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Suġġett: Petizzjoni 1658/2012, imressqa minn Tsvetan Vetsov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, li tinkludi tliet firem, dwar l-immaniġġjar ħażin ta’ proġett 
iffinanzjat mill-UE fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta grupp ta’ 35 ħaddiem soċjali u assistenti għall-kura fid-djar, 
reklutati mill-assoċjazzjoni “Vratsa 2007” li kienu magħżula mill-Aġenzija ta’ Assistenza 
għall-Benesseri ta’ Sofija (ASA Sofia) bħala parti minn programm iffinanzjat mill-UE. Hu 
jindika li l-ħlas tas-salarji tagħhom, li kien inizjalment tard, issa qed jinżamm u l-kuntratti tal-
impjieg tagħhom ġew mitmuma. Il-petizzjonant jargumenta li l-aġenzija ASA Sofia naqset 
milli tilħaq il-kriterji tal-għażla tal-proġetti, peress li ma kinetx finanzjarjament soda, 
mingħajr fondi tagħha stess, u kienet midjuna. Il-kuntratt inkluż bejn l-Aġenzija ASA Sofia u 
l-assoċjazzjoni Vratsa 2007 ma jsemmi xejn dwar persunal li kellu jiġi reklutat.

Il-petizzjonant jikkonkludi li ż-żewġ organizzazzjonijiet għamlu kospirazzjoni biex jiksbu l-
finanzjament tal-UE b’mod illegali, fejn ħallew 70 persuna mingħajr assistenza tal-benesseri u 
ċaħdu persunal reklutat mill-intitolamenti finanzjarji tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-petizzjoni minn 20 ċittadin Bulgaru tikkonċerna l-proġett mogħti lill-NGO Bulgara 
“Assoċjazzjoni Vratsa 2007” (il-benefiċjarju) mill-Aġenzija għall-Assistenza Soċjali (l-
awtorità kontraenti) fi ħdan il-Programm Operazzjonali “Żvilupp tar-Riżorsi Umani” 
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kkofinanzjat mill-FSE. Il-petizzjonanti kienu impjegati mill-“Assoċjazzjoni Vratsa 2007” 
bħala assistenti soċjali skont il-proġett. Madankollu, dawn ma tħallsux ir-remunerazzjoni 
tagħhom mill-impjegatur għal diversi xhur minħabba li l-istat finanzjarju tiegħu mar għall-
agħar. Il-petizzjonanti jsostnu li kemm l-impjegatur kif ukoll l-awtorità kontraenti għandhom 
jassumu r-responsabbiltà għas-salarji mhux imħallsa.
Il-petizzjoni tippreżenta b’mod estensiv id-diffikultajiet esperjenzati mill-petizzjonanti fl-
isforzi tagħhom biex jirċievu r-remunerazzjoni dovuta skont il-proġett. Huma kienu impjegati 
mill-“Assoċjazzjoni Vratsa 2007” fuq il-bażi ta’ kuntratti ta’ xogħol individwali. Peress li l-
petizzjonanti ma tħallsux għal diversi xhur, huma appellaw kontra l-impjegatur tagħhom mal-
istituzzjonijiet tal-gvern Bulgaru rilevanti kollha - l-Aġenzija għall-Assistenza Soċjali (il-
Korp Intermedju tal-FSE u l-Awtorità Kontraenti), il-Ministeru għall-Politika tax-Xogħol u 
Soċjali (l-Awtorità li timmaniġġja l-FSE), l-Ombudsman, l-Assemblea Nazzjonali, l-Uffiċċju 
tal-Prosekuzzjoni, eċċ. 

Il-petizzjonanti jargumentaw ukoll li l-Aġenzija għall-Assistenza Soċjali ma wettqitx kif 
xieraq ir-responsabbiltajiet tagħha bħala awtorità kontraenti tal-FSE peress li naqset milli 
timmonitorja t-twettiq tal-proġett mill-benefiċjarju mill-bidu nett tal-kuntratt (iffirmat 
f’Novembru 2010). Huma jsostnu li l-Aġenzija messha kienet taf li l-benefiċjarju ma kienx 
finanzjarjament sod qabel ma tat il-proġett. Madankollu, id-dokumenti disponibbli mhux 
neċessarjament jippruvaw dawn id-dikjarazzjonijiet. F’Settembru 2011, l-Aġenzija għall-
Assistenza Soċjali temmet b’mod unilaterali l-kuntratt tagħha mal-benefiċjarju fuq il-bażi tal-
monitoraġġ u l-ksur identifikat tad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt mill-benefiċjarju, b’mod 
partikolari, in-nuqqas ta’ ħlas tas-salarji tal-assistenti soċjali. Peress li l-Aġenzija ma kellhiex 
relazzjonijiet kuntrattwali diretti maċ-ċittadini, tathom parir li jieħdu azzjoni legali kontra l-
impjegatur tagħhom u jfittxu protezzjoni tad-drittijiet tagħhom permezz tal-qorti skont il-liġi 
Bulgara. Fl-aħħar, dawn appellaw mal-qorti tal-Prim’Istanza fi Vratsa, li ħarġet deċiżjoni 
favurihom. Madankollu, id-deċiżjoni tal-qorti ma ġietx infurzata mill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi rilevanti fil-Bulgarija. Sadanittant, il-Qorti Distrettwali ta’ Vratsa ddikjarat lill-
“Assoċjazjoni Vratsa 2007” falluta f’Marzu 2013.

Min-naħa l-oħra, id-dokumenti disponibbli bl-ebda mod ma ppruvaw il-“kospirazzjoni” 
allegata bejn l-awtorità kontraenti u l-benefiċjarju li, skont il-petizzjonanti, fittxew 
intenzjonalment li jċaħduhom mir-remunerazzjoni tagħhom. Għall-kuntrarju, il-kuntratt bejn 
l-awtorità kontraenti u l-benefiċjarju inkluda dispożizzjonijiet standard użati wkoll għall-
kuntratti l-oħra kollha skont l-iskema tal-programm rilevanti. Fil-fatt, l-Aġenzija għall-
Assistenza Soċjali trattat is-suġġet tal-każ f’konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku 
nazzjonali u l-Kummissjoni m’għandha l-ebda evidenza ta’ mmaniġġjar ħażin tal-flus tal-FSE 
min-naħa tal-Aġenzija.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanti jsostnu li d-drittijiet tal-bniedem tagħhom ġew miksura. Għal 
dan il-għan, huma jistennew li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew jista’ 
jgħin biex l-awtorità nazzjonali (l-Aġenzija għall-Assistenza Soċjali) tħallas ir-
remunerazzjoni dovuta, peress li mid-dehra ma jistgħux jirċevuha mill-impjegatur minħabba li 
huwa fallut. 

Konklużjoni

Ir-riżoluzzjoni ta’ dan il-każ ma taqax fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea peress li din 
ma tistax tannulla jew tinforza d-deċiżjonijiet tal-qorti nazzjonali. Barra minn hekk, il-
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Kummissjoni (jew kwalunkwe istituzzjoni oħra fil-livell tal-UE) m’għandhiex l-awtorità 
legali biex tisforza korp nazzjonali li jimplimenta l-FSE (f’dan il-każ l-Aġenzija għall-
Assistenza Soċjali) biex iħallas is-salarji pendenti. Barra minn hekk, l-Aġenzija m’għandha l-
ebda relazzjoni kuntrattwali diretta mal-petizzjonanti. Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-
Kummissjoni ma tistax tgħin lill-petizzjonanti jsolvu l-każ tagħhom, u dan għandu jiġi ttrattat 
aktar skont il-leġiżlazzjoni Bulgara.


