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Tárgy: Az Ön 2013. november 6-i levele

Tisztelt Kucsera Miklós Főtitkar Úr!

Andor László biztos ur nevében ezúton szeretném megköszönni 20t3. november 6-án
küldött levelét, amelyben a rÁVtOP-2-5-3.A-13/I jelű pályazati felhívás
lebonyolításával kapcsolatos észrevételeiről tájékoztat.

Mindenekelőtt nagy örömömre szolgál, hogy részt kívánnak venni az Európai Szociális
Alap (ESZA) magyarországi projektjeiben, amelyek hozzájárulnak az Eurőpa 2020
stratégia céljainak eléréséhez. A munkavállalói oldal képviseletében, a szakszervezetek,
valóban kiemelt szerepet játszanak ebben az összetett folyamatban.

Ami az Ön által említett konkrét esetet illeti, tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság
nem vesz tészt a projektek kiválasztásában, sem azok kiirásában, értékelésben. Ez
minden esetben a tagállamok hatásköre.

Mindazonáltal biztosítani szeretném arról, hogy az Ön által megfogalmazott észrevételek
- valamennyi európai uniós állampolgár véleményével együtt - nélkülözhetetlen alapot
jelentenek a tagállamokkal folytatott párbeszédhez. Ezen ptírbeszédek során kerülnek
megállapításra, hogy a nemzeti rendszerben vannak-e hibák és miképpen lehet orvosolni
őket.

Amennyiben az Európai Bizottság a EU alapok felhasználásával kapcsolatos jogi
kötelezettségek megsértéséről értesül, megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság
Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatősága tavaly
vizsgálatot folytatott a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiválasztási eljarásával
kapcsolatban. A vizsgálat eredményeit tiikrözte az az akció terv is, amely végül az
Európai Szociális Alap említett operációs programjának kezelésében javulást
eredményezett.

Abban az esetben, ha nem látia biúosítottnak benyújtott pályánatának megfelelő
kezelését, kérem lépjen kapcsolatba a Humián Erőfonás Programok Irányító Hatóságával.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy azlrányitő Hatóság 2014.január 1-től
az Emberi Erőforrások Minisáérium keretein belül fog működni.
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Amennyiben a jogszabályi követelmények megsértését tapasztalja, javaslom, hogy
forduljon a nemzeti bíróságokhoz.

Végezettil engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem az Európai Szocirátis Alap
ráltal üámogatott programok iránt mutatott érdeklődését, és hogy sok sikert kívárrjak a
jövőre néne.

Tisztelettel,

Ub
Nicolas GIBERT-MORIN


