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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Udo Nietz, német állampolgár által benyújtott 1159/2008. számú petíció az 
ötven éven felüliek munka világába való integrációjára vonatkozó EU által 
támogatott politikáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szociális segélyben részesül (ALG II), és egy olyan programban 
(Startbahn Existenzgründung) vesz részt, amely során megvizsgálják, hogy vannak-e 
lehetőségei arra, hogy önálló vállalkozást indítson. A program több részből áll, amelyek közül 
néhányért fizetni kell. A petíció benyújtója szerint a szomszédos kerületben úgynevezett 
tanulmányi utalványokat is fel lehet használni az egyes kurzusrészek díjainak kifizetésére. 
Erre saját kerületében nincsen lehetőség, a résztvevőknek az egész tanfolyam elvégzéséhez 
450 eurót kell fizetniük. A petíció benyújtója nem érti, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy 
EU által finanszírozott projekt keretein belül a költségtérítés tekintetében különbözőképpen 
kezelik a résztvevőket. Az ilyen jellegű projektekkel kapcsolatban a jövőben egységes 
szabályozást sürget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza, beérkezett: 2009. június 19.

A petíció
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A petíció benyújtója szociális segélyben részesül (ALG II), és egy, a Pinneberg körzetben 
(Schleswig-Holstein) önálló vállalkozás indítására felkészítő ESZA képzési programban vett 
részt. A képzés hat különböző modulból állt, ebből négy ingyenes volt, de a 4. és a 6. 
modulért 450 eurót kellett fizetni. 
A petíció benyújtója tudomására jutott, hogy a szomszédos Segeberg körzetben ugyanezen 
ESZA-képzésért úgynevezett „tanulmányi utalványokat” (Bildungsgutscheine) osztottak szét. 
Így a segebergi körzetben részt vevők számára a képzés teljes egészében ingyenes volt.
Ezen túlmenően a petíció benyújtója azt is nehezményezi, hogy az utazásra is tetemes 
költségeket kellett fizetni, tekintve, hogy a képzésre nem a lakóhelyén került sor.  Az utazási 
költségeket a szociális segélyben (ALG II) részesülőket sújtó további tehernek lehet tekinteni.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásait megosztott igazgatással kezelik. A tagállamok 
teljes mértékben felelnek a programok és a projektek tényleges végrehajtásáért. Ennélfogva 
nem áll a Bizottság rendelkezésére az egyes projektekre vonatkozó részletes információ. A 
petíció benyújtója által feltett kérdések tisztázása érdekében a Bizottság kapcsolatba lépett a 
Schleswig-Holstein tartományban a ESZA programokat igazgató hatósággal.

Az irányító hatóságtól kapott tájékoztatás szerint a pinnebergi projekttámogató a projekt 
kezdetétől fogva tanulmányi utalványokat (Bildungsgutscheine) használt nemzeti 
társfinanszírozási elemként. Ezt akkoriban az ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Pinneberg 
elfogadta mint ex gratia fizetési eszközt. A költségvetési helyzet miatt e gyakorlatot 2007 
végén megszüntették. A tanulmányi utalványok (Bildungsgutscheine) odaítélésére vonatkozó 
döntés kizárólag az egyes ARGE (Arbeitsgemeinschaft) alszervezetek hatáskörébe tartozik, 
így azok a költségvetési helyzettől függően eltérhetnek egymástól. A schleswig-holsteini 
tartományi közigazgatásnak ebbe nincs beleszólása.

A képzés során a pinnebergi ARGE finanszírozási gyakorlata bármiféle előzetes tájékoztatás 
nélkül megváltozott. Emiatt a projekttámogató egyes modulokért díjakat számolt fel a petíció 
benyújtójától. Ezen túlmenően a képzésen részt vevők többsége (az ALG I) szociális 
segélyben részesült – amely meghaladja az ALG II segély juttatásait – vagy olyan ARGE 
szervezethez tartozott, amely megtartotta a tanulmányi utalványok (Bildungsgutscheine) 
rendszerét.

Ugyanez elmondható az utazási költségekről is: az egyes ARGE alszervezetek dönthetnek 
arról, hogy azokat visszafizetik-e vagy sem. 

A projekttámogató úgy határozott, hogy lépéseket fog tenni a hasonló esetek jövőbeli 
előfordulásának elkerülése érdekében. A képzés 4. és 6. moduljáért kifizetett részvételi díjat 
vissza fogják fizetni a petíció benyújtójának.

Az irányító hatóság is megerősítette, hogy véleménye szerint az utazási költségek tekintetében 
az ESZA-alapokból finanszírozott projektek résztvevői egyenlőtlen elbánásban részesülnek. 
Kapcsolatba fog lépni az ARGE szervezettel azzal a kéréssel, hogy a vállalkozások 
beindítását célzó képzések (Gründungscamps) résztvevői számára térítsék vissza az utazási 
költségeket.
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Következtetés

Az irányító hatóságtól kapott részletes tájékoztatás értékelése és a projekttámogató felajánlása 
alapján, miszerint kész visszafizetni a petíció benyújtója számára a kiegészítő részvételi díjat, 
az Európai Bizottság arra a következetésre jut, hogy az ügyet lezártnak lehet tekinteni. Az 
irányító hatóság szemmel fogja tartani az esetet és tájékozatni fogja a Bizottságot a 
visszatérítés tényéről. 


