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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 529/2012, imressqa minn C.G., ta’ ċittadinanza Rumena, dwar 
programm ta’ taħriġ għall-persuni b’diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li hu għami, ried jinkiteb fi programm organizzat mill-Intraprendituri tal-
Mediċina Integrattiva (PMI) f’assoċjazzjoni mal-Istitut tal-Iskola Post-Sekondarja Phoenix 
f’Bukarest, ir-Rumanija. Fil-bidu, ġie mgħarraf li l-individwi kollha li kienu lestew seba’ snin 
ta’ edukazzjoni setgħu japplikaw. Il-petizzjonant sussegwentement ġie kkuntattjat mill-
koordinatur tal-proġett, li qallu li ma setax jieħu l-korsijiet tal-kompjuter peress li l-persuni 
eliġibbli jridu jkunu komplew 10 snin ta’ edukazzjoni. Barra minn hekk, iċ-ċentru mhuwiex 
mgħammar b’faċilitajiet għall-persuni għomja. Il-petizzjonant jistaqsi jekk l-Unjoni Ewropea 
tirrikjedix ċertu livell ta’ edukazzjoni biex studenti b’diżabilità jipparteċipaw f’dan il-proġett.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

L-immaniġġjar tal-implimentazzjoni ta’ Fondi Strutturali huwa mqassam bejn l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni. L-Istati Membri huma responsabbli għall-immaniġġjar u l-ikkontrollar tal-
programmi operazzjonali, filwaqt li l-Kumissjoni hija responsabbli biss għall-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni. Għalhekk, iċ-ċittadini u l-benefiċjarji għandom jikkuntattjaw lill-
awtoritajiet Rumeni kompetenti għal xi mistoqsijiet dwar proġetti li huma implimentati matul 
il-FSE.
F’dan il-każ, l-Awtorità Maniġerjali tal-Programm ta’ Żvilupp tar-Riżorsi Umani hija 



PE508.097v01-00 2/2 CM\931948MT.doc

MT

responsabbli biex tikkontrolla l-proġett implimentat mill-Assoċjazzjoni tal-Intraprendituri tal-
Mediċina Integrattiva (PMI).
Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-Awtorità Maniġerjali responsabbli għall-
immaniġġjar u l-kontroll tal-Programm ta’ Żvilupp tar-Riżorsi Umani fir-Rumanija (AM 
POSDRU) u staqsewhom biex jipprovdu kjarifiki dwar il-kwistjonijiet imqajma mill-
petizzjonant fir-rigward tal-proġett implimentat mill-Assoċjazzjoni tal-Intraprendituri tal-
Mediċina Integrattiva.
Fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbilità għall-parteċipanti fil-programm organizzat mill-
Assoċjazzjoni tal-Intraprendituri tal-Mediċina Integrattiva, dawn mhumiex determinati mill-
Istituzzjonijiet Ewropej. Il-kriterji huma stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ 
finanzjament u tal-leġiżlazzjoni Rumena. Skont l-informazzjoni rċevuta mill-Awtorita 
Maniġerjali, l-għażla tal-parteċipanti fil-programm saret fuq bażi ta’ “min ikun l-ewwel, 
jinqeda l-ewwel.” Fir-rigward tal-livell minimu ta’ edukazzjoni mitlub, sabiex ikunu eliġibbli, 
il-parteċipanti kienu mitluba li jkunu komplew l-edukazzjoni obbligatorja. 
Fir-rigward tal-ispejjeż ta’ trasport sostnuti mill-parteċipanti fil-programm, skont l-Awtorità 
Maniġerjali, dawn ma kinux jitħallsu mill-proġett, il-finanzjament jirreferi biss għall-ispejjeż 
tal-ikel u tal-akkomodazzjoni.
Fir-rigward tal-aċċessibilità għall-għomja u l-persuni b’diżabilità għaċ-ċentru Consim, li 
jinsab fi str. Dobrogeanu Gherea no. 155, sect. 1, Bucharest, l-Awtorità Maniġerjali infurmat 
lis-servizzi tal-Kummissjoni li l-proġett li għalih qiegħed jirreferi l-petizzjonant huwa 
implimentat fi str. Dobrogeanu Gherea no. 150/8, Bucharest. Dan il-post kien soġġett għal 
żjara ta’ monitoraġġ li seħħet fit-18 ta’ Frar 2013. Waqt iż-żjara, ir-rappreżentanti tal-Korp 
Intermedjarju Reġjonali tal-Grigal iċċekkjaw il-kundizzjonijiet ta’ aċċessibilità fiċ-ċentru ta’ 
taħriġ. Ir-rapport taż-żjara li ġie ppreżentat lill-Kummissjoni juri li l-allegati irregolaritajiet 
dwar in-nuqqas ta’ aċċessibilità għall-għomja u l-persuni b’diżabilità huma ssostanzjati. 
Konsegwentement, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-Awtorità Maniġerjali biex tieħu l-
miżuri xierqa sabiex tiżgura li l-attivitajiet sostnuti mill-FSE jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE.


