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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0094/2009, adresată de Radboud Verberne, de cetăţenie olandeză, 
privind utilizarea subvenţiilor din Fondul Social European (FSE) în Ţările de 
Jos

1. Rezumatul petiţiei

 Petiţionarul susţine că alocările din Fondul Social European pentru proiecte în sectorul 
educaţiei din Ţările de Jos pentru a împiedica abandonul şcolar prematur (proiecte VSF) nu au 
fost folosite niciodată la şcoala sa în scopul propus, fapt ascuns prin manipularea formularelor 
relevante. Acesta indică faptul că şcoala a introdus subvenţiile FSE în bugetul său general şi, 
prin urmare, le poate folosi în orice scop doreşte. El susţine că şcoala sa nu a luat în 
considerare nicio iniţiativă reală privind un proiect de împiedicare a abandonului şcolar 
prematur. În consecinţă, petiţionarul solicită o investigaţie privind conformitatea cu normele 
şi obiectivele FSE a modului de utilizare a alocărilor din Fondul Social European, astfel cum 
a fost descris de acesta.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2009

Petiţia

Petiţionarul, profesor într-o şcoală olandeză (ROC Rijn IJssel), susţine că şcolile din Ţările de 
Jos introduc subvenţiile de la Fondul Social European (FSE), care au ca scop reducerea 
abandonului şcolar prematur (ESL), în bugetul general al şcolii, iar apoi folosesc bugetul FSE 
după cum consideră de cuviinţă. Petiţionarul susţine că nu există proiecte care au ca scop 
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reducerea ESL şi că se declară foarte puţine cheltuieli legate de proiect pentru orele şcolare 
normale. Petiţionarul se întreabă dacă o astfel de utilizare a bugetului FSE este conformă cu 
normele în vigoare. 

De asemenea, petiţionarul face referire la solicitarea adresată de şcoala sa profesorilor, de a 
data retroactiv formularele relevante (pontajele profesorilor), pentru a îndeplini cerinţele. El 
confirmă că o asemenea practică nu este tolerată de autorităţile olandeze.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Programul operaţional FSE pentru Ţările de Jos care acoperă perioada 2000-20061 include o 
măsură de prevenire vizând combaterea abandonului şcolar prematur. Şcolile olandeze pot 
solicita Ministerului Educaţiei o subvenţie FSE pentru a combate ESL. Obiectivul unui 
proiect ESL este acela de a menţine participanţii în sfera educaţiei şi de a le asigura o 
calificare adecvată. Activităţile din cadrul proiectului trebuie să facă parte din temele stabilite 
prin legislaţia naţională2. Aceste teme includ, printre altele, dezvoltarea procedurilor şi 
coordonarea îndrumării profesionale individuale şi a consilierii elevilor (de exemplu, prin 
reducerea claselor şi creşterea numărului de profesori), dezvoltarea de proceduri şi 
instrumente pentru luarea în considerare şi evaluarea studenţilor şi dezvoltarea reţelelor în 
şcoli. Participanţii la un proiect ESL trebuie să se afle în pericol de a abandona prematur 
şcoala, conform definiţiilor furnizate de legislaţia naţională. Elevii sunt evaluaţi la începutul 
fiecărui an şcolar şi nu mai pot fi luaţi în calcul alţi participanţi în decursul anului şcolar.

O solicitare de subvenţie FSE (care corespunde în proporţie de 50 % costurilor proiectului) 
include un plan de proiect care să descrie activităţile proiectului, bugetul proiectului, precum 
şi modalitatea de finanţare a acestor activităţi. Cofinanţarea proiectelor ESL se efectuează prin 
finanţarea forfetară primită de şcoli din partea Ministerului Educaţiei. În cazul unui proiect 
ESL cu mai puţine clase, cheltuielile aferente salariilor profesorilor pot fi atribuite, cel puţin 
parţial, proiectului ESL, în funcţie de numărul de elevi care respectă criteriile pentru a fi 
consideraţi în pericol de abandon prematur, în comparaţie cu numărul total al elevilor din 
clasă. În fiecare lună se înregistrează prezenţa participanţilor, în vederea stabilirii acestui 
raport. Profesorii care participă la un proiect ESL trebuie să îşi semneze lunar pontajele.

Curtea Europeană de Conturi a efectuat audituri ale proiectelor ESL în Ţările de Jos în 
perioada de programare 2000-2006. Nu s-a constatat că bugetul FSE ce avea drept scop 
combaterea ESL a fost folosit în scopurile considerate ca fiind adecvate de către şcoli.

