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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1126/211 af J.W. Westerhof, nederlandsk statsborger, for 
"Gezelschap van Gildehuizen", om lodtrækning i forbindelse med tildelingen 
af støtte fra Den Europæiske Socialfond

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på en ændring, som det nederlandske ministerium for sociale 
anliggender og beskæftigelse har foretaget af støtteordningen ESF 2007-2013 for ESF-
aktionen E. Det fremgår nu af denne, at de tilgængelige ressourcer, i tilfælde af at det 
tilgængelige budget overskrides, fordeles i henhold til en gensidig prioritering af ansøgninger, 
som fastsættes ved hjælp af lodtrækning. Ifølge andrageren opfylder lodtrækning ikke det 
overordnede princip om, at ESF-midler bør stå i rimeligt forhold til de tilsigtede resultater. 
Andrageren anmoder Parlamentet om at sikre, at der ikke trækkes lod, og at de fremsendte 
forslag undersøges omhyggeligt. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren henviser til gennemførelsesbestemmelserne for aktion E i det nederlandske 
operationelle ESF-program 2007-2013, der blev revideret i 2011. 

"Kommissionens bemærkninger

Aktion E i det nederlandske operationelle ESF-program er en af de fem aktioner i det 
operationelle program for Nederlandene. Aktion E dækker området social innovation. ESF-
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finansieringen af social innovation har til formål at hjælpe virksomheder med 
omstruktureringen af deres produktion og navnlig med at tackle konsekvenserne for deres 
ansatte. ESF støtter innovative foranstaltninger på gulvet.

I 2007 lå det planlagte budget for denne foranstaltning på 25,2 mio. euro. Under 
gennemførelsen af det operationelle program blev det åbenlyst, at der var behov for meget 
større midler. Når en ansøgning opfyldte det forhåndsdefinerede kriterium, blev den fundet 
antagelig af programmets forvaltningsmyndighed. Ikke desto mindre anvendte man, af 
budgetmæssige årsager, "først til mølle"-princippet. Det store behov og budgetbevillingerne 
blev drøftet i overvågningsudvalget på et tidligt stadium.

En første foranstaltning, som kunne træffes med henblik på at afhjælpe dette misforhold, 
nemlig lodtrækning, blev drøftet i overvågningsudvalget for det operationelle program. Ingen 
af de relevante interessenter var tilfredse med en sådan løsning. I lyset af det lave forbrug i to 
andre aktioner inden for det operationelle program blev en omfordeling af ressourcerne anset 
for den bedste løsning.

Konklusion

Budgettet for aktion E er blevet forhøjet til 77,2 mio. euro. Med disse nye forhøjede 
bevillinger kan alle berettigede ansøgninger under aktion E modtage ESF-støtte. Denne 
omfordeling af finansielle ressourcer er i overensstemmelse med målene i det nederlandske 
operationelle program og udgør et passende svar på udfordringerne i forbindelse med den 
aktuelle finansielle og økonomiske krise.

Kommissionen betragter ovennævnte løsning som tilfredsstillende for alle relevante 
interessenter."


