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Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1126/2011 dėl Europos socialinio fondo subsidijų skyrimo burtų 
keliu, kurią pateikė Nyderlandų pilietis J. W.

1. Peticijos santrauka

Westerhof Profesinių organizacijų sąjungos vardu Peticijos pateikėjas praneša, kad 
Nyderlandų socialinių reikalų ir darbo ministerija persvarstė ESF subsidijų skyrimo 
socialinėms inovacijoms (oland. Actie E) tvarką 2007–2013 m. Dabar nustatyta, kad viršijus 
nustatytą biudžetą prieinamos lėšos skirstomos iš eilės pagal paraiškas, kurių eilė sudaroma 
burtų tvarka. Pasak peticijos pateikėjo, paraiškų eilę sudarant burtų tvarka neatsižvelgiama į 
ESF bendrąjį principą, kad subsidija turi būti proporcinga numatomiems rezultatams. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad burtai nebūtų traukiami, o pateikti 
pasiūlymai būtų nagrinėjami iš esmės.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1812/2009 paskelbta priimtina 2012 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas kalba apie 2011 m. peržiūrėtas „E veiklos“ pagal Olandijos ESF veiklos 
programą 2007–2013 m. įgyvendinimo taisykles. 

Komisijos pastabos

Olandijos ESF veiklos programoje „E veikla“ yra viena iš penkių Nyderlandams skirtos 
veiklos programos veiklų. „E veikla“ skirta socialinių inovacijų temai. ESF socialinių 
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inovacijų finansavimas skirtas padėti gamybą restruktūrizuojančioms įmonėms ir ypač 
sprendžiant problemas, susijusias su tokio restruktūrizavimo padariniais darbuotojams. ESF 
remia novatoriškas priemones darbo vietoje.

2007 m. šiai priemonei buvo numatytas 25,2 mln. EUR biudžetas. Vykdant šią veiklos 
programą paaiškėjo, kad yra daug didesnė paklausa. Jei tik paraiškoje būdavo patenkinami iš 
anksto nustatyti kriterijai, programą valdanti institucija tokią paraišką laikydavo priimtina. 
Tačiau dėl finansinių priežasčių buvo taikomas principas „kas pirmas, tas laimi“. Jau šios 
programos pradžioje didelė paklausa ir biudžeto paskirstymo klausimai buvo svarstomi 
Stebėjimo komitete.

Veiklos programos stebėjimo komitete buvo aptarta pirmoji priemonė šiam neatitikimui 
išspręsti, t. y. burtų traukimas. Tokiu sprendimu buvo nepatenkinti visi suinteresuotieji 
subjektai. Atsižvelgiant į tai, kad kitų dviejų veiklos programos veiklų sąnaudos buvo mažos, 
buvo nuspręsta, kad geriausia būtų perskirstyti išteklius.

Išvada

„E veiklos“ biudžetas buvo padidintas iki 77,2 mln. EUR. Taip išaugus finansavimui visos 
tinkamos paraiškos, pateiktos pagal „E veiklą“, galės gauti finansinę paramą iš ESF. Šis 
finansinių išteklių perkėlimas atitinka Olandijos veiklos programos tikslus ir yra pakankamas 
atsakas dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sukeltoms problemoms.

Europos Komisijos manymu, minėtas sprendimas tenkina visus susijusius suinteresuotuosius 
subjektus.“


