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Temats: Lūgumraksts Nr. 0094/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Radboud 
Verberne, par ESF subsīdiju izmantojumu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Sociālā fonda piešķīrumi, kas paredzēti 
projektiem Nīderlandes izglītības nozarē, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (VSF
projekti), viņa skolā nekad nav izmantoti paredzētajam mērķim un ka šis fakts ticis slēpts, 
manipulējot ar attiecīgajām veidlapām. Viņš norāda, ka ESF subsīdijas skola ir ieskaitījusi 
savā vispārējā budžetā un tādēļ var tās tērēt, kādiem mērķiem vēlas. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka viņa skola nekad nav apsvērusi nekādas reālas iniciatīvas saistībā ar projektiem 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai notiktu 
izmeklēšana par to, vai viņa aprakstītais ESF piešķīrumu izmantojums atbilst ESF 
noteikumiem un mērķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, skolotājs Nīderlandes skolā (ROC Rijn IJssel), apgalvo, ka skolas 
Nīderlandē ieskaita Eiropas Sociālā fonda (ESF) subsīdijas, kas paredzētas priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas (PMP) novēršanai, skolas kopējā budžetā, bet tad izmanto ESF budžetu 
jebkādiem mērķiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem. Viņš apgalvo, ka nav PMP projektu, 
un tikpat kā nekādi projekta izdevumi netiek deklarēti attiecībā uz skolas oficiālajām stundām. 
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Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, vai šāda ESF budžeta izmantošana ir saskaņā ar 
noteikumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz viņa skolas prasību tās skolotājiem attiecīgās 
veidlapas (t. i., skolotāju grafikus) datēt ar atpakaļejošu datumu, lai tie atbilstu prasībām. 
Tomēr viņš apstiprina, ka Nīderlandes varas iestādes šādu darbību nepieļauj.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Nīderlandes ESF darbības programma 2000.–2006. gada plānošanas periodam1 ietver 
preventīvu pasākumu, kura mērķis ir novērst PMP. Nīderlandes skolas var pieteiktiem ESF 
subsīdijām Izglītības ministrijā, lai novērstu PMP. PMP projekta mērķis ir panākt, ka 
dalībnieki turpina izglītību līdz pirmās pakāpes kvalifikācijai. Projekta pasākumiem jāatbilst 
valsts tiesību aktos noteiktajām tēmām2. 
Šīs tēmas inter alia ietver procedūru un koordinēšanas izstrādi individuālajai profesionālajai 
orientācijai un skolēnu konsultēšanai (piemēram, samazinot skolēnu skaitu klasēs un 
palielinot skolotāju skaitu), procedūru un instrumentu izstrādi skolēnu uzņemšanai un 
novērtēšanai un skolu tīkla izveidi.
PMP projekta dalībniekiem jāatbilst priekšlaicīgas mācību pamešanas riskam, kā noteikts 
valsts tiesību aktos. Skolēni tiek novērtēti katra mācību gada sākumā, un gada laikā nenotiek 
elastīga uzņemšana.

Pieteikums ESF subsīdijām (atbilstoši 50 % no projekta izmaksām) ietver projekta plānu, kurā 
aprakstīti projekta pasākumi, projekta budžetu, kā arī šo pasākumu finansēšanas veidu. ESL 
projektu līdzfinansēšana tiek veikta ar noteiktas summas finansējumu, kuru skolas saņem no 
Izglītības ministrijas. Attiecībā uz PMP projektu ar mazākām klasēm — izdevumus, kas 
saistīti ar skolotāju atalgojumu (vai vismaz daļu no tā), var piesaistīt ESL projektam atkarībā 
no skolēnu skaita, kas atbilst skolas priekšlaicīgas pamešanas riska kritērijam, salīdzinot ar 
kopējo skolēnu skaitu klasē. Katru mēnesi tiek reģistrēta dalībnieku ierašanās, lai noteiktu 
proporciju. Skolotājiem PMP projektā ir jāparaksta savi grafiki katru mēnesi.

2000.–2006. gada plānošanas periodā Eiropas Revīzijas palāta veica PMP projektu auditus 
Nīderlandē. Netika rasti nekādi pierādījumi, ka ESF budžets, kas paredzēts PMP apkarošanai, 
tika izmantots jebkādiem citiem mērķiem, kādus skola uzskatīja par atbilstošiem.

