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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: lūgumraksts Nr. 1159/2008, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Udo Nietz, 
par ES atbalstītu politiku personu, kas vecākas par 50 gadiem, integrācijai 
darba tirgū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs saņem sociālās nodrošināšanas maksājumus (ALG II) un piedalās 
projektā, kura mērķis ir novērtēt viņa iespējas strādāt pašnodarbinātā statusā (Startbahn 
Existenzgründung). Šim projektam ir vairākas daļas, un par dalību dažās no tāmdalībniekiem 
ir jāmaksā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju kaimiņu rajonā par kursa 
daļām iespējams norēķināties ar „studiju kuponiem”, taču viņa rajonā šādas iespējas nav, un 
dalībniekiem jāmaksā apmēram EUR 450, lai izietu kursu. Lūgumraksta iesniedzējs pauž 
neizpratni par to, ka ES atbalstītā projektā dalībniekiem piemēro atšķirīgus izdevumu 
atmaksāšanu noteikumus, un viņš aicina nākotnē saistībā ar šādiem projektiem ieviest 
vienotus noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs saņem sociālās nodrošināšanas maksājumus (ALG II) un 
Pinnebergas (Šlēzvigā–Holšteinā) rajonā ir izgājis Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētu 
mācību kursu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kurss sastāvēja no sešām atšķirīgām daļām, divas 
no kurām bija bezmaksas, savukārt par ceturto un sesto daļu bija jāsamaksā EUR 450. 



PE426.972v01-00 2/2 CM\785699LV.doc

LV

Lūgumraksta iesniedzējs atklāja, ka kaimiņu rajonā Zēgebergā par šo pašu ESF finansēto 
mācību kursu izsniedza tā saucamos studiju kuponus (Bildungsgutscheine). Tādējādi 
dalībniekiem Zēgebergas rajonā visas mācību kursa daļas bija bezmaksas.
Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka viņam bija jāapmaksā arī lieli ceļa izdevumi, jo 
mācības nenotika viņa dzīvesvietā. Šie ceļa izdevumi ir uzskatāmi par papildu slogu sociālās 
nodrošināšanas maksājumu (ALG II) saņēmējam.

Komisijas secinājumi

Uz Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem attiecas dalīta pārvaldība. Dalībvalstis ir pilnībā 
atbildīgas par programmu un projektu faktisko īstenošanu. Tāpēc Komisijas rīcībā nav 
detalizētas informācijas par atsevišķiem projektiem. Lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzēja 
uzdotos jautājumus, Komisija sazinājās ar iestādi, kas pārvalda ESF programmu Šlēzvigā–
Holšteinā.

Pamatojoties uz šīs vadības iestādes sniegto informāciju, projekta īstenotājs Pinnebergā 
projekta sākumposmā kā valsts līdzfinansējumu izmantoja studiju kuponus 
(Bildungsgutscheine). Tajā laikā tika panākta vienošanās ar Pinnebergas darba apvienību 
(ARGE vai Arbeitsgemeinschaft) par to, ka tā ir gratifikācija. Budžeta stāvokļa dēļ šo 
procedūru pārtrauca 2007. gada beigās. Lēmumu par studiju kuponu piešķiršanu pieņemt tikai 
un vienīgi darba apvienības (ARGEN vai Arbeitsgemeinschaften), un atkarībā no budžeta
stāvokļa šo lēmumu pieņem tā vai cita darba apvienība. Šlēzvigas–Holšteinais apgabals nevar 
ietekmēt šo jautājumu. 

Mācību kursa laikā Pinnebergas darba apvienības finansēšanas prakse mainījās bez 
iepriekšēja brīdinājuma. Tāpēc projekta īstenotājs pieprasīja no lūgumraksta iesniedzēja 
maksu par atsevišķām kursa daļām. Turklāt lielākā daļa mācību kursa dalībnieku saņēma 
bezdarbnieka pabalstu (ALG I), kas bija lielāks par ALG II pabalstu, vai arī viņi bija citā darba 
apvienībā, kura saglabāja studiju kuponu (Bildungsgutscheine) sistēmu.

Tas pats attiecas arī uz ceļa izdevumiem: katra darba apvienība pati lemj, vai ceļi izdevumi ir 
atmaksājami vai nē. 

Projekta īstenotājs šobrīd ir nolēmis parūpēties, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Dalības 
maksa par kursa ceturto un sesto daļu lūgumraksta iesniedzējam tiks atmaksāta.

Vadības iestāde arī apstiprināja, ka saistībā ar ceļa izdevumiem attieksme pret ESF finansēto 
projektu dalībniekiem ir nevienlīdzīga. Tā sazināsies ar darba apvienībām un lūgs tās 
atmaksāt ceļa izdevumus uzņēmējdarbības uzsākšanas nometņu (Gründungscamps) 
dalībniekiem.

Secinājums

Novērtējot vadošās iestādes sniegto detalizēto informāciju un ņemot vērā projekta īstenotāja 
gatavību atmaksāt lūgumraksta iesniedzējam papildu maksu par kursu, Eiropas Komisija 
secina, ka šis starpgadījums ir uzskatāms par atrisinātu. Vadošā iestādē sekos šīs lietas 
attīstībai un informēs Komisija, līdzko tiks veikts maksājums.


