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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0094/2009, внесена от Radboud Verberne, с нидерландско
гражданство, относно използването на субсидии от ЕСФ в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че средствата, отпускани от Европейския социален фонд по 
проекти в нидерландския образователен сектор за предотвратяване на ранното
напускане на училище (проекти VSF), никога не са се използвали по предназначение в 
неговото училище и това е факт, прикрит чрез съответните манипулации. Той посочва, 
че училището е направило субсидиите от ЕСФ част от общия си бюджет и 
следователно може да ги използва за каквито цели желае. Той твърди, че в училището 
му никога не са били обсъждани реални инициативи във връзка с проект за 
предотвратяване на ранното напускане на училище. Вносителят призовава да се 
разследва дали описаното от него използване на отпуснатите средства отговаря на 
правилата и целите на ЕСФ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 май 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията, учител в нидерландско училище (ROC Rijn IJssel), твърди, че 
училища в Нидерландия включват субсидиите от Европейския социален фонд (ЕСФ), 
предназначени за ограничаване на ранното напускане на училище, в общия училищен 
бюджет, и впоследствие използват бюджета от ЕСФ за каквото сметнат за необходимо. 
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Той твърди, че няма проекти относно ранното напускане на училище и почти никакви 
разходи по такива проекти, тъй като се обявяват редовни учебни часове. Вносителят се 
интересува дали подобно използване на бюджета от ЕСФ е в съответствие с правилата. 

Вносителят също така споменава искането, отправено от неговото училище към 
учителите, да поставят задна дата на съответните документи (а именно хорариумите на 
учителите), за да се спазят изискванията. Той обаче потвърждава, че подобна практика 
не се толерира от нидерландските органи.

Становище на Комисията относно петицията

Нидерландската оперативна програма за ЕСФ за програмния период 2000–2006 г.1
съдържа превантивна мярка за ограничаване на ранното напускане на училище. 
Нидерландските училища могат да кандидатстват за субсидия от ЕСФ за борба с 
ранното напускане на училище пред министерството на образованието. Целта на един 
проект относно ранното напускане на училище е да насърчи участниците да не се 
отказват от образование, което води до начална квалификация. Дейностите по проекта 
трябва да попадат сред темите, определени от националното законодателство2. Тези 
теми включват, наред с другото, разработване на процедури и координиране на 
индивидуално професионално ориентиране и съветване на ученици (напр. чрез 
намаляване на класовете и увеличаване броя на учителите), разработване на процедури 
и инструменти за прием и оценка на учениците и насърчаване на свързването в мрежи в 
училищата. Участниците в проект относно ранното напускане на училище трябва да 
бъдат изложени на риск да напуснат на ранен етап, както това е определено в 
националното законодателство. Учениците се оценяват в началото на всяка учебна 
година и няма възможност за гъвкав прием през годината.

Заявлението за субсидия от ЕСФ (равняваща се на 50 % разходите по проекта) включва 
план, описващ дейностите по проекта, бюджета на проекта, както и начина за 
финансиране на тези дейности. Съфинансирането на проекти относно ранното 
напускане на училище се извършва чрез еднократно общо финансиране, което 
училищата получават от Министерството на образованието. При проект с по-малки 
класове разходите за възнаграждение на учителите – или поне част от тях – могат да 
бъдат включени в проекта в зависимост от броя на учениците, отговарящи на критерия 
за риск от ранно напускане спрямо общия брой на учениците в класа. Присъствието на 
участниците се отчита всеки месец, за да може да се установи неговото ниво. 
Учителите, участващи в проект относно ранното напускане на училище, трябва да 
подписват хорариумите си ежемесечно.

Европейската сметна палата извърши одити на проекти относно ранното напускане на 
училище в Нидерландия през програмния период 2000–2006 г. Не бяха установени 
случаи, в които бюджетът на ЕСФ, предназначен за борба с ранното напускане на 
училище, да е бил използван от училища за каквото сметнат за необходимо.

