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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0480/2009, którą złożył Maximino Sousa Pérez (Hiszpania) w imieniu 
Auto Escuela Sousa, w sprawie nieuczciwej konkurencji ze strony szkół 
dotowanych przez rząd Galicji, w odniesieniu do udzielania lekcji nauki 
jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na fakt, że jego szkoła nauki jazdy cierpi z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw, którym rząd Galicji powierzył zadanie 
udzielania lekcji nauki jazdy. Firmy te otrzymują niejako zawoalowaną pomoc 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, co ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą 
autora petycji, który nie otrzymuje żadnego dofinansowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję jest dyrektorem mieszczącej się w prowincji A Coruña (Hiszpania) szkoły 
nauki jazdy, która udziela lekcji nauki jazdy. Twierdzi on, że jego szkoła staje wobec 
nieuczciwej konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw korzystających w zakresie 
udzielania lekcji nauki jazdy ze wsparcia z EFS, a konkretnie w ramach programu 
operacyjnego „Adaptabilidad y Empleo 2007–2013”1, co stawia go tym samym w mniej 
korzystnym położeniu, ponieważ jego działania nie są dotowane. Ponadto twierdzi on, że owe 
szkoły nauki jazdy zostały wybrane w arbitralny sposób przez beneficjentów wsparcia z EFS 
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001Decyzja C (2007) 6669 z dnia 14 grudnia 2007 r.
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ze związków zawodowych, a zatem doszło do niewłaściwego wykorzystania finansowania 
z EFS. 

Składający petycję zwraca się do Parlamentu o zbadanie faktów i podjęcia odpowiednich 
środków w celu przywrócenia stanu uczciwej konkurencji. 

Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.1 określa, że zasady 
kwalifikowalności wydatków ustanawia się na poziomie krajowym. Obejmują one całość 
wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego.

Ponadto w art. 60 lit. a) stwierdza się, że instytucja zarządzająca odpowiada za zapewnienie, 
że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do 
programu operacyjnego oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe 
i krajowe przez cały okres ich realizacji. 

W odniesieniu do udzielania zamówień program operacyjny dotyczący „Adaptabilidad y 
Empleo” stanowi, że beneficjenci powinni przestrzegać zasad jawności, przejrzystości oraz 
wolnej konkurencji między przedsiębiorstwami, jak również mających zastosowanie zasad 
wspólnotowych i krajowych, w szczególności art. 31 ust. 3 hiszpańskiego aktu prawnego 
„Ustawa ogólna o dotacjach 38/2003”. 

A zatem krajowa instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za zapewnienie, że operacje 
wybierane do finansowania z EFS są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami 
wspólnotowymi i krajowymi. Uwzględniając powyższe, Komisja zwróciła się do krajowej 
instytucji zarządzającej, „Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” (UAFSE), 
o przekazanie jej informacji na temat przestrzegania tych zasad w odniesieniu do działania 
opisanego przez składającego petycję. 

UAFSE potwierdził Komisji, że na to działanie nie zadeklarowano żadnych wydatków, 
a zatem kursy nauki jazdy nie są współfinansowane przez EFS. Ponadto instytucja 
zarządzająca potwierdza, że wydatki związane z tym samym rodzajem kursów szkoleniowych 
zostaną przeanalizowane, tak aby zweryfikować przestrzeganie mających zastosowanie zasad 
wspólnotowych i krajowych przed poświadczeniem tych wydatków przez EFS. 

EFS nie wspiera owych kursów nauki jazdy. Instytucja zarządzająca, odpowiedzialna za 
zapewnienie, że operacje wybierane do finansowania z EFS są zgodne z mającymi 
zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi, zweryfikuje, czy we wszystkich 
przypadkach objętych tą samą typologią przestrzega się owych odnośnych zasad.

                                               
1 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. 


