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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0480/2009 dėl Galicijos vyriausybės subsidijas gaunančių 
vairavimo mokyklų nesąžiningos konkurencijos, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Maximino Sousa Pérez vairavimo mokyklos „Auto Escuela Sousa“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jo vairavimo mokykla susiduria su nesąžininga kitų 
įstaigų, kurias Galisijos regiono valdžia atrinko finansuoti, konkurencija. Šios įstaigos 
veikiausiai slapta gauna vairavimo mokymo paslaugoms subsidijuoti skirtų Europos 
socialinio fondo (ESF) lėšų, o peticijos pateikėjo mokyklos veikla nėra subsidijuojama, taip 
sudarant jai nepalankias sąlygas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas vadovauja Ispanijoje, La Korunjos provincijoje esančiai vairavimo 
mokyklai, kurioje teikiamos vairavimo pamokos. Peticijos pateikėjas teigia, kad jo vairavimo 
mokykla susiduria su nesąžininga konkurencija, nes kitos įstaigos gauna vairavimo mokymo 
paslaugoms skirtą ESF paramą pagal veiksmų programą „Adaptabilidad y Empleo 2007–
2013“1, o jo mokyklos veikla nėra subsidijuojama, taip sudarant jai nepalankias sąlygas. Taip 
pat peticijos pateikėjas tvirtina, kad vairavimo mokyklos buvo atrinktos remiantis 
                                               
1 Programa Nr.  CCI 2007ES05UPO001, 2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas 
C(2007)6669.
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subjektyviais ESF paramą gaunančios profesinės sąjungos motyvais, taigi ESF lėšos naudotos 
netinkamai.

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti aplinkybes ir imtis reikiamų 
priemonių sąžiningai konkurencijai atkurti.

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento Nr. 1083/20061 56 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad 
išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės nustatomos nacionaliniu lygmeniu ir 
taikomos visoms pagal veiksmų programą deklaruotoms išlaidoms.

Be to, remiantis 60 straipsnio a punktu, vadovaujančioji institucija įsipareigoja užtikrinti, kad 
veiksmai būtų atrinkti finansuoti vadovaujantis veiksmų programai taikytinais kriterijais ir 
kad visą veiksmų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias Bendrijos ir nacionalines 
teisės normas.

Konkursų laimėtojų atrankos atžvilgiu, veiksmų programoje „Adaptabilidad y Empleo“ 
nustatyta, kad paramos gavėjai turėtų laikytis viešumo, skaidrumo ir laisvos įmonių 
konkurencijos principų, taip pat galiojančių Bendrijos ir nacionalinių taisyklių, ypač Ispanijos 
įstatymo „Bendrasis dotacijų įstatymas 38/2003“ 31 straipsnio 3 dalies.

Taigi nacionalinė valdančioji institucija įpareigota užtikrinti, kad veiksmai, kuriuos numatoma 
finansuoti ESF lėšomis, būtų atrenkami pagal galiojančias Bendrijos ir nacionalines taisykles. 
Į tai atsižvelgdama, Komisija paprašė nacionalinės valdančiosios institucijos, „Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo“ (UAFSE), informuoti Komisiją, ar tokių taisyklių 
laikomasi vykdant peticijos pateikėjo nurodytus veiksmus.

UAFSE Komisijai patvirtino, kad jokios šiems veiksmams skirtos išlaidos nebuvo deklaruotos, 
taigi vairavimo mokymo paslaugos nėra bendrai finansuojamos ESF lėšomis. Be to, 
valdančioji institucija patvirtina, kad su tos pačios rūšies mokymo kursais susijusios išlaidos 
bus nagrinėjamos, siekiant patikrinti, ar, prieš patvirtinant šias išlaidas Europos socialiniam 
fondui, laikomasi galiojančių Bendrijos ir nacionalinių taisyklių.

ESF nefinansuoja šių vairavimo mokymo kursų. Valdančioji institucija, įpareigota užtikrinti, 
kad veiksmai, atrinkti finansuoti ESF lėšomis, atitiktų galiojančias Bendrijos ir nacionalines 
taisykles, rūpinsis, kad, skiriant paramą tos pačios rūšies veiksmams, visada būtų laikomasi 
reikiamų taisyklių.“

                                               
1 2006 m. liepos 11 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis 
REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1260/1999. OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


