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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1126/2011, którą złożył J.W. Westerhof (Holandia) w imieniu 
Gezelschap van Gildehuizen, w sprawie przyznawania dotacji z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w drodze losowania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do zmian wprowadzonych przez holenderskie Ministerstwo 
Spraw Społecznych i Zatrudnienia w programie dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2007–2013 w ramach działania E. Postanowiono, że w przypadku przekroczenia 
bieżącego budżetu dostępne środki będą przyznawane na podstawie rankingu wniosków 
ustanowionego w drodze losowania. Składający petycję uważa, że procedura losowania nie 
jest zgodna z ogólną zasadą, zgodnie z którą dotacje z EFS należy przyznawać w rozsądnej 
proporcji w stosunku do deklarowanych rezultatów. Składający petycję domaga się, by 
Parlament Europejski dopilnował tego, by procedura losowania została zniesiona, 
a przedłożone wnioski – dogłębnie zbadane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję odnosi się do przepisów wykonawczych dotyczących działania E w 
ramach holenderskiego programu operacyjnego EFS na lata 2007–2013, które zostały 
zmienione w 2011 r. 

Uwagi Komisji
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Działanie E w ramach holenderskiego PO EFS jest jednym z pięciu działań w ramach 
programu operacyjnego dla Holandii. Działanie E obejmuje dziedzinę innowacji społecznych. 
Finansowanie innowacji społecznych z EFS ma na celu pomaganie przedsiębiorstwom w 
restrukturyzacji produkcji, a zwłaszcza przeciwdziałanie skutkom odczuwanym przez 
pracowników. EFS wspiera innowacyjne środki stosowane w miejscu pracy.

W 2007 r. budżet przeznaczony na ten cel wynosił 25,2 mln euro. Podczas wdrażania 
programu operacyjnego większe zapotrzebowanie stało się oczywiste. Gdy wniosek spełniał 
uprzednio określone kryteria, był uznawany za przyjęty przez instytucję zarządzającą 
programem. Niemniej jednak ze względu na budżet zastosowano zasadę „kto pierwszy, ten 
lepszy”. Wysokie zapotrzebowanie i przydział środków w budżecie były omawiane na 
wczesnym etapie przez komitet monitorujący.

Pierwsze działanie na rzecz wyeliminowania tej rozbieżności, a mianowicie losowanie, było 
omawiane na posiedzeniu komitetu monitorującego program operacyjny. Żadna z 
zainteresowanych stron nie była zadowolona z takiego rozwiązania. Z uwagi na niski poziom 
wykorzystania środków w dwóch innych działaniach PO realokację środków uznano za 
najlepsze rozwiązanie.

Wniosek

Budżet na działanie E został zwiększony do 77,2 mln euro. Dzięki przydzieleniu większych 
środków wszystkie kwalifikujące się wnioski złożone w ramach działania E mogą uzyskać 
wsparcie finansowe z EFS. Przeniesienie środków finansowych jest zgodne z celami 
holenderskiego PO i stanowi właściwą odpowiedź na wyzwania związane z obecnym 
kryzysem gospodarczym i finansowym.

Komisja Europejska uznaje powyższe rozwiązanie za satysfakcjonujące dla wszystkich 
zainteresowanych stron.


