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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1126/2011, adresată de J. W.Westerhof, de cetățenie olandeză, în 
numele asociației „Gezelschap van Gildehuizen”, privind acordarea de finanțări 
din Fondul social european prin tragere la sorți

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Ministerul pentru afaceri sociale și ocupare a forței de muncă din Țările 
de Jos a revizuit Programul de finanțare FSE 2007-2013 pentru Acțiunea E a Fondului social 
european. În acest context s-a hotărât ca resursele disponibile în cazul depășirii bugetului 
disponibil să fie repartizate conform unei ierarhii interne a cererilor, prin tragere la sorți. 
Petiționarul consideră că tragerea la sorți contravine principiului conform căruia finanțările 
FSE trebuie să se facă în mod proporțional cu rezultatele vizate. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să adopte măsuri pentru ca repartizarea să nu se facă prin tragere la 
sorți și pentru ca cererile de finanțare să fie verificate pe baza conținutului acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul se referă la normele de punere în aplicare a Acțiunii E din cadrul Programului 
operațional pentru Țările de Jos FSE 2007-2013, regulament care au fost revizuite în 2011. 

Observațiile Comisiei

Acțiunea E din Programul Operațional FSE este una dintre cele cinci acțiuni din cadrul 
Programului operațional pentru Țările de Jos. Acțiunea E acoperă tema inovării sociale. 
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Finanțarea FSE în domeniul inovării sociale are ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor în cazul 
în care acestea își restructurează producția și în special combaterea consecințelor nefaste 
pentru angajați. FSE sprijină măsurile inovatoare la nivelul muncii.

În 2007, bugetul estimat pentru această măsură era de 25,2 milioane de euro. În timpul 
aplicării Programului operațional, s-a înregistrat o cerere mai mare. O solicitare era 
considerată admisibilă de către autoritatea care conduce programul atunci când aceasta 
îndeplinea criteriile predefinite. Cu toate acestea, din motive de buget, s-a aplicat principiul 
„primul sosit, primul servit”. Comitetul de monitorizare a dezbătut într-o etapă primară 
problemele legate de cererea mare și alocarea bugetului.

Comitetul de monitorizare pentru Programul operațional a discutat și despre o primă măsură 
pentru întâmpinarea acestei incompatibilități, și anume tragerea la sorți.  Părțile interesate 
relevante nu au fost mulțumite de această soluție. În ceea ce privește consumul redus din 
cadrul celorlalte două acțiuni ale PO, cea mai bună soluție a fost realocarea resurselor.

Concluzii

Bugetul pentru Acțiunea E a crescut la 77,2 milioane de euro. Prin această alocare nouă, toate 
cererile eligibile depuse în cadrul Acțiunii E ar putea primi ajutor financiar prin FSE. Acest 
transfer de resurse financiare este în conformitate cu obiectivele Programului operațional 
pentru Țările de Jos și vine ca un răspuns adecvat la provocările impuse de actuala criză 
economică și financiară.

Comisia Europeană consideră că soluția menționată mai sus este satisfăcătoare pentru toate 
părțile interesate.