Attiecībā uz apgalvojumu par datēšanu ar atpakaļejošu datumu pieteikuma iesniedzēja skolā, 
jāpiebilst, ka pēc Nīderlandes varas iestāžu veiktās izmeklēšanas lūgumraksta iesniedzēja 
skolai maksātās ESF subsīdijas neveidos daļu no galīgā maksājuma prasības. Tādējādi netiks 
sniegts nekāds ESF finansējums PMP projektiem lūgumraksta iesniedzēja skolā.

Secinājumi

PMP projektus Nīderlandē var finansēt ar ESF, ja projekta pasākumi atbilst to valsts tiesību 
aktu jomai, kas tālāk izstrādā ESF 2000.–2006. gada programmas pamatnoteikumus.

                                               
1 Nīderlandes ESF darbības programma 2000.–2013. gada periodam neietver mācību priekšlaicīgas 

pamešanas apkarošanu. 
2 ESF 3 subsīdiju noteikumi izglītības iestādēm 2000.–2006. gadam.
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Skolēnu skaita samazināšana klasēs un skolotāju skaita palielināšana ir piemēroti pasākumi. 
Skolotāju atalgojums vai daļa no tā — atkarībā no skolēnu skaita klasē, kuri ir pakļauti 
priekšlaicīgas skolas pamešanas riskam (kā noteikts valsts tiesību aktos) — var piesaistīt PMP 
projektam un līdzfinansēt ar ESF. Tomēr pastāv prasība, ka skolotājiem jāparaksta savi grafiki 
katru mēnesi un ka PMP projekta dalībnieku ierašanās tiek atbilstoši reģistrēta.

Nīderlandes ESF subsīdiju noteikumi skolām (Izglītības ministrijas radīti) nosaka piemērotas 
tēmas un pasākumus, kā arī kritērijus, kuriem dalībniekiem jāatbilst (t. i., skolēniem ar 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku).

Komisija ir informēta, ka Eiropas Kopienas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) šobrīd 
izvērtē līdzīgu informāciju, kas saņemta šajā jautājumā. OLAF izvērtējumā, kas tiek veikts 
atbilstoši tā darbības procedūrām šādu jautājumu pārvaldībai, tiks nolemts, vai uzsākt oficiālu 
izmeklēšanu šajā lietā. OLAF pēc noteikta laika informēs visas iesaistītās puses par šā 
izvērtējuma rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Savā 2009. gada septembra atbildē Komisija informēja Parlamentu, ka Eiropas Kopienas 
Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) ir izvērtējis līdzīgu informāciju, kas saņemta šajā 
jautājumā. 2010. gada 26. martā OLAF informēja Komisiju par tā 2010. gada 10. februāra 
lēmumu slēgt novērtējumu, kvalificējot to kā ar lietu nesaistītu.

OLAF lēmums tika pamatots ar atbildi, kas tika sniegta uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegto 
sūdzību Nīderlandes Izglītības ministrijai. Tādēļ tika anulēts Kopienas ieguldījums 
EUR 2,5 miljonu apmērā, atgūts Izglītības ministrijas piešķirtais avansa maksājums 
lūgumraksta iesniedzēja skolai, un Izglītības ministrijas veiktās revīzijas rezultāti tika 
iesniegti prokuratūrā. Prokuratūrai ir jāizlemj, vai šī informācija pamato kriminālvajāšanas 
uzsākšanu vai nē, vai nosaka tās uzsākšanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 2010. gada 
februārī Eiropas Parlamentam iesniegto papildu informāciju prokuratūra ir nolēmusi uzsākt 
kriminālizmeklēšanu.

Savā lēmumā OLAF ir arī ņēmis vērā Izglītības ministrijas apgalvojumu, ka citās skolās 
veiktās revīzijas neatklāja tāda paša veida pārkāpumus, kādi tika konstatēti lūgumraksta 
iesniedzēja skolā (t. i. attiecīgo veidlapu datēšana ar atpakaļejošu datumu). Šajā sakarā 
Izglītības ministrija arī norādīja uz Eiropas Revīzijas palātas un Komisijas veiktajām 
revīzijām, kas arī neatklāja šāda veida pārkāpumus.

Nīderlandes iestādes attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību ir rīkojušās atbilstoši. ESL
projekti lūgumraksta iesniedzēja skolā nesaņem labumu ne no viena ESF fonda, un 
prokuratūra ir informēta par Nīderlandes Izglītības ministrijas konstatējumiem, kuru dēļ 
izmeklēšana turpinās.”


