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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Europos socialinio fondo (ESF) asignavimai, skirti 
Nyderlanduose vykdomiems mokyklos nebaigimo prevencijos projektams (VSF projektams), 
mokykloje, kurioje jis dirba, niekada nebuvo panaudoti tam tikslui, kuriam jie skirti, ir tai yra 
slepiama tam tikrais nesąžiningais būdais. Jis nurodo, kad mokykla įtraukė ESF subsidijas į 
bendrąjį biudžetą ir todėl gali naudoti šias lėšas bet kokiais kitais tikslais. Jis tvirtina, kad jo 
mokykloje niekada nesvarstytos jokios realios iniciatyvos, susijusios su mokyklos nebaigimo 
prevencijos projektu. Todėl peticijos pateikėjas siekia, kad būtų atliktas tyrimas, ar jo 
aprašytas ESF asignavimų naudojimas neprieštarauja ESF taisyklėms ir tikslams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 12 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas, vienoje Nyderlandų mokykloje (ROC Rijn IJssel) dirbantis mokytojas, 
tvirtina, kad Nyderlandų mokyklose Europos socialinio fondo (ESF) subsidijos, skirtos 
mokyklos nebaigimo prevencijai, įtraukiamos į bendrąjį mokyklų biudžetą, tačiau vėliau 
ESF skirtos lėšos panaudojamos kitais tikslais. Jo teigimu, kai skelbiamos įprastinės 
mokyklos darbo valandos, nevykdomas nė vienas ESF projektas ir beveik nėra jokių projektų 
išlaidų. Peticijos pateikėją domina, ar taip naudojant ESF skirtas lėšas nepažeidžiamos 
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taisyklės.

Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad jo mokykloje, siekiant įvykdyti nustatytus 
reikalavimus, prašoma, kad mokytojai žymėtų tam tikras formas (t. y. mokytojų darbo laiko 
apskaitos žiniaraščius) atgaline data. Tačiau jis tvirtina, kad Nyderlandų valdžios institucijos 
netoleruoja tokios praktikos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Nyderlandų 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ESF veiklos programoje1 numatyta 
prevencinė priemonė, kurios tikslas – mažinti mokyklos nebaigimo mastą. Nyderlandų 
mokyklos gali teikti paraiškas Švietimo ministerijai dėl ESF subsidijų mokyklos nebaigimo 
prevencijai. Mokyklos nebaigimo projekto tikslas – pasiekti, kad moksleiviai liktų mokytis ir 
įgytų „pradžios kvalifikaciją“. Įgyvendinant šį projektą vykdoma veikla turi atitikti 
nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtas temas2. Nacionaliniuose teisės aktuose, be kita ko, 
apibrėžtos šios temos: individualaus profesinio orientavimo ir moksleivių konsultavimo 
procedūrų plėtotė ir koordinavimas (pvz., mažinant klases ir didinant mokytojų skaičių), 
moksleivių priėmimo ir vertinimo procedūrų ir priemonių rengimas, mokyklų tinklų kūrimas. 
Mokyklos nebaigimo projekte gali dalyvauti moksleiviai, kuriems kyla pavojus pirma laiko 
išeiti iš mokyklos, kaip nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose. Mokiniai vertinami 
kiekvienų mokslo metų pradžioje ir visus metus į projektą negalima priimti naujų dalyvių.

Paraiškoje ESF subsidijai (ji lygi 50 % projekto išlaidų sumos) gauti pateikiamas projekto 
planas, kuriame apibūdinama veikla, kuri bus vykdoma įgyvendinant projektą, projekto 
biudžetas ir šios veiklos finansavimo būdas. Mokyklos nebaigimo projektai bendrai 
finansuojami Švietimo ministerijai skiriant mokykloms vienkartinį finansavimą. Kai 
mokyklos nebaigimo projektas vykdomas mažesnėse klasėse, išlaidos mokytojų darbo 
užmokesčiui (arba bent jo daliai) gali būti priskiriamos mokyklos nebaigimo projektui, 
atsižvelgiant į mokinių, kurie atitinka mokyklos nebaigimo pavojaus kriterijus, skaičių 
palyginti su visų klasės mokinių skaičiumi. Siekiant nustatyti šį santykį, kiekvieną mėnesį 
registruojamas dalyvių lankomumas. Mokyklos nebaigimo projekte dalyvaujantys mokytojai 
kas mėnesį turi pasirašyti savo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Europos Audito Rūmai atliko 2000–2006 m. programavimo laikotarpio Nyderlanduose 
vykdytų mokyklos nebaigimo projektų auditą. Atlikus auditą gautos išvados neparodė, kad 
ESF skirtos lėšos kovai su mokyklos nebaigimu būtų panaudotos kokiais kitais tikslais.