Що се отнася до предполагаемата практика за отбелязване на по-ранни дати в 
училището на вносителя, може да се отбележи, че след разследване, проведено от 

                                               
1 Нидерландската оперативна програма за ЕСФ за периода 2007–2013 г. не включва мерки за 

борба с ранното напускане на училище.
2 Правила за отпускане на субсидии от ЕСФ 3 за образователни институции 2000–2006 г.
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нидерландските органи, отпуснатите на училището на вносителя субсидии от ЕСФ 
няма да бъдат включени в искането за окончателно плащане. Съответно, няма да бъде 
отпуснато никакво финансиране от ЕСФ на проекти относно ранното напускане на 
училище в училището на вносителя.

Заключения

Проекти относно ранното напускане на училище в Нидерландия могат да бъдат 
финансирани от ЕСФ, при условие че дейностите по проекта остават в обхвата на 
националното законодателство, което доразвива рамката, определена от програмата на 
ЕСФ за 2000–2006 г.

Намаляване на класовете и увеличаване на броя на учителите са допустими дейности. 
Възнаграждението на учителя или част от него – в зависимост от броя на учениците, 
изложени на риск да напуснат училище на ранен етап (както това е определено в 
националното законодателство) в класа – може да бъде включено в проекта относно 
ранното напускане на училище и съфинансирано от ЕСФ. Изисква се обаче учителите 
да подписват хорариумите си ежемесечно и присъствието на участниците в проекта по 
ЕСФ да се отчита адекватно.

Нидерландските правила за отпускане на субсидии от ЕСФ за училища (изготвени от 
Министерството на образованието) определят допустимите теми и дейности, както и 
критериите, които трябва да бъдат спазвани от участниците (напр. ученици, изложени 
на риск да напуснат училище на ранен етап).

Комисията беше информирана, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в 
момента извършва оценка на подобна информация, получена във връзка с този въпрос.
Оценката на OLAF, която се извършва в съответствие с оперативните процедури при 
подобни случаи, ще реши дали да бъде даден ход на официално разследване по случая.
OLAF ще уведоми своевременно всички заинтересовани страни за резултата от 
оценката.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

В отговора си от септември 2009 г. Комисията уведоми Парламента, че Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) извършва оценка на подобна информация, 
получена във връзка с този въпрос. На 26.3.2010 г. OLAF уведоми Комисията за 
решението си от 10.2.2010 г. да приключи извършването на оценката, като преценява, 
че тя не се отнася до този случай.

Решението на OLAF се основава на последващите действия във връзка с подадената от
вносителя на петицията жалба до нидерландското министерство на образованието. 
Финансирането от Общността, възлизащо на 2,5 милиона евро, е отменено, авансовото 
плащане от страна на Министерството на образованието към училището на вносителя 
на петицията е възстановено, а Министерството на образованието е предоставило на 
прокурора резултатите от одитите. Отговорност на прокурора е да реши дали 
информацията, която му е предоставена, оправдава или изисква започването на 
наказателно производство. Според допълнителната информация, предоставена на 
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Европейския парламент от вносителя на петицията през февруари 2010 г., прокурорът е 
решил да започне разследване.

В решението си OLAF е взела предвид и потвърждението от страна на Министерството 
на образованието, че при извършените в други училища одити не са установени 
подобни нередности като наблюдаваната в училището на вносителя на петицията (т. е. 
отбелязване на по-ранни дати в съответните документи). В това отношение
Министерството на образованието се позовава и на извършените от Европейската 
сметна палата и от Комисията одити, които също не са разкрили такъв тип нередности.

Нидерландските органи са предприели необходимите последващи действия във връзка 
с жалбата на вносителя на петицията. Проектите относно ранното напускане на 
училище в училището на вносителя на петицията не получават финансиране от ЕСФ, 
прокурорът е уведомил нидерландското министерство на образованието относно 
установените факти, което е довело до текущо разследване.


