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Ref.: Petiţia nr. 1159/2008, adresată de Udo Nietz, de cetăţenie germană, privind 
politica susţinută de UE pentru integrarea persoanelor de peste 50 de ani pe piaţa 
muncii

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul primeşte ajutor social (ALG II) şi participă la un proiect de evaluare a 
posibilităţilor lui de a se lansa ca întreprinzător independent (Startbahn Existenzgründung). 
Acest proiect constă din diferite faze, unele dintre acestea fiind contra cost. Conform 
petiţionarului, într-un district învecinat se pot folosi aşa-numitele bonuri de studiu pentru plata 
modulelor de curs, dar în districtul său acest lucru nu este posibil şi cursanţii trebuie să 
plătească circa 450 de euro pentru a-şi putea termina cursul. Petiţionarul se întreabă cum este 
posibil ca participanţii la un proiect susţinut de UE să fie trataţi diferenţiat cu privire la 
rambursarea costurilor şi solicită ca pe viitor regulile pentru acest tip de proiecte să fie 
uniformizate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia

Petiţionarul primeşte ajutor social (ALG II) şi a participat la un curs de instruire 
antreprenorială sub egida FSE în districtul Pinneberg (Schelswig-Holstein). Cursul a constat 
din şase module diferite, dintre care patru au fost gratuite, însă pentru modulul patru şi 
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modulul şase trebuia achitată o taxă de 450 de euro. 
Petiţionarul a aflat că în districtul învecinat Segeberg, pentru aceleaşi cursuri de instruire ale 
FSE, s-au acordat aşa-numitele bonuri de studiu (Bildungsgutscheine). Prin urmare, setul 
complet de module de pregătire a fost gratuit pentru participanţii din districtul Segeberg.
Pe lângă aceasta, petiţionarul reclamă suma ridicată pe care a trebuit să o achite pentru 
transport, deoarece cursurile nu au avut loc în localitatea sa de reşedinţă. Aceste cheltuieli de 
transport sunt considerate o povară suplimentară pentru o persoană ce primeşte ajutor social 
(ALG II).

Observaţii din partea Comisiei

Fondurile acordate prin Fondul social european (FSE) sunt gestionate în comun. Statele 
membre sunt singurele responsabile pentru implementarea efectivă a programului şi a 
proiectelor. Prin urmare, Comisia nu deţine informaţii detaliate privind proiectele individuale. 
Pentru a clarifica întrebările petiţionarului, Comisia a contactat autoritatea de management a 
programului FSE din Schleswig-Holstein.

În baza informaţiilor primite de la autoritatea de management, promotorul proiectului din
Pinneberg a folosit aşa-numitele „bonuri de studiu” (Bildungsgutscheine) încă de la începutul 
proiectului, sub formă de cofinanţare naţională. La momentul respectiv, ARGE 
(Arbeitsgemeinschaft) Pinneberg a fost de acord cu acest sistem de finanţare drept 
remuneraţie „ex gratia”. Din cauza situaţiei bugetare, această procedură a încetat la sfârşitul 
anului 2007. Decizia de acordare a bonurilor de studiu (Bildungsgutscheine) aparţine exclusiv 
ARGEN (Arbeitsgemeinschaften) şi deci poate varia de la o ARGE la alta, în funcţie de 
situaţia bugetară. Statul Schleswig-Holstein nu are nicio influenţă în această problemă.

Pe parcursul cursului de pregătire, practica de finanţare a ARGE Pinneberg s-a modificat fără 
preaviz. Prin urmare, petiţionarul a trebuit să achite promotorului proiectului o sumă pentru 
anumite module. În plus, majoritatea celorlalţi participanţi la cursul de pregătire primeau 
ajutor de şomaj (ALG I), care este mai mare decât ajutorul social (ALG II), sau aparţineau 
unei alte ARGE care a păstrat sistemul bonurilor de studiu (Bildungsgutscheine).

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul cheltuielilor de transport: fiecare ARGE decide dacă 
rambursează sau nu cheltuielile de transport. 

Promotorul proiectului a decis acum că va lua măsuri pentru a evita repetarea unor astfel de 
incidente. Taxele de participare la modulele patru şi şase vor fi rambursate petiţionarului.

Autoritatea de management a declarat de asemenea că, în opinia sa, participanţii la proiectele 
finanţate de FSE sunt trataţi inegal din punctul de vedere al cheltuielilor de transport. 
Autoritatea respectivă va lua legătura cu ARGEN şi le va cere să suporte cheltuielile de 
transport pentru participanţii la cursurile de antreprenoriat (Gründungscamps).

Concluzie

În urma evaluării informaţiilor detaliate oferite de autoritatea de management şi având în 
vedere decizia promotorului proiectului de a rambursa petiţionarului taxa suplimentară de 
participare, Comisia Europeană concluzionează că acest incident poate fi considerat 
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soluţionat. Autoritatea de management va supraveghea cazul şi va informa Comisia după 
efectuarea plăţii. 