În ceea ce priveşte presupusa datare retroactivă care a avut loc la şcoala petiţionarului, se 
poate observa că, în urma investigaţiilor efectuate de autorităţile olandeze, subvenţiile FSE 
achitate şcolii acestuia nu vor face parte din solicitarea finală de rambursare. Prin urmare, 
proiectele ESL de la şcoala petiţionarului nu vor primi finanţare FSE.

Concluzii

                                               
1 Programul operaţional FSE pentru Ţările de Jos care acoperă perioada 2007-2013 nu include 

combaterea abandonului şcolar prematur. 
2 Normele de subvenţionare în baza FSE 3 pentru instituţiile de învăţământ 2000-2006.
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Proiectele ESL din Ţările de Jos pot fi finanţate prin FSE cu condiţia ca activităţile proiectului 
să rămână în sfera legislaţiei naţionale, care să dezvolte în continuare cadrul prevăzut de 
programul FSE 2000-2006. 

Reducerea claselor şi creşterea numărului de profesori reprezintă activităţi eligibile. Salariile 
profesorilor pot fi atribuite, cel puţin parţial, proiectului ESL şi pot fi cofinanţate de FSE, în 
funcţie de numărul de elevi din clasă care se află în pericol de abandon prematur (conform 
definiţiilor furnizate de legislaţia naţională). Cu toate acestea, profesorii trebuie să-şi semneze 
lunar pontajele, iar prezenţa participanţilor la proiectul ESL trebuie să fie consemnată 
corespunzător.

Normele de subvenţionare prin FSE pentru şcoli, valabile în Ţările de Jos (elaborate de 
Ministerul Educaţiei), stabilesc temele şi activităţile eligibile, precum şi criteriile care trebuie 
respectate de participanţi (respectiv elevii aflaţi în pericol de abandon prematur).

Comisia a fost informată cu privire la faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
evaluează în prezent informaţiile similare primite în această privinţă. Evaluarea OLAF, 
efectuată în conformitate cu procedurile sale operaţionale privind astfel de chestiuni, va 
decide dacă se va deschide o investigaţie oficială în acest caz. OLAF va informa toate părţile 
implicate în legătură cu rezultatul acestei evaluări, în timp util.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În răspunsul său din septembrie 2009, Comisia a informat Parlamentul că Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) era în proces de evaluare a informaţiilor similare primite în ceea ce 
priveşte această problemă. La 26 martie 2010, OLAF a informat Comisia cu privire la decizia 
sa din 10 februarie 2010 de a încheia evaluarea, aceasta nefiind calificată drept caz.

Decizia OLAF s-a bazat pe monitorizarea reclamaţiei petiţionarului depusă la Ministerul 
olandez al Educaţiei. Acest lucru s-a finalizat cu anularea contribuţiei comunitare în valoare 
de 2,5 milioane de euro, cu recuperarea avansului achitat de Ministerul Educaţiei şcolii 
petiţionarului şi cu transmiterea rezultatelor auditurilor efectuate de Ministerul Educaţiei 
procurorului. Responsabilitatea procurorului este de a decide dacă această informaţie justifică 
sau necesită urmărirea penală sau nu. Conform informaţiilor suplimentare depuse de 
petiţionar la Parlamentul European în februarie 2010, procurorul a decis să demareze o 
anchetă penală.

OLAF a luat în considerare în cadrul deciziei sale şi afirmaţia Ministerului Educaţiei 
referitoare la faptul că auditurile efectuate în cadrul altor şcoli nu a scos la iveală acelaşi tip de 
neregularitate precum cea observată la şcoala petiţionarului (de exemplu, datarea retroactivă a 
formularelor relevante). În această privinţă, Ministerul Educaţiei a făcut referire şi la 
auditurile efectuate de Curtea Europeană de Conturi şi de Comisie, care, la rândul lor, nu au 
scos la iveală acest tip de neregularităţi.

Autorităţile olandeze au realizat monitorizarea adecvată a reclamaţiei petiţionarului. 
Proiectele ESL din cadrul şcolii petiţionarului nu beneficiază de nicio finanţare FSE, iar 
procurorului i s-au adus la cunoştinţă constatările Ministerului olandez al Educaţiei care au 
generat ancheta în desfăşurare.


