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247. zahteva, da se razišče hujši primer 
goljufije v zvezi z ESS v Španiji; je 
seznanjen s tem, da naj bi šlo pri goljufiji 
za izobraževalne prireditve, ki so se 
odvijale zgolj navidezno prek interneta in z 
neobstoječimi udeleženci, pri čemer je bila 
višina subvencij v tem primeru odvisna od 
števila vpisanih udeležencev;  je 
zaskrbljen, saj gre pri tem za več milijonov 
EUR; pričakuje, da bo Komisija pojasnila, 
zakaj ni nobeden od inšpektorjev v obvezni 
hierarhiji inšpekcij (računsko sodišče v 
Madridu, špansko računsko sodišče, 
Komisija – GD EMPL, Evropsko računsko 
sodišče), ki jih predpisuje uredba o skladih, 
odkril tega primera, in sporočila, ali je pri 
primeru sodeloval tudi urad OLAF; 
zahteva pojasnilo o tem, ali je bilo 
Evropsko računsko sodišče seznanjeno s to 
zadevo; pričakuje tudi podatke o tem, 
koliko podobnih primerov se je zgodilo v 
preteklosti (na primer na Nizozemskem in 
v drugih državah članicah); 

247. zahteva, da se na primer razišče hujši 
primer goljufije v zvezi z ESS v Španiji; je 
seznanjen s tem, da naj bi šlo pri goljufiji 
za izobraževalne prireditve, ki so se 
odvijale zgolj navidezno prek interneta in z 
neobstoječimi udeleženci, pri čemer je bila 
višina subvencij v tem primeru odvisna od 
števila vpisanih udeležencev;  je 
zaskrbljen, saj gre pri tem za več milijonov 
EUR; pričakuje, da bo Komisija pojasnila, 
zakaj ni nobeden od inšpektorjev v obvezni 
hierarhiji inšpekcij (računsko sodišče v 
Madridu, špansko računsko sodišče, 
Komisija – GD EMPL, Evropsko računsko 
sodišče), ki jih predpisuje uredba o skladih, 
odkril tega primera, in sporočila, ali je pri 
primeru sodeloval tudi urad OLAF; 
zahteva pojasnilo o tem, ali je bilo 
Evropsko računsko sodišče seznanjeno s to 
zadevo; pričakuje tudi podatke o tem, 
koliko podobnih primerov se je zgodilo v 
preteklosti (na primer na Nizozemskem in 
v drugih državah članicah); 
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