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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1126/2011, внесена от J. W. Westerhof, с нидерландско гражданство, 
от името на Gezelschap van Gildehuizen, относно тегленето на жребий при 
предоставянето на подпомагане от Европейския социален фонд

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва изменение на Схемата за подпомагане от ЕСФ за 
периода 2007–2013 г. по отношение на дейност EСФ – E, направено от нидерландското 
министерство на социалните въпроси и заетостта. В схемата сега е посочено, че в 
случай че наличният бюджет бъде надвишен, разполагаемите ресурси ще бъдат 
разпределяни чрез взаимно класиране на предложенията, което ще се определя чрез 
жребий. Според вносителя на петицията тегленето на жребий не отговаря на основния 
принцип, според който подпомагането от ЕСФ следва да бъде в разумно съотношение 
спрямо търсените резултати. Вносителят на петицията отправя искане към Европейския 
парламент да предприеме мерки да не бъде теглен жребий, а внесените предложения да 
бъдат разгледани съдържателно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията се позовава на правилата за прилагане на действие E в 
рамките на нидерландската оперативна програма на ЕСФ за 2007—2013 г., която беше
преработена през 2011 г.

Коментари на Комисията
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Действие Е по нидерландската ОП на ЕСФ е едно от петте действия по оперативната 
програма в Нидерландия. Действие Е обхваща темата за социалните иновации. 
Финансирането по линия на ЕСФ за социалните иновации има за цел да помогне на 
предприятията при преструктурирането на производството им и особено за 
преодоляването на последствията за служителите. ЕСФ подкрепя иновативните мерки 
на работното място.

През 2007 г. предвиденият бюджет по тази мярка беше 25,2 милиона евро. В процеса на 
осъществяване на оперативната програма се установи много по-голямо търсене. Всяко 
заявление, което е отговаряло на предварително определените условия, е било считано 
за допустимо от управляващия орган на програмата. Въпреки това, поради бюджетни 
съображения, е бил приложен принципът на отпускане на субсидиите по реда на 
постъпване на заявленията до изчерпването на средствата. Голямото търсене и 
разпределението на бюджета бяха обсъждани в комисията по мониторинг още на ранен 
етап.

Първа мярка за справяне с това несъответствие, а именно тегленето на жребий, беше 
обсъдена в комисията по мониторинг към оперативната програма. Не всички засегнати 
заинтересовани лица бяха удовлетворени от такова решение. Във връзка със слабото 
усвояване по две от другите действия по ОП, преразпределянето на ресурси беше 
възприето като най-доброто решение.

Заключение

Бюджетът за действие Е беше увеличен на 77,2 милиона евро. С това ново увеличение, 
всички допустими заявления, подадени за действие Е, биха могли да получат 
финансова подкрепа чрез ЕСФ. Това прехвърляне на финансови средства е в 
съответствие с целите на нидерландската ОП и представлява подходящ отговор на 
предизвикателствата, поставяни от текущата финансова и икономическа криза.

Европейската комисия счита горепосоченото решение за задоволително за всички 
засегнати заинтересовани лица.


