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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1159/2008, Udo Nietz, Saksan kansalainen, EU:n tukemasta 
ohjelmasta yli 50-vuotiaiden työvoimaan osallistumisen kannustamiseksi

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä saa sosiaalietuuksia (ALG II) ja osallistuu hankkeeseen, jossa 
arvioidaan hänen mahdollisuuksiaan työllistää itsensä yrittäjänä (Startbahn 
Existenzgründung). Hankkeessa on monia vaiheita, joista eräät ovat osanottajille maksullisia. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan kurssit voidaan naapuripiirikunnassa maksaa opintoseteleillä, 
mutta se ei ole mahdollista hänen kotipaikkakunnallaan, jossa osallistujien on maksettava 
kurssin suorittamisesta noin 450 euroa. Vetoomuksen esittäjä ei ymmärrä, kuinka EU:n 
tukeman hankkeen osanottajia voidaan kohdella eriarvoisesti kustannusten takaisinmaksun 
suhteen, ja hän pyytää soveltamaan tulevaisuudessa samoja sääntöjä kaikkiin tällaisiin 
hankkeisiin.    

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä saa sosiaalietuuksia (ALG II) ja osallistui Euroopan sosiaalirahaston 
aloitteleville yrittäjille tarkoitettuun koulutukseen Pinnebergin piirikunnassa (Schleswig-
Holstein). Koulutus koostui kuudesta eri kurssista, joista neljä oli ilmaisia, mutta kursseista 
neljä ja kuusi perittiin 450 euron maksu. 
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Vetoomuksen esittäjä sai tietää, että Segebergin naapuripiirikunnassa samaan ESR:n 
koulutukseen myönnettiin niin kutsuttuja opintoseteleitä (Bildunggutscheine). Niinpä 
Segebergin piirikunnassa kaikki kurssit olivat osanottajille ilmaisia.
Vetoomuksen esittäjä väittää myös joutuneensa kustantamaan korkeat ylimääräiset 
matkakulut, koska koulutusta ei järjestetty hänen asuinpaikkakunnallaan. Nämä matkakulut 
katsotaan lisärasitteeksi sosiaalietuuksien (ALG II) saajalle.

Komission huomautukset

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. 
Jäsenvaltiot kantavat täyden vastuun ohjelmien ja hankkeiden varsinaisesta toteuttamisesta. 
Siksi komissiolla ei ole yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä hankkeista. Komissio otti 
yhteyttä ESR-ohjelman hallintoviranomaiseen Schleswig-Holsteinissa saadakseen selvitystä 
vetoomuksen esittäjän kysymyksiin.

Hallintoviranomaiselta saatujen tietojen mukaan hankkeen vetäjä Pinneburgissa oli käyttänyt 
niin kutsuttuja opintoseteleitä (Bildungsgutscheine) hankkeen alusta lähtien kansallisena 
rahoitusosuutena. ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Pinneberg suostui tuolloin tähän 
vapaaehtoisena maksuna. Talousarviotilanteen vuoksi tämä käytäntö päättyi vuoden 2007 
lopussa. Opintoseteleiden (Bildungsgutscheine) mahdollinen myöntäminen on yksinomaan 
ARGEN:ien (Arbeitsgemeinshaften) päätäntävallassa, ja siksi käytäntö voi vaihdella ARGE-
alueelta toiselle taloudellisen tilanteen mukaan. Schleswig-Holsteinin osavaltio ei pysty 
vaikuttamaan asiaan.

ARGE Pinnebergin rahoituskäytäntö muuttui koulutuksen aikana ennakkoilmoituksetta. Siksi 
hankkeen vetäjä veloitti vetoomuksen esittäjää eräistä kursseista. Lisäksi useimmat kurssin 
muista osanottajista saivat työttömyyskorvausta (ALG I), joka on korkeampi kuin ALG II 
-etuudet, tai kuuluivat toisen ARGE:n alueelle, jossa opintosetelit (Bildungsgutscheine) olivat 
edelleen käytössä.

Sama pätee matkakuluihin: kukin ARGE päättää itsenäisesti matkakulujen korvaamisesta. 

Hankkeen vetäjä on nyt päättänyt huolehtia siitä, että vastaavia tapauksia ei enää ilmene. 
Kurssien neljä ja kuusi osallistumismaksut palautetaan vetoomuksen esittäjälle.

Hallintoviranomainen vahvisti myös mielipiteenään, että ESR-rahoitteisten hankkeiden 
osanottajia kohdellaan eriarvoisesti matkakulujen korvaamisessa. Viranomainen ottaa yhteyttä 
ARGEN:eihin ja kehottaa näitä korvaamaan matkakulut aloittelevien yrittäjien leirien 
(Gründungscamps) osanottajille.

Päätelmä

Arvioituaan hallintoviranomaisen toimittamia yksityiskohtaisia tietoja ja hankkeen vetäjän 
halukkuutta korvata ylimääräinen osallistumismaksu vetoomuksen esittäjälle komissio päätyy 
pitämään asiaa loppuun käsiteltynä. Hallintoviranomainen seuraa tapausta ja ilmoittaa 
komissiolle, kun maksu on suoritettu. 


