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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

19.06.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1159/2008, του Udo Nietz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κοινοτική πολιτική στήριξης της ένταξης των ατόμων άνω των 50 ετών στον 
εργασιακό βίο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων λαμβάνει κοινωνικό επίδομα (ALG II) και συμμετέχει σε πρόγραμμα 
αξιολόγησης των δυνατοτήτων του για να αρχίσει να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας 
(Startbahn Existenzgründung). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διάφορα στάδια, ορισμένα εκ των 
οποίων πραγματοποιούνται έναντι αντιτίμου. Σύμφωνα με τον αναφέροντα σε γειτονική 
περιοχή είναι δυνατή η χρήση σπουδαστικών κουπονιών για την πληρωμή μέρους των 
μαθημάτων, ενώ στη δική του περιοχή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και οι συμμετέχοντες 
αναγκάζονται να καταβάλουν περίπου 450 ευρώ για την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ο 
αναφέρων διερωτάται πώς είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα της ΕΕ να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ως προς την κάλυψη των δαπανών και ζητεί τη 
θέσπιση ενιαίων κανόνων για τέτοιους είδους προγράμματα στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

"Η αναφορά

Ο αναφέρων λαμβάνει κοινωνικό επίδομα (ALG II) και συμμετέχει σε πρόγραμμα 
κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην περιοχή του Pinneberg (Schleswig-Holstein). Η εκπαίδευση 
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αποτελείται από έξι διαφορετικά στάδια, τέσσερα από τα οποία είναι δωρεάν αλλά για το 
επίπεδο τέσσερα και έξι υπάρχει συμμετοχή περίπου 450 ευρώ.

Ο αναφέρων ανακάλυψε ότι στη γειτονική περιοχή Segeberg για το ίδιο πρόγραμμα 
κατάρτισης του ΕΚΤ, παρέχονται "σπουδαστικά κουπόνια" (Bildungsgutscheine), Ως εκ 
τούτου, η πλήρης σειρά μαθημάτων για τους συμμετέχοντας στην περιοχή Segeberg είναι 
δωρεάν.
Επιπλέον, ο αναφέρων υποχρεώθηκε να καταβάλει συμπληρωματικό ποσό για ταξιδιωτικές
δαπάνες δεδομένου ότι τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν στον τόπο διαμονής του. Αυτές 
οι ταξιδιωτικές δαπάνες θεωρούνται ως επιπλέον οικονομικό άχθος για έναν δικαιούχο 
κοινωνικού επιδόματος (ALG II).

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποτελούν αντικείμενο κοινής 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή στην πράξη των προγραμμάτων 
και των σχεδίων. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν διαθέτει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση 
σχετικά με τα ξεχωριστά προγράμματα. Για να διευκρινίσει τα θέματα που καταγγέλλει ο 
αναφέρων η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
ΕΚΤ στο Schleswig-Holstein.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ο ανάδοχος του 
έργου στο Pinneberg χρησιμοποίησε τα αποκαλούμενα σπουδαστικά κουπόνια ενεργώντας 
ως εθνικός συγχρηματοδότης. Το έργο είχε αναλάβει η τοπική εργατική συνομοσπονδία 
(ARGE- Arbeitsgemeinschaft) του Pinneberg η οποία και κατέβαλε αυτή τη δωρεάν παροχή. 
Εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας η διαδικασία αυτή σταμάτησε το τέλος του 2007. Η 
απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χορηγηθούν ή όχι σπουδαστικά κουπόνια δεν 
λαμβάνεται μόνο από τις ARGEN (Arbeitsgemeinschaften) και ως εκ τούτου μπορεί να 
διαφέρει από τη μία ARGE στην άλλη ανάλογα με την οικονομική κατάστασή της. Το
κρατίδιο του Schleswig-Holstein δεν μπορεί να επέμβει σ' αυτό.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω κατάρτισης η τακτική χρηματοδότηση της ARGE Pinneberg 
άλλαξε χωρίς προειδοποίηση. Ο αναφέρων αναγκάστηκε για το λόγο αυτό να καταβάλλει ένα 
συγκεκριμένο ποσό για να παρακολουθήσει ορισμένα επίπεδα. Επιπλέον, οι περισσότεροι
από τους άλλους συμμετέχοντες σε αυτά τα μαθήματα ήταν δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας 
(ALG I) που είναι υψηλότερο από τα επιδόματα ALG II, ή ανήκαν σε άλλη ARGE που 
συνέχισε να εφαρμόζει το σύστημα των σπουδαστικών κουπονιών (Bildungsgutscheine).

Το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες ταξιδιού: κάθε κοινοπραξία αποφασίζει σχετικά με την 
επιστροφή των ταξιδιωτικών δαπανών.

Ο ανάδοχος έργου απεφάσισε τώρα να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξουν παρόμοιες 
περιπτώσεις στο μέλλον. Τα έξοδα συμμετοχής για τα επίπεδα τέσσερα και έξι θα 
επιστραφούν στον αναφέροντα.

Η διαχειριστική αρχή επιβεβαίωσε επίσης ότι κατά την άποψή της όντως υπάρχει άνιση 
μεταχείριση των συμμετεχόντων στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα σε ό,τι 
αφορά τα ταξιδιωτικά έξοδα. Θα έρθει σε επαφή με τις κοινοπραξίες ζητώντας τους να 
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καταβάλλουν τις ταξιδιωτικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα 
προετοιμασίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συμπέρασμα

Μετά την αποτίμηση των εμπεριστατωμένων πληροφοριών από τη διαχειριστική αρχή και 
την πρόθεση του αναδόχου του έργου να επιστρέψει τα καταβληθέντα έξοδα συμμετοχής 
στον αναφέροντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει τακτοποιηθεί το εν λόγω θέμα. Η 
διαχειριστική αρχή θα παρακολουθήσει την υπόθεση και θα ενημερώσει την Επιτροπή μόλις 
ολοκληρωθεί η καταβολή των εξόδων.


