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Tárgy: J. W. Westerhof holland állampolgár által a „Gezelschap van Gildehuizen” 
nevében benyújtott 1126/2011. számú petíció az Európai Szociális Alapból 
folyósított támogatások odaítélése során történő sorsolásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol az ESZA 2007–2013 közötti időszakra érvényes, az „E” 
besorolású akcióra vonatkozó támogatási szabályozásának a holland szociális és munkaügyi 
minisztérium általi felülvizsgálatáról. Eszerint a pénzügyi forrásokat a rendelkezésre álló 
költségvetés túllépése esetén a kérelmek sorsolás útján történő rangsorolása alapján osztják 
szét. A petíció benyújtója szerint a sorsolással nem teljesül az az általános elv, hogy az ESZA-
támogatásnak megfelelő arányban kell állnia az elérendő eredményekkel. A petíció benyújtója 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy ne sorsolással történjen a döntés, hanem a benyújtott 
támogatási javaslatokat tartalmilag bírálják el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója a 2007–2013 közötti időszakra szóló holland ESZA operatív programon 
belül az E. intézkedés végrehajtási szabályait említi, amelyeket 2011-ben felülvizsgáltak.

A Bizottság észrevételei
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A holland ESZA operatív programjának E. intézkedése a Hollandiára irányuló operatív 
program öt intézkedésének egyike. Az E. intézkedés témája a szociális innováció. A szociális 
innováció ESZF-ből való finanszírozásának célja, hogy segítsen a vállalkozásoknak 
termelésük átszervezése során, és különösen a munkavállalókat érintő következmények 
kezelésében. Az ESZA támogatja a munkahelyi innovatív intézkedéseket.

2007-ben az említett intézkedésre tervbe vett költségvetés 25,2 millió EUR volt. Az operatív 
program végrehajtása során nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal nagyobb lenne az igény. 
Amennyiben egy kérelem megfelelt az előre meghatározott kritériumoknak, azt a program 
irányító hatósága elfogadhatónak nyilvánította. Költségvetési okokból azonban az „érkezési 
sorrend” elvét alkalmazták. A nagy igényt és a költségvetési előirányzatokat a felügyeleti 
bizottság már a korai szakaszban megvitatta.

Az aránytalanság kezelésére szolgáló első intézkedést, nevezetesen a sorshúzást az operatív 
program felügyeleti bizottságában megvitatták. Nem minden érdekelt fél volt elégedett ezzel a 
megoldással. Az operatív program két másik intézkedésén belüli alacsony felhasználásra 
tekintettel a források újbóli elosztását tartották a legjobb megoldásnak.

Következtetés

Az E. intézkedés költségvetését 77,2 millió euróra növelték. Ezzel az új, megnövelt 
előirányzattal az E. intézkedés keretében benyújtott összes támogatható kérelem számára 
pénzügyi támogatást tudtak biztosítani az ESZA-n keresztül. A pénzügyi források ilyen 
jellegű átcsoportosítása összhangban áll a holland operatív program célkitűzéseivel, és 
megfelelő válasz ad a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság kihívásaira.

Az Európai Bizottság a fent említett megoldást minden érintett érdekelt fél számára 
kielégítőnek tartja.