Kalbant apie tariamą žymėjimą atgaline data peticijos pateikėjo mokykloje, galima pasakyti, 
kad Nyderlandų valdžios institucijoms atlikus tyrimus peticijos pateikėjo mokyklai išmokėtos 
ESF subsidijos nebus įtrauktos į galutinį mokėjimo prašymą. Todėl mokyklos nebaigimo 
projektams peticijos pateikėjo mokykloje nebus skirtas joks ESF finansavimas.

Išvados

                                               
1 Nyderlandų 2007–2013 m. ESF veiklos programoje nenumatyta kovos su mokyklos nebaigimu 

projektų.
2 2000–2006 m. ESF trys švietimo institucijų subsidijavimo taisyklės.
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Mokyklos nebaigimo projektai Nyderlanduose gali būti finansuojami iš ESF, jei įgyvendinant 
šiuos projektus vykdoma veikla patenka į nacionalinių teisės aktų, kuriuose toliau plėtojama 
2000–2006 m. ESF programoje nustatyta sistema, taikymo sritį.

Klasių mažinimas ir mokytojų skaičiaus didinimas atitinka šiuos veiklos kriterijus. Mokytojo 
darbo užmokestį arba jo dalį – atsižvelgiant į mokinių, kuriems kyla mokyklos nebaigimo 
pavojus (kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose), skaičių klasėje – galima priskirti 
mokyklos nebaigimo projektui ir bendrai finansuoti iš ESF. Tačiau tokiu atveju reikalaujama, 
kad mokytojai kas mėnesį pasirašytų savo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kad būtų 
tinkamai registruojamas mokyklos nebaigimo projekto dalyvių lankomumas.

Nyderlandų mokykloms taikomose ESF subsidijavimo taisyklėse (jas parengė Švietimo 
ministerija) nustatytos finansavimo kriterijus atitinkančios temos, veikla ir kriterijai, kuriuos 
turi atitikti projekto dalyviai (t. y. mokiniai, kuriems kyla mokyklos nebaigimo pavojus).

Komisijai pranešta, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) šiuo metu vertina šiuo 
klausimu gautą panašią informaciją. Užbaigus OLAF vertinimą, kuris atliekamas 
vadovaujantis tokius klausimus reglamentuojančiomis OLAF veiklos procedūromis, bus 
nuspręsta, ar OLAF turėtų pradėti oficialų šio atvejo tyrimą. Netrukus OLAF praneš apie šio 
vertinimo rezultatus visoms susijusioms šalims.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. rugsėjo mėn. pateiktame atsakyme Komisija pranešė Parlamentui, kad Europos 
bendrijos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) vertina šiuo klausimu gautą panašią 
informaciją. 2010 m. kovo 26 d. OLAF pranešė Komisijai apie savo 2010 m. vasario 10 d. 
sprendimą nutraukti vertinimą, apibūdindama jį kaip neturintį pagrindo.

OLAF sprendimas buvo pagrįstas tolesniu peticijos pateikėjo skundo, pateikto Nyderlandų 
švietimo ministerijai, nagrinėjimu. Po šio tyrimo panaikintas 2,5 mln. EUR Bendrijos įnašas, 
sugrąžintas avansas, kurį Švietimo ministerija sumokėjo peticijos pateikėjo mokyklai, o 
Švietimo ministerija perdavė auditų išvadas prokurorui. Būtent jis turi spręsti, ar ši 
informacija pateisinama, ar reikia patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Remiantis vėlesne 
informacija, kurią 2010 m. vasario mėn. peticijos pateikėjas pateikė Europos Parlamentui, 
prokuroras nusprendė pradėti baudžiamąjį tyrimą.

Priimdama sprendimą, OLAF taip pat atsižvelgė į Švietimo ministerijos tvirtinimą, kad atlikus 
auditus kitose mokyklose nenustatyta tokių pat pažeidimų, kurie nustatyti peticijos pateikėjo 
mokykloje (t. y. tam tikrų formų žymėjimas atgaline data). Be to, šiuo atžvilgiu Švietimo 
ministerija nurodė Europos Audito Rūmų ir Komisijos auditus, kuriuos atlikus taip pat 
nenustatyta tokio pažeidimo.

Nyderlandų valdžios institucijos tinkamai atliko peticijos pateikėjo skundo nagrinėjimą. 
Mokyklos nebaigimo projektams peticijos pateikėjo mokykloje neskiriama jokių ESF lėšų, o 
apie Nyderlandų švietimo ministerijos rezultatus pranešta prokurorui, kuris tęsia tyrimą.“


