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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0568/2008, ippreżentata minn U.S., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar referenzi għal qgħad għal żmien twil u l-età fuq ċertifikati ta’ 
parteċipazzjoni f’inizjattivi tal-UE għal aktar taħriġ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li pparteċipat f’inizjattiva għal aktar taħriġ, iffinanzjata mill-UE, filwaqt li 
turi l-apprezzament tagħha għat-taħriġ li ħadet, toġġezzjona għall-fatt li ċ-ċertifikat maħruġ 
lilha sussegwentement, jindika b’mod ċar li l-miżura kienet maħsuba għal dawk li ilhom bla 
xogħol u għal dawk li jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad skont Kategorija II u li għandhom aktar 
minn 45 sena. Sadanittant il-finanzjament tal-UE twaqqaf u l-inizjattiva issa ġiet estiża għal 
dawk li għandhom inqas minn 45 sena u għal dawk li jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad skont 
Kateorija I.  Dawk li jtemmu l-kors b’suċċess huma intitolati li jirreferu għalihom infushom 
bħala staff speċjalizzat u kowċis eżekuttivi. Il-petizzjonanta dan tqisu bħala diskriminazzjoni 
u tindika li dawk li ġew wara jgawdu minn opportunitajiet aħjar fis-suq tax-xogħol, minkejja 
l-fatt li t-taħriġ tagħha, minħabba d-disponibilità tal-finanzjament tal-UE, kien jiswa kważi d-
doppju u għalhekk kien, fl-opinjoni tagħha, ħafna aktar komprensiv.    

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjoni
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Il-petizzjonanta, li pparteċipat f’inizjattiva għal aktar taħriġ, iffinanzjata mill-UE, filwaqt li 
turi l-apprezzament tagħha għat-taħriġ li ħadet, toġġezzjona għall-fatt li ċ-ċertifikat maħruġ 
lilha sussegwentement, jindika b’mod ċar li l-miżura kienet maħsuba għal dawk li ilhom bla 
xogħol u għal dawk li jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad skont Kategorija II u li għandhom aktar 
minn 45 sena. Sadanittant il-finanzjament tal-UE twaqqaf u l-inizjattiva issa ġiet estiża għal 
dawk li għandhom inqas minn 45 sena u għal dawk li jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad skont 
Kateorija I. Dawk li jtemmu l-kors b’suċċess huma intitolati biex jirreferu għalihom infushom 
bħala staff speċjalizzat u kowċis eżekuttivi. Il-petizzjonanta dan tqisu bħala diskriminazzjoni 
u tindika li dawk li ġew wara jgawdu minn opportunitajiet aħjar fis-suq tax-xogħol, minkejja 
l-fatt li t-taħriġ tagħha, minħabba d-disponibilità tal-finanzjament tal-UE, kien jiswa kważi d-
doppju u għalhekk kien, fl-opinjoni tagħha, ħafna aktar komprensiv.

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huwa implimentat permezz ta’ ġestjoni konġunta. Għalhekk 
il-Kummissjoni Ewropea u l-Istat Membru huma t-tnejn responsabbli għall-ġestjoni tal-FSE. 
F’dan il-kuntest, l-Awtoritajiet tal-Istat Membru huma responsabbli għat-tfassil ta’ azzjonijiet 
u skemi, l-għażla u l-monitoaġġ, il-ħlas, il-kontroll u l-evalwazzjoni ta’ proġetti. Għalhekk il-
Kummissjoni m’għandha ebda informazzjoni dettaljata dwar proġetti individwali. Hija 
kkuntattjat lill-Awtorità għall-Immaniġġjar tal-FSE tal-Free and Hanseatic City of Hamburg
li mexxiet il-proġett imsemmi.

