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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1245/2012, ktorú predkladá Ramona Isabela Stancu (rumunská 
štátna občianka), o údajných nezrovnalostiach v súvislosti s projektom 
spolufinancovaným Európskou úniou 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza rozličné nezrovnalosti v súvislosti s projektom 
spolufinancovaným Európskym sociálnym fondom v rámci Odvetvového operačného 
programu pre rozvoj ľudských zdrojov na obdobie 2007 – 2013, ktorý je určený na podporu 
pracovných miest a rozvoj podnikania a trvalo udržateľného nepoľnohospodárskeho 
hospodárstva prostredníctvom odborného vzdelávania a zapojenia nezamestnaných osôb vo 
vidieckych oblastiach. Predkladateľka petície uvádza nedodržanie pôvodných kritérií 
oprávnenosti, zmenu niektorých kritérií počas realizácie projektu, nedostatočnú 
transparentnosť pri výbere praktikantov, diskrimináciu praktikantov na základe sociálnych 
dôvodov, konflikty záujmov a zneužívanie právomoci.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Vykonávanie štrukturálnych fondov riadia spoločne členské štáty a Komisia. Členské štáty 
zodpovedajú za riadenie a kontrolu operačných programov, kým Komisia zodpovedá len za 
monitorovanie vykonávania. V tomto prípade zodpovedá za kontrolu projektu, ktorý realizuje 
Asociatia Comunelor din Romania (ACOR), riadiaci orgán programu pre rozvoj ľudských 
zdrojov. Vzhľadom na to by mali občania a príjemcova v prípade otázok týkajúcich sa 
projektov, ktoré sa realizujú prostredníctvom ESF, nadviazať kontakt s príslušnými 
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rumunskými orgánmi.

Útvary Komisie však nadviazali kontakt s riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie 
a kontrolu programu pre rozvoj ľudských zdrojov v Rumunsku a informovali sa, či sa 
v súvislosti s projektom, ktorý realizuje ACOR, zistili nezrovnalosti.

Riadiaci orgán poskytol informácie o troch sťažnostiach týkajúcich sa údajných nezrovnalostí, 
ktoré mu boli doručené v roku 2012. Jednu zo sťažností poslala predkladateľka petície 6. 
augusta 2012 a znenie sťažnosti bolo totožné so znením petície, ktorú poslala Európskemu 
parlamentu.
Rumunské orgány na základe overenia vyhlásili sťažnosť predkladateľky za neopodstatnenú 
a 17. októbra 2012 jej poslali odpoveď.

Závery

Komisia týmto predkladá informácie o tom, ako riadiaci orgán programu pre rozvoj ľudských 
zdrojov riešil tento prípad. Ak sťažovateľka nie je s odpoveďou riadiaceho orgánu spokojná, 
odporúča sa, aby vec postúpila príslušným rumunským orgánom.


