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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1126/2011, του J. W. Westerhof, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Gezelschap van Gildehuizen», σχετικά με την κλήρωση για τη 
χορήγηση ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει σε αναθεώρηση του συστήματος ενισχύσεων από το ΕΚΤ 2007-
2013 για τη Δράση Ε του ΕΚΤ από το ολλανδικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Απασχόλησης. Σε αυτήν ορίζεται πλέον ότι οι διαθέσιμοι πόροι σε περίπτωση υπέρβασης του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού θα διατίθενται σύμφωνα με αμοιβαία κατάταξη των αιτήσεων 
που θα καθορίζεται βάσει κλήρωσης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κλήρωση δεν πληροί τη 
γενική αρχή βάσει της οποίας οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του ΕΚΤ πρέπει να είναι 
ανάλογες προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται κλήρωση και ότι οι υποβληθείσες προτάσεις 
θα εξετάζονται με ουσιαστικό τρόπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων παραπέμπει στους κανόνες εφαρμογής της Δράσης E στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013 του ΕΚΤ για τις Κάτω Χώρες, οι οποίοι 
αναθεωρήθηκαν το 2011. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Η Δράση E, η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ για τις Κάτω Χώρες, 
αποτελεί μία από τις πέντε δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος για τις Κάτω Χώρες. Η 
Δράση Ε καλύπτει τη θεματική της κοινωνικής καινοτομίας. Με τη χορήγηση 
χρηματοδότησης για την κοινωνική καινοτομία, το ΕΚΤ έχει ως στόχο να συνδράμει τις 
επιχειρήσεις κατά την αναδιάρθρωση της παραγωγής τους και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων για τους υπαλλήλους. Το ΕΚΤ στηρίζει τη λήψη καινοτόμων μέτρων στον 
χώρο εργασίας.

Το 2007, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το εν λόγω μέτρο ανερχόταν σε 25,2 εκατ. 
ευρώ. Κατά την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, αποδείχτηκε ότι η ζήτηση 
ήταν πολύ υψηλότερη. Αν μια αίτηση πληρούσε τα προκαθορισμένα κριτήρια, τότε κρινόταν 
επιλέξιμη από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος. Εντούτοις, για λόγους που 
αφορούσαν τον προϋπολογισμό, εφαρμόσθηκε η αρχή «ο πρώτος αφιχθείς εξυπηρετείται 
πρώτος». Το ζήτημα της υψηλής ζήτησης και της κατανομής του προϋπολογισμού 
συζητήθηκε σε αρχικό στάδιο στην επιτροπή παρακολούθησης.

Η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος συζήτησε ένα πρώτο μέτρο 
για την αντιμετώπιση αυτής της αναντιστοιχίας, δηλαδή τη διεξαγωγή κλήρωσης. Κανένα 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έμεινε ικανοποιημένο με τη συγκεκριμένη λύση. Λόγω της 
χαμηλής ζήτησης σε δύο άλλες Δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος, κρίθηκε ότι η 
πλέον ενδεδειγμένη λύση ήταν η ανακατανομή των πόρων.

Συμπέρασμα

Ο προϋπολογισμός για τη Δράση Ε αυξήθηκε και ανέρχεται σε 77,2 εκατ. ευρώ. Με αυτόν 
τον νέο αυξημένο προϋπολογισμό, όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
της Δράσης Ε θα μπορούσαν να αποσπάσουν χρηματοδοτική ενίσχυση από το ΕΚΤ. Η 
μεταφορά των οικονομικών πόρων είναι συμβατή με τους στόχους του επιχειρησιακού
προγράμματος για τις Κάτω Χώρες και αποτελεί κατάλληλη απάντηση στις προκλήσεις που 
θέτει η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η προαναφερθείσα λύση είναι ικανοποιητική για όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.


