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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0480/2009 ingediend door Maximino Sousa Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens Autorijschool Sousa, over oneerlijke concurrentie van door 
de regionale regering van Galicië gesubsidieerde autorijscholen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat zijn autorijschool te kampen heeft met oneerlijke 
concurrentie van de zijde van andere firma's die blijkbaar via de regionale regering van 
Galicië verkapte subsidie uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds ontvangen voor het 
geven van rijlessen, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn bedrijf, dat niet gesubsidieerd 
wordt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener is directeur van een in de provincie A Coruña (Spanje) gevestigde autorijschool waar 
autorijles wordt gegeven. Indiener beweert dat zijn autorijschool te kampen heeft met 
oneerlijke concurrentie van de zijde van andere firma's die steun krijgen van het ESF voor 
autorijlessen, meer in het bijzonder uit hoofde van het operationele programma 
"Adaptabilidad y Empleo 2007-2013"1, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn bedrijf, 
dat niet gesubsidieerd wordt. Volgens indiener zijn deze autorijscholen bovendien op een 
willekeurige wijze geselecteerd door de begunstigden van de ESF-steun van de vakvereniging
en is er bijgevolg misbruik gemaakt van de ESF-financiering.
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001 besluit C (2007) 6669 van 14 december 2007.
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Indiener verzoekt het Parlement om de feiten te onderzoeken en geschikte maatregelen te 
treffen om de situatie van eerlijke concurrentie te herstellen.

Volgens artikel 56, lid 4 van Verordening 1083/2006 van de Raad van 11 juli 20061 worden 
de regels inzake de subsidialiteit van de uitgaven op nationaal niveau vastgesteld en hebben 
zij betrekking op alle uitgaven die in het kader van het operationele programma worden 
gedeclareerd.

Voorts is volgens artikel 60, onder a), de managementautoriteit ervoor verantwoordelijk dat 
de concrete acties voor financiering worden geselecteerd met inachtneming van de voor het 
operationele programma geldende criteria en gedurende de hele uitvoeringsperiode in 
overeenstemming zijn met de geldende communautaire en nationale voorschriften.

Wat het toekennen van contracten betreft, legt het operationele programma voor 
"Adaptabilidad y Empleo" vast dat begunstigden moeten voldoen aan de beginselen van 
publiciteit, transparantie en vrije concurrentie tussen ondernemingen evenals aan de geldende 
communautaire en nationale voorschriften, met name aan artikel 31, lid 3 van de Spaanse wet 
"Algemene wet inzake toelagen 38/2003".

Bijgevolg is de nationale managementautoriteit ervoor verantwoordelijk dat de concrete acties 
die voor financiering uit hoofde van het ESF worden geselecteerd, in overeenstemming zijn
met de geldende communautaire en nationale voorschriften. Hiermee rekening houdend, heeft 
de Commissie de nationale managementautoriteit, de "Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo" (UAFSE), erom verzocht haar in te lichten of in de door indiener beschreven 
actie aan die voorschriften is voldaan.

De UAFSE heeft de Commissie bevestigd dat er voor deze concrete actie geen uitgaven zijn 
gedeclareerd en de autorijlessen dus niet door het ESF worden gecofinancierd. De 
managementautoriteit bevestigt voorts dat uitgaven met betrekking tot hetzelfde type lessen 
zullen worden geanalyseerd om na te gaan of aan de geldende communautaire en nationale 
voorschriften is voldaan voordat zij bij het ESF worden gecertificeerd.

Het ESF steunt deze autorijlessen niet. De managementautoriteit, die ervoor verantwoordelijk 
is dat de concrete acties die voor financiering uit hoofde van het ESF worden geselecteerd, in 
overeenstemming zijn met de geldende communautaire en nationale voorschriften, zal nagaan
of alle gevallen in verband met hetzelfde type lessen aan die relevante voorschriften voldoen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999. PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.


