
CM\899902MT.doc PE487.879v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1126/2011 imressqa minn J. W. Westerhof, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, f’isem “Gezelschap van Gildehuizen”, dwar it-tlugħ bil-polza fl-
għoti ta’ sussidji mill-Fond Soċjali Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isemmi reviżjoni, mill-Ministeru Olandiż tal-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi, tal-
Iskema ta’ Sussidju tal-FSE 2007-2013 għall-Azzjoni E tal-FSE. Għadu kif ġie stabbilit f’dan 
ir-rigward li r-riżorsi disponibbli fil-każ li l-baġit disponibbli jinqabeż jiġu distribwiti skont 
klassifikazzjoni reċiproka tal-applikazzjonijiet li tiġi stabbilita mit-tlugħ bil-polza. Skont il-
petizzjonant, it-tlugħ bil-polza ma jissodisfax il-prinċipju ġenerali li s-sussidji tal-FSE 
għandhom ikunu proporzjonati b’mod raġonevoli mar-riżultati intiżi. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura li ma jsirx it-tlugħ bil-polza u li l-proposti ppreżentati jiġu 
eżaminati b’mod sostantiv.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' April 2012

Il-petizzjonant qed jirreferi għar-regoli ta’ implimentazzjoni għall-Azzjoni E fil-Programm 
Operazzjonali tal-FSE Olandiż 2007-2013, li ġew riveduti fl-2011. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Azzjoni E tal-Programm Operazzjonali tal-FSE Olandiż hija waħda mill-ħames Azzjonijiet 
tal-Programm Operazzjonali għall-Pajjiżi l-Baxxi. L-Azzjoni E qed tkopri t-tema 
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innovazzjoni soċjali. Il-finanzjament tal-FSE tal-innovazzjoni soċjali jimmira li jgħin 
intrapriżi waqt ir-ristrutturar tal-produzzjoni tagħhom u speċjalment biex jittrattaw il-
konsegwenzi għall-impjegati. Il-FSE jappoġġja miżuri innovattivi fil-post tax-xogħol.

Fl-2007, il-baġit previst għal din il-miżura kien MEUR 25,2. Matul l-implimentazzjoni tal-
Programm Operazzjonali kienet evidenti domanda ħafna akbar. Meta applikazzjoni kienet 
tissodisfa l-kriterji definiti minn qabel kienet tiġi kkunsidrata bħala ammissibbli mill-awtorità 
ta’ ġestjoni tal-programm. Madankollu, għal raġunijiet ta’ baġit, ġie applikat il-prinċipju ta’ 
"min japplika l-ewwel, jinqeda l-ewwel”. Id-domanda kbira u l-allokazzjoni tal-baġit ġew 
diskussi fi stadju bikri mill-Kumitat ta’ Monitoraġġ.

L-ewwel miżura biex tiġi trattata din id-diskrepanza, jiġifieri t-tlugħ bil-polza, ġiet diskussa 
fil-Kumitat ta' Monitoraġġ għall-Programm Operazzjonali. Il-partijiet interessati rilevanti 
kollha ma kinux sodisfatti b’din is-soluzzjoni. Fid-dawl ta’ konsum baxx f’żewġ Azzjonijiet 
oħra tal-Programm Operazzjonali, l-allokazzjoni mill-ġdid tar-riżorsi dehret bħala l-aħjar 
soluzzjoni.

Konklużjoni

Il-baġit għall-Azzjoni E żdied għal MEUR 77,2. B’din l-allokazzjoni miżjuda ġdida, l-
applikazzjonijiet kollha eliġibbli sottomessi taħt l-Azzjoni E setgħu jingħataw appoġġ 
finanzjarju permezz tal-FSE. Dan it-trasferiment tar-riżorsi finanzjarji huwa konformi mal-
objettivi tal-Programm Operazzjonali Olandiż u huwa risposta adegwata għall-isfidi tal-kriżi 
finanzjarja u ekonomika attwali.

Il-Kummissjoni Ewropea tqis is-soluzzjoni msemmija hawn fuq bħala sodisfaċenti għall-
partijiet interessati rilevanti kollha.