Fil-bidu, il-proġett ta’ kkowċjar “Coaching Kompetenz 45+” kien indirizzat lill-parteċipanti 
potenzjali li għandhom iktar minn 45 sena skont l-istrateġija tal-Programm tal-FSE u kien 
kofinanzjat mill-FSE. Minn dak iż-żmien ’l hawn, il-proġett ta’ kkowċjar tkompla mill-
Awtoritajiet ta’ Hamburg u kien iffinanzjat biss minn mezzi nazzjonali mingħajr l-appoġġ tal-
FSE permezz ta’ skema ta’ bond (Beschäftigungsgutschein). Dan ippermetta t-tkabbir tal-
grupp ta’ nies fil-mira li għandhom inqas minn 45 sena kif ukoll dawk li ma tantx ilhom bla 
xogħol. Il-proġett li segwa, “Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+”, għalissa huwa 
identiku għalkollox għal dak inizjali. Skont l-informazzjoni li ntbagħtet lill-Kummissjoni 
mill-Awtoritajiet ta’ Hamburg, il-prezz ta’ kull kors huwa 5.400 €, u għalhekk l-istess. Iċ-
ċertifikati mogħtija mill-promotur huma l-istess. Kull parteċipant jirċievi ċertifikat għall-
parteċipazzjoni tiegħu jekk ma jkunx falla aktar minn 10% tas-sigħat ta’ taħriġ. Barra minn 
hekk, iċ-ċertifikat ta’ kkowċjar jista’ jingħata wara proċedura speċjali. Biex jingħata tali 
ċertifikat, il-parteċipant irid jippreżenta dokumentazzjoni dwar il-proċess ta’ kkowċjar tiegħu. 
Il-promotur CORTRAIN GmbH mhuwiex kuntrattur tal-Awtorità ta’ Hamburg għall-
Immaniġġjar tal-FSE u għalhekk huwa responsabbli biss biex jistabbilixxi u l-kundizzjonijiet 
għaċ-ċertifikati.  Minħabba li l-ikkowċjar mhuwiex professjoni rikonoxxuta, huwa diffiċli li 
wieħed jgħid jekk iċ-ċertifikati humiex se jibqgħu jiġu aċċettati uffiċjalment. Kull ċertifikat 
mogħti għall-parteċipazzjoni f’kors kofinanzjat mill-FSE għandu juri t-titlu tal-kors. L-
Awtorità ta’ Hamburg għall-Immaniġġjar tal-FSE ddikjarat lill-Kummissjoni li fuq iċ-
ċertifikat għall-kors "Coaching Kompetenz 45+" m’hemm ebda indikazzjoni li l-kors huwa 
mmirat għal dawk li ilhom bla xogħol.  Sadanittant, il-Kummissjoni rċeviet xi kopji mingħand 
il-petizzjonanta. Hija tikkonferma l-ispjegazzjonijiet tal-Awtorità Amministrattiva ta’ 
Hamburg. Il-grupp fil-mira ta’ dan il-kors mhuwiex imsemmi fuq iċ-ċertifikat. Jidher li l-
petizzjonanta hija kontra l-idea li t-titlu tal-kors isemmi li huwa mmirat għal persuni li 
għandhom 45 sena u iktar. Minħabba li dan huwa t-titlu sħiħ tal-kors, hija prattika komuni li 
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dan it-titlu jissemma fuq iċ-ċetifikati. Għalhekk m’hemm ebda diskriminazzjoni kontra l-
petizzjonanta li fl-applikazzjonijiet tagħha trid tinkludi CV li turi l-età u l-passi differenti tal-
karriera tagħha inkluża l-parteċipazzjoni f’dak il-kors. Id-dokumenti l-oħra mehmuża mill-
petizzjonanta jitrattaw kors ieħor li mhuwiex dak tas-suġġett tal-petizzjoni. Il-Kummissjoni 
għalhekk ma tistax tikkummenta dwarhom.

Konklużjoni

Wara l-konsultazzjoni tal-Awtorità ta’ Hamburg għall-Immaniġġjar tal-FSE, il-Kummissjoni 
Ewropea waslet għall-konklużjoni li ċ-ċertifikati mogħtija mill-CORTRAIN GmbH għall-
parteċipazzjoni fil-kors "Coaching Kompetenz 45+" jirrispettaw r-regoli tar-regolament tal-
Fondi Strutturali. B’mod partikolari tali ċertifikat għandu jsemmi t-titlu tal-kors. Minbarra 
dan, tali ċertifikat għandu jkun imfassal mill-promotur tal-proġett. Il-Kummissjoni għalhekk 
mhijiex f’pożizzjoni li tobbliga lill-Awtorità ta’ Hamburg għall-Immaniġġjar tal-FSE biex 
titlob lill-promotur biex jagħti ċertifikat ieħor ta’ parteċipazzjoni lill-petizzjonanta. Bħala 
entità privata, il-promotur huwa liberu li jagħżel it-tip ta’ ċertifikati li jagħti.
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