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Temats: Lūgumraksts Nr. 0480/2009, ko autoskolas „Auto Escuela Sousa” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Maximino Sousa Pérez, par negodīgu konkurenci to 
autoskolu starpā, kuras subsidē Galisijas valdība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka viņa autoskola ir saskārusies ar negodīgu 
konkurenci ar citiem uzņēmumiem, kurus ir izvēlējusies Galisijas valdība un kuri 
acīmredzami saņēmuši slepenas subsīdijas no Eiropas Sociālā fonda par nodrošinātajām 
transportlīdzekļa vadīšanas mācībām, tādējādi radot viņam nelabvēlīgus apstākļus, jo viņa 
darbības netiek subsidētas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Lakorunjas provincē Spānijā esošas autoskolas, kas sniedz 
transportlīdzekļa vadīšanas apmācības, direktors. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa 
autoskola ir saskārusies ar negodīgu konkurenci ar citiem uzņēmumiem, kuri par 
nodrošinātajām transportlīdzekļa vadīšanas mācībām saņem finansiālu atbalstu no ESF, proti, 
no darbības programmas „Adaptabilidad y Empleo 2007-2013”1, tādējādi radot viņam 
nelabvēlīgus apstākļus, jo viņa darbības netiek subsidētas. Turklāt viņš apgalvo, ka šīs 
autoskolas patvaļīgā veidā izraudzījās ESF atbalsta saņēmēji arodbiedrībās, līdz ar to ESF 
finansējums ir izmantots ļaunprātīgi. 
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001, 2007. gada 14. decembra Lēmums Nr. C(2007)6669
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Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu izmeklēt šos faktus un veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai atjaunotu godīgu konkurenci. 

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/20061 56. panta 4. punkts paredz, ka 
noteikumus par izdevumu atbilstību nosaka valstu līmenī un tie attiecas uz visiem 
izdevumiem, kas deklarēti saistībā ar darbības programmu. 

Turklāt 60. panta a) apakšpunkts nosaka, ka vadošā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu 
nodrošināts, ka darbības finansēšanai izraugās saskaņā ar kritērijiem, ko piemēro darbības 
programmai, un ka tās visā īstenošanas laikā atbilst spēkā esošajiem Kopienas un attiecīgās 
valsts noteikumiem.

Attiecībā uz līgumu piešķiršanu darbības programmā „Adaptabilidad y Empleo” ir paredzēts, 
ka atbalsta saņēmējiem jāatbilst publicitātes, pārredzamības un brīvas konkurences principiem 
starp uzņēmumiem, kā arī piemērojamiem Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem, jo īpaši 
Spānijas Vispārējā dotāciju likuma Nr. 38/2003 31. panta 3. punkta nosacījumiem. 

Tādējādi valsts vadošā iestāde ir atbildīga par to, lai ESF finansējuma piešķiršanai izvēlētās 
darbības atbilstu piemērojamajiem Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, Komisija Spānijas valsts vadošajai iestādei „Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo” (UAFSE) prasīja sniegt informāciju par šo noteikumu izpildi 
lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā gadījumā. 

UAFSE informēja Komisiju par to, ka minētajām darbībām nav paredzēti nekādi izdevumi, 
līdz ar to transportlīdzekļa vadīšanas mācībām nav piešķirts līdzfinansējums no ESF.  Turklāt 
vadošā iestāde apliecina, ka izdevumi, kas saistīti ar tāda paša veida apmācību kursiem, tiks 
analizēti, lai pirms to apstiprināšanas ESF finansējuma saņemšanai pārliecinātos, vai tiek 
ievēroti piemērojamie Kopienas un valsts noteikumi.

ESF neatbalsta šos transportlīdzekļa vadīšanas mācību kursus. Vadošā iestāde, kas ir atbildīga 
par to, lai ESF finansējuma saņemšanai izraudzītās darbības atbilstu piemērojamajiem 
Kopienas un valsts noteikumiem, pārbaudīs, vai visos ar šāda veida darbībām saistītos 
gadījumos tiek ievēroti attiecīgie noteikumi.”

                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, OV 
L 210, 31.7.2006., 25. lpp.


