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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0480/2009, imressqa minn Maximino Sousa Perez, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-iskola tas-sewqan “Auto Escuela Sousa”, dwar 
kompetizzjoni inġusta mill-iskejjel tas-sewqan issussidjati mill-Gvern tal-
Galicia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-iskola tas-sewqan tiegħu qed tiffaċċja kompetizzjoni inġusta minn 
stabbilimenti oħra magħżula mill-gvern reġjonali tal-Galicia, li apparentement qed jiġu 
ssussidjati b’mod sigriet mill-għajnuna tal-Fond Soċjali Ewropej għat-tagħlim tas-sewqan li 
jipprovdu, u b’hekk ipoġġuh fi żvantaġġ, minħabba li l-operazzjonijiet tiegħu mhumiex 
issussidjati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant huwa d-direttur ta’ skola tas-sewqan li tinsab fil-Provinċja ta’ A Coruña 
(Spanja), li tipprovdi tagħlim tas-sewqan. Il-petizzjonant isostni li l-iskola tas-sewqan tiegħu 
qed tiffaċċja kompetizzjoni inġusta minn stabbilimenti oħra li qed jibbenefikaw minn sussidji 
mill-FSE għat-tagħlim tas-sewqan, konkretament fil-qafas tal-Programm Operazzjonali 
“Adaptabilidad y Empleo 2007-2013”1, u b’hekk ipoġġuh fi żvantaġġ, minħabba li l-
operazzjonijiet tiegħu mhumiex issussidjati. B’żieda ma’ dan, huwa jsostni li dawn l-iskejjel 
tas-sewqan intgħażlu b’mod arbitrarju mill-benefiċċjarji trejdjunjonistiċi tas-sussidji tal-FSE u 
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001Deċiżjoni C (2007) 6669 tal-14 ta’ Diċembru 2007.
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li konsegwentement, sar użu ħażin mill-fondi tal-FSE. 

Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament jinvestiga l-fatti u jieħu l-miżuri xierqa sabiex terġa’ tiġi 
stabbilita sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni ġusta. 

L-Artikolu 56(4) tar-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 20061 jistabbilixxi li 
r-regoli dwar l-eliġibilità tal-infiq għandhom ikunu stabbiliti fil-livell nazzjonali u għandhom 
ikopru n-nefqa pubblika kollha ddikjarata taħt il-programm operattiv. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 60(a) jistabbilixxi li l-awtorità ta’ ġestjoni tkun inkarigata biex 
tiżgura li l-operazzjonijiet jiġu magħżula għall-finanzjament skont il-kriterji applikabbli għall-
programm operattiv u li jikkonformaw mar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli għall-
perjodu sħiħ tal-implementazzjoni tagħhom. 

Fir-rigward tal-għoti ta’ kuntratti, il-Programm Operazzjonali “Adaptabilidad y Empleo”
jistabbilixxi li l-benefiċjarji għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tal-pubbliċità, trasparenza 
u kompetizzjoni ħielsa bejn l-impriżi kif ukoll mar-regoli Komunitarji u nazzjonali 
applikabbli, b’mod partikolari mal-Artikolu 31(3) tal-Liġi Spanjola “Liġi Ġenerali dwar l-
Għotjiet 38/2003”. 

Għaldaqstant, l-Awtorità ta’ Ġestjoni Nazzjonali hija responsabbli biex tiżgura li l-
operazzjonijiet magħżula għall-finanzjament mill-FSE jikkonformaw mar-regoli Komunitarji 
u nazzjonali applikabbli. Bil-kunsiderazzjoni ta’ dan, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità ta’ 
Ġestjoni Nazzjonali, lill-“Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” (UAFSE), biex 
tinforma lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli fl-operazzjoni deskritta 
mill-petizzjonant. 

L-UAFSE kkonfermat lill-Kummissjoni li l-ebda nefqa ma ġiet iddikjarata għal din l-
operazzjoni, u konsegwentement il-korsijiet tas-sewqan mhumiex ikkofinanzjati mill-FSE. 
Barra minn hekk, l-Awtorità ta’ Ġestjoni tikkonferma li n-nefqa relatata mal-istess tip ta’ 
korsijiet tat-taħriġ se tiġi analizzata bil-għan li tiġi vverifikata l-konformità mar-regoli 
Komunitarji u nazzjonali applikabbli qabel iċ-ċertifikazzjoni tagħhom mal-FSE. 

Il-FSE mhux qed jappoġġja dawn il-korsijiet tas-sewqan. L-Awtorità ta’ Ġestjoni, li hija 
responsabbli biex tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula għall-finanzjament mill-FSE 
jikkonformaw mar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli, se tivverifika li l-każijiet 
kollha relatati mal-istess tip jikkonformaw ma’ dawk ir-regoli rilevanti.

                                               
1 REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999. Aġenda L 210, 31.7.2006, p. 25


