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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1159/2008, ippreżentata minn Udo Nietz, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar politika msawra fl-UE dwar l-integrazzjoni ta’ nies li 
għandhom ’il fuq minn 50 sena fid-dinja tax-xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qiegħed jirċievi l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali (ALG II) u qiegħed jipparteċipa 
fi proġett (Startbahn Existenzgründung) biex jevalwa x’benefiċċji jista’ jkollu jekk jibda 
jaħdem għal rasu. Dan il-proġett huwa maqsum f’diversi stadji, u l-parteċipanti jkollhom 
iħallsu għal xi wħud minnhom. Skont il-petizzjonant, f’distrett fil-viċin huwa possibbli li 
jintużaw 'vawċers ta’ studju' biex jitħallsu partijiet individwali tal-kors, iżda fid-distrett tiegħu 
dan mhuwiex possibbli, u l-parteċipanti fil-korsijiet ikollhom iħallsu madwar € 450 sabiex 
ikomplu bil-kors tagħhom. Il-petizzjonant ma jistax jifhem kif parteċipanti ta’ proġett li 
ssawwar fl-UE jiġu trattati b’mod differenti rigward ir-rimborż tal-ispejjeż, u jitlob li jkun 
hemm regoli uniformi għal tali proġetti fil-futur.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-6 ta' Frar 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jirċievi benefiċċji tas-sigurtà soċjali (ALG II) u ħa sahem f’kors ta’ taħriġ 
iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew sabiex jibda negozju fid-distrett ta’ Pinneberg, fix-
Schleswig-Holstein. It-taħriġ kien jikkonsisti f’sitt moduli differenti, li erbgħa minnhom kienu 
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mingħajr ħlas, iżda l-moduli erbgħa u sitta kienu bi ħlas ta’ EUR 450. 
Il-petizzjonant skopra li, fid-distrett ġar ta’ Segeberg, għall-istess korsijiet ta’ taħriġ tal-FSE 
kienu qed jingħataw “vawċers ta’ studju” (Bildungsgutscheine). B’hekk, għall-parteċipanti 
fid-distrett ta’ Segeberg, il-kors sħiħ ta’ sitt moduli kien mingħajr ħlas.
Barra minn hekk il-petizzjonant isostni li hu kellu jħallas spejjeż ulterjuri għolja tal-vjaġġ billi 
l-korsijiet ma kienux organizzati fil-post fejn huwa joqgħod. Dawn l-ispejjeż tal-vjaġġ huma 
meqjusa bħala piż żejjed għal min jirċievi benefiċċji tas-sigurtà soċjali (ALG II).

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Il-fondi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huma mmaniġġjati b’mod konġunt. L-Istati Membri 
huma responsabbli għall-aħħar għall-implimentazzjoni reali tal-programm u tal-proġetti. 
Għaldaqstant il-Kummissjoni m’għandha l-ebda informazzjoni ddettaljata dwar il-proġetti 
individwali. Sabiex tiċċara l-mistoqsijiet tal-petizzjonant il-Kummissjoni kkuntattjat lill-
awtorità ta’ tmexxija tal-programm tal-FSE fi Schleswig-Holstein.

Skont l-informazzjoni mibgħuta mill-awtorità ta’ tmexxija il-promotur tal-proġett f’Pinneberg 
kien uża, sa mill-bidu tal-proġett, l-hekk imsejħa “vawċers ta’ taħriġ” bħala konfinanzjament 
nazzjonali. Dak iż-żmien dan kien sar bi qbil mal-ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Pinneberg 
bħala ħlas ex gratia. Minħabba l-qagħda baġitarja din il-proċedura twaqqfet fl-aħħar tal-2007. 
Id-deċiżjoni dwar jekk il-vawċers ta’ taħriġ jingħatawx jew le tittieħed biss mill-ARGEN 
(Arbeitsgemeinschaften) u għalhekk tista’ tvarja minn ARGE għall-oħra skont il-qagħda 
baġitarja. L-istat ta’ Schleswig-Holstein m’għandu l-ebda influwenza f’dan ir-rigward.

Matul il-kors ta’ taħriġ il-proċedura ta’ finanzjament tal-ARGE Pinneberg inbidlet mingħajr 
ebda avviż. Għaldaqstant il-promotur tal-proġett talab il-flus mingħand il-petizzjonant għal 
ċerti moduli. Barra minn hekk ħafna mill-parteċipanti l-oħrajn tal-kors ta’ taħriġ kienu qed 
jirċievu benefiċċji tal-qgħad (ALG I) li huma ogħla mill-benefiċċji tal-ALG II, jew kienu 
jaqgħu taħt ARGE oħra li kienet żammet is-sistema tal-vawċers ta’ taħriġ.

L-istess jingħad għall-ispejjeż tal-vjaġġ: Kull ARGE tiddeċiedi għaliha nnifisha jekk l-
ispejjeż tal-vjaġġ jitħallsux lura jew le. 

Il-promotur tal-proġett issa ddeċieda li jieħu ħsieb li inċidenti bħal dawn ma jerġgħux iseħħu. 
L-ispejjeż tal-parteċipazzjoni għall-moduli erbgħa u sitta se jitħallsu lura lill-petizzjonant.

L-awtorità ta’ tmexxija kkonfermat ukoll li, fl-opinjoni tagħhom, hemm trattament mhux 
indaqs tal-parteċipanti tal-proġetti ffinanzjati mill-FSE fir-rigward tal-ispejjeż tal-vjaġġ. Hi se 
tikkuntattja lill-ARGEN u se titlobhom iħallsu l-ispejjeż tal-vjaġġ għall-parteċipanti tal-
korsijiet ta’ bidu ta’ negozju (Gründungscamps).

Konklużjoni

Wara li evalwat l-informazzjoni ddettaljata tal-awtorità tat-tmexxija u r-rieda tal-promotur tal-
proġett li jħallas lura l-ħlas żejjed tal-parteċipazzjoni lill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
Ewropea waslet għall-konklużjoni li dan l-inċident jista' jitqies bħala magħluq. L-awtorità tat-
tmexxija se ssegwi dan il-każ u se tinforma lill-Kummissjoni meta l-ħlas jitwettaq.


