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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1126/2011, ko Gezelschap van Gildehuizen vārdā iesniedza 
Nīderlandes valstspiederīgais J. W. Westerhof, par subsīdiju piešķiršanu no 
Eiropas Sociālā fonda izlozes veidā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Nīderlandes Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija 
pārskatīja subsīdiju shēmu ESF 2007–2013 attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda E darbību. 
Tagad ir noteikts, ka gadījumā, ja pieejamais budžets tiks pārsniegts, pieejamie līdzekļi tiks 
sadalīti saskaņā ar pieteikumu savstarpēju klasifikāciju, ko nosaka lozējot. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka lozēšana neatbilst vispārējam principam, kas nosaka, ka ESF 
subsīdijām jābūt atbilstoši proporcionālām iecerētajiem rezultātiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai lozēšana netiktu veikta un lai iesniegtie priekšlikumi 
tiktu izvērtēti pēc būtības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz īstenošanas noteikumiem, kuri attiecas uz Nīderlandes 
ESF Darbības programmas (2007.–2013.) E darbību un tika pārskatīti 2011. gadā.

Komisijas komentāri

Nīderlandes ESF Darbības programmas E darbība ir viena no piecām Nīderlandes darbības 
programmā iekļautajām darbībām. E darbība attiecas uz tematu „sociālā inovācija”. Sociālajai 
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inovācijai paredzētā ESF finansējuma mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem situācijās, kad tie 
pārstrukturē savu ražošanu, īpašu uzmanību pievēršot to seku novēršanai, ar kurām nākas 
saskarties darba ņēmējiem. ESF atbalsta novatoriskus pasākumus darba vietā.

Šim pasākumam paredzētais budžets 2007. gadā bija EUR 25,2 miljoni. Darbības 
programmas īstenošanas gaitā tika konstatēts, ka vajadzības ir daudz lielākas. Ja pieteikums 
atbilda iepriekš noteiktajiem kritērijiem, programmas vadošā iestāde to uzskatīja par 
pieņemamu. Tomēr ierobežotā budžeta dēļ tika piemērots princips „kas pirmais brauc, tas 
pirmais maļ”. Uzraudzības komiteja jau pašā sākumā apsprieda lielā pieprasījuma un 
pieejamo budžeta līdzekļu jautājumu.

Pirmo pasākumu šīs pieprasījuma un pieejamā budžeta neatbilstības novēršanai, proti, 
finansējuma piešķiršanu izlozes veidā, apsprieda darbības programmas uzraudzības komitejā. 
Visi attiecīgie ieinteresētie nebija apmierināti ar šādu risinājumu. Ņemot vērā to, ka divās 
citās darbības programmas darbībās pieprasījums pēc finansējuma bija zems, par labāko 
risinājumu uzskatīja līdzekļu pārdalīšanu.

Secinājums

E darbības budžets ir palielināts līdz EUR 77,2 miljoniem. Līdz ar šo jauno, palielināto 
asignējumu ESF finansiālo atbalstu varēja piešķirt visiem atbilstīgajiem E darbības 
pieteikumiem. Šī finanšu līdzekļu pārdale atbilst Nīderlandes darbības programmas mērķiem 
un ir atbilstoša reakcija uz problēmām, kuras rada pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze.

Eiropas Komisija iepriekš tekstā aprakstīto risinājumu uzskata par tādu, kas apmierina visus 
attiecīgos ieinteresētos.


