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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.6.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1159/2008, внесена от Udo Nietz, с германско гражданство, относно 
подкрепена от ЕС политика за включване на хора на възраст над 50 години в 
работната сила

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията получава социални помощи (ALG II) и участва в проект за 
оценка на възможността да стане самостоятелно заето лице (Startbahn 
Existenzgründung). Този проект се състои от различни етапи, за някои от които 
участниците трябва да заплащат. Вносителят твърди, че в съседни райони има 
възможност за използване на „ваучери за обучение“ за заплащане на модулите на курса, 
но в неговия район това не е възможно и участниците трябва да заплащат около 450 
евро, за да завършат своя курс. Вносителят изразява учудването си от факта, че е 
възможно участници в подкрепен от ЕС проект да бъдат третирани различно по 
отношение на покриването на разходите, и призовава за уеднаквени правила за такива 
проекти в бъдеще.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петиция

Вносителят на петицията получава социални помощи (ALG II) и участва в курс, 
организиран от Европейския социален фонд (ЕСФ), с цел започване на собствен бизнес 
в район Pinneberg (Schleswig-Holstein). Курсът се състои от шест различни модула, 
четири от които са безплатни, а за четвърти и шести модул трябва да се заплати такса 
от 450 EUR.  
Вносителят твърди, че в съседния район Segeberg, за същия курс, организиран от ЕСФ, 
са раздадени така наречените„ваучери за обучение“ (Bildungsgutscheine). Следователно, 
целият комплект от модули, предназначени за участниците от района Segeberg, е 
безплатен.
В допълнение, вносителят твърди, че са големи извънредните разходи за покриване на 
пътуването, тъй като курсът не се е състоял  в близост до мястото на местоживеене. 
Тези пътни разходи се считат за допълнителна тежест за човек, получаващ социални 
придобивки

° Изложение на Комисията

Фондовете на Европейския социален фонд (ЕСФ) се ръководят посредством споделено 
управление. Държавите-членки носят цялата отговорност за прилагането на практика 
на програмата и на проектите. Следователно, Комисията не разполага с подробна 
информация относно индивидуални проекти. С цел изясняване на въпросите на 
вносителя, Комисията се свърза в с управителния орган на програмата на ЕФС в района 
Schleswig-Holstein.

Според информацията, получена от управителния орган, организаторът на проекта в 
района Pinn e b e r g  e използвал така наречените „ваучери за обучение” 
(Bildungsgutscheine) още от самото начало на проекта под форма на национално 
съфинансиране. Такава е била договореността с работната група в района на Pinneberg, 
плащането да е ex gratia. Предвид бюджетното положение тази процедура е спряна в 
края на 2007 г. Решението относно това дали „ваучерите за обучение” 
(Bildungsgutscheine) са безплатни или не се решава само и единствено от работните 
групи, следователно, може да варира в зависимост от бюджета на една или друга 
работна група. Провинция Schleswig-Holstein няма никакво отношение по въпроса.

По време на курса практиката на финансиране на работната група в град Pinneberg се 
променя без никакво предизвестие. Вносителят е заплатил на организатора на проекта 
някои от модулите. Освен това, повечето останали участници в курса получават 
обезщетения за безработица (ALG I), които са по-високи от обезщетенията ALG II или 
са били част от друга работна група, която е запазила системата от „ваучери за 
обучение” (Bildungsgutscheine).

Същото се отнася за пътните разходи: Всяка работна група решава сама за себе си дали 
пътните разходи да бъдат възстановени. 

Организаторът на проекта е взел решение да внимава и да не допуска повтарянето на 
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подобни случаи. Таксата за участие за четвърти и шести модул ще бъде възстановена 
на вносителя.

Управителният орган също потвърди, че според тях се наблюдава различно третиране 
на участниците във финансирани от ЕСФ проекти, щ се отнася до пътните разходи. 
Управителният съвет ще се свърже с работните групи и ще поиска от тях да бъдат 
изплатени пътните разходи на участниците в школите за учредяване на дружества 
(Gründungscamps).

Заключение

В резултат на оценката на подробната информация на управителния орган и на  
готовността на организатора на проекта да възстанови на вносителя на петицията 
допълнителната такса за участие, Европейската комисия  заключва, че случаят може да 
бъде считан за разрешен. Управителният орган ще следи случая и ще информира 
Комисията , когато бъде извършено.


