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Ref.: Petiția nr. 0480/2009, adresată de Maximino Sousa Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele școlii de șoferi „Auto Escuela Sousa”, privind concurența 
neloială de la școlile auto subvenționate de Guvernul galician

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este nemulțumit că școala sa de șoferi se confruntă cu concurența neloială din 
partea altor unități selectate de Guvernul regional galician care aparent sunt subvenționate pe 
ascuns din sprijinul acordat prin intermediul Fondului Social European privind asigurarea 
unor cursuri de conducere, acestea creând un dezavantaj în cazul petiționarului, din moment 
ce activitățile lui nu sunt subvenționate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul este directorul unei școli de șoferi din provincia A Coruña (Spania) care oferă 
instruire pentru conducerea autovehiculelor. Petiționarul pretinde că școala sa de șoferi se 
confruntă cu o concurență neloială din partea altor instituții care beneficiază de sprijin de la 
FSE pentru instruire pentru conducerea autovehiculelor, mai concret, în temeiul programului 
operațional „Adaptabilidad y Empleo 2007-2013”1; în acest fel, el este pus într-o situație 
dezavantajată, deoarece operațiunile sale nu sunt subvenționate. În plus, el pretinde că aceste 
școli de șoferi au fost selectate într-un mod arbitrar de către sindicaliștii beneficiari ai 
sprijinului de la FSE și că, în consecință, finanțarea FSE a fost utilizată în mod 
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necorespunzător.

Petiționarul solicită Parlamentului să investigheze aceste fapte și să ia măsurile adecvate 
pentru a restabili condițiile de concurență loială.

Articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 20061

prevede că normele de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite la nivel național și că se referă 
la integralitatea cheltuielilor declarate în temeiul programelor operaționale.

Mai mult decât atât, articolul 60 litera (a) stabilește că autoritatea de gestionare este 
responsabilă pentru asigurarea faptului că operațiunile sunt selecționate în vederea finanțării 
în conformitate cu criterii aplicabile programului operațional și că sunt conforme, pe toată 
durata execuției lor, cu normele comunitare și interne aplicabile.

În ceea ce privește acordarea contractelor, programul operațional pentru „Adaptabilidad y 
Empleo” stabilește faptul că beneficiarii ar trebui să respecte principiile publicității, 
transparenței și liberei concurențe între întreprinderi, precum și normele comunitare și 
naționale aplicabile, în special articolul 31 alineatul (3) din legea spaniolă „Legea generală 
38/2003 privind subvențiile”.

Prin urmare, autoritatea de gestionare națională este responsabilă pentru asigurarea faptului că 
operațiunile selectate pentru finanțare de la FSE sunt conforme cu normele comunitare și 
naționale. Având în vedere acest lucru, Comisia a solicitat autorității de gestionare naționale, 
„Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” (UAFSE), să o informeze cu privire la 
respectarea normelor respective în legătură cu operațiunile descrise de petiționar.

UAFSE a confirmat Comisiei că pentru această activitate nu a fost declarată nicio cheltuială, 
astfel încât cursurile de instruire pentru conducerea autovehiculelor nu sunt cofinanțate de 
FSE. Mai mult decât atât, autoritatea de gestionare confirmă că vor fi analizate cheltuielile 
legate de aceeași tipologie a cursurilor de formare pentru a se verifica dacă normele 
comunitare și naționale aplicabile au fost respectate înainte de certificarea eligibilității lor 
pentru FSE.

FSE nu sprijină aceste cursuri de instruire pentru conducerea vehiculelor. Autoritatea de 
gestionare responsabilă cu asigurarea faptului că operațiunile selectate pentru finanțarea de la 
FSE respectă normele comunitare și naționale aplicabile va verifica dacă toate cazurile care 
aparțin aceleiași tipologii respectă normele relevante respective.

                                               
1 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


