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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0480/2009, внесена от Maximino Sousa Pérez, с испанско 
гражданство, от името на школата по кормуване ‘Auto Escuela Sousa’, 
относно нелоялна конкуренция от страна на школи по кормуване, 
субсидирани от правителството на Галиция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че неговата школа по кормуване е подложена на 
нелоялна конкуренция от други школи, избрани от регионалното правителство на 
Галиция, които, според неговите твърдения, се субсидират по прикрит начин от 
Европейския социален фонд за предоставянето на обучение по кормуване, което го 
поставя в неизгодно положение, тъй като неговата дейност не се субсидира.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията е директор на школа по кормуване, която се намира в 
провинция La Coruña (Испания) и предлага обучение по кормуване. Вносителят на 
петицията се оплаква, че школата му по кормуване е подложена на нелоялна 
конкуренция от други школи, които се ползват с подкрепа за обучението по кормуване
от страна на Европейския социален фонд, по-конкретно по оперативна програма 
„Adaptabilidad y Empleo 2007-2013“1, като по този начин той е поставен в 
неблагоприятно положение, тъй като неговите собствени дейности не се субсидират. В 
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001 Решение C (2007) 6669 от 14 декември 2007 г.
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допълнение към това, той твърди, че тези школи по кормуване са подбрани произволно 
от профсъюзните бенефициенти на помощ от ЕСФ, както и че впоследствие има 
злоупотреба с финансирането от ЕСФ.

Вносителят на петицията призовава Парламента да проучи фактите и да предприеме 
съответните мерки, за да възстанови положението на лоялна конкуренция.

Член 56, параграф 4 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 20006 г.1 постановява, 
че правилата за допустимост на разходите се определят на национално ниво и обхващат
всички разходи, декларирани по оперативната програма.

Освен това, член 60, буква а) гласи, че управителният орган отговаря за гарантирането, 
че дейностите, избрани за финансиране, са в съответствие с критериите, приложими за 
оперативната програма, както и че са в съответствие с приложимите общностни и 
национални правила за целия период на осъществяването им.

Относно възлагането на договори, оперативната програма „Adaptabilidad y Empleo“
определя, че бенефициентите следва да спазват принципите на публичност, 
прозрачност и свободна конкуренция между предприятията, както и на общностните и 
национални правила, по-специално член 31, параграф 3 от испанския закон „Общ закон 
за субсидиите 38/2003“.

Следователно националният управителен орган носи отговорност за гарантирането, че 
дейностите, избрани за финансиране от ЕСФ, са в съответствие с приложимите 
общностни и национални правила. Като взе предвид това, Комисията отправи искане 
към Националния управителен орган, „Unidad Administradora del Fondo Social Europeo“
(UAFSE), да уведоми Комисията относно изпълнението на тези правила в дейността, 
описана от вносителя на петицията.

UAFSE потвърди пред Комисията, че за тази дейност не са декларирани никакви 
разходи и така обучението по кормуване не се съфинансира от ЕСФ. Освен това, 
управителният орган потвърди, че разходите, свързани със същия тип курсове на 
обучение, ще бъдат анализирани с цел да се провери прилагането на приложимите 
общностни и национални правила, преди да бъдат утвърдени за ЕСФ.

ЕСФ не подпомага такива курсове по кормуване. Управителният орган, който носи 
отговорност за гарантирането, че дейностите, избрани за финансиране от ЕСФ, са в 
съответствие с приложимите общностни и национални правила, потвърждава, че 
всички случаи, свързани със същия тип, отговарят на съответните правила.

                                               
1 РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (EO) № 1260/1999. ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. 


