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IL-FOND SOĊJALI EWROPEW

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) ġie stabbilit skont it-Trattat ta' Ruma bil-għan li jiġu mtejba
l-mobilità tal-ħaddiema u l-opportunitajiet tax-xogħol fis-suq komuni. Il-kompiti u r-regoli
operattivi tal-fond ġew sussegwentement riveduti biex jirriflettu l-iżviluppi fis-sitwazzjoni
ekonomika u tal-impjiegi fl-Istati Membri, kif ukoll l-evoluzzjoni tal-prijoritajiet politiċi
definiti fil-livell tal-UE.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 162-164, 174, 175, 177 u 178 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-adozzjoni ta' regoli ġenerali applikabbli għall-
Fondi Strutturali issa hija soġġetta għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-OBJETTIVI

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013, il-FSE għandu l-għan li jtejjeb l-opportunitajiet tax-
xogħol, isaħħaħ l-inklużjoni soċjali, jiġġieled lill-faqar, jippromwovi l-edukazzjoni, il-ħiliet u
t-tagħlim tul il-ħajja, u jiżviluppa politiki ta' inklużjoni attivi, komprensivi u sostenibbli.
Skont il-prijoritajiet tiegħu, il-FSE għandu l-għan li:
— jippromwovi livelli għolja ta' okkupazzjoni u kwalità tal-impjiegi, itejjeb l-aċċess għas-suq

tax-xogħol, jappoġġja l-mobilità ġeografika u okkupazzjonali tal-ħaddiema u jiffaċilita l-
adattament tagħhom għat-tibdil industrijali;

— jinkoraġġixxi livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ għal kulħadd u jappoġġja t-tranżizzjoni
bejn l-edukazzjoni u l-impjieg għaż-żgħażagħ;

— jiġġieled lill-faqar, isaħħaħ l-inklużjoni soċjali u jippromwovi l-ugwaljanza bjen is-sessi,
in-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs.

IL-KISBIET

A. Il-perjodi ta' programmazzjoni preċedenti
Il-FSE kien l-ewwel Fond Strutturali. Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni (sal-1970), irrimborża
lill-Istati Membri 50 % tal-ispejjeż tat-taħriġ vokazzjonali u tal-allowances ta' risistemazzjoni
għall-ħaddiema milquta mir-ristrutturar ekonomiku. B'kollox, għen iktar minn 2 miljun
persuna matul dan il-perjodu. Fl-1971 deċiżjoni tal-Kunsill żiedet sostanzjalment ir-riżorsi
tal-Fond u modifikat is-sistema billi sostitwiet il-finanzjament retroattiv b'regoli ġodda li
jirrikjedu li l-Istati Membri jressqu applikazzjonijiet bil-quddiem għall-għajnuna. Fl-1983
riforma ġdida (skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 83/516/KEE tas-17 ta' Ottubru 1983) irriżultat
f'konċentrazzjoni akbar tal-operazzjonijiet tal-Fond, li kellhom jiġu diretti prinċipalment
lejn il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u lejn dawk ir-reġjuni li kienu l-iktar fil-
bżonn. Bl-inkorporazzjoni fit-Trattat KE tal-objettiv tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fi
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ħdan il-Komunità, l-Att Uniku Ewropew (1986) witta t-triq għal riforma komprensiva (taħt
ir-regolamenti tal-24 ta' Ġunju u d-19 ta' Diċembru 1988) immirata essenzjalment biex
tintroduċi approċċ ikkoordinat għall-ipprogrammar u l-operazzjoni tal-Fondi Strutturali. It-
Trattat ta’ Maastricht wessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tal-għajnuna mill-FSE, kif deskritt fl-
Artikolu 146, biex jinkludi "adattament għall-bidliet industrijali u għall-bidliet fis-sistemi
ta’ produzzjoni". Għall-perjodu ta’ programmazzjoni sussegwenti (1994-999), il-livell ta’
finanzjament allokat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali ġie rduppjat (ECU 141 biljun).
Wara għadd ta' skemi pilota matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti, l-inizjattivi tal-
Komunità ġew ikkonfermati għall-1994-999 u ġew allokati baġit aktar sostanzjali (9 % tar-
riżorsi totali tal-Fondi Strutturali). Il-FSE ikkofinanzja żewġ programmi bħal dawn li kienu
mmirati biex jappoġġjaw proġetti transnazzjonali innovattivi: "ADAPT", (inizjattiva) li kienet
maħsuba biex tgħin lil min iħaddem u lill-ħaddiema jantiċipaw it-tibdil industrijali u jiffaċċjaw
l-effetti tiegħu, u "EMPLOYMENT" (IMPJIEG), li l-erba' fergħat tiegħu ippromwovew l-
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol għall-gruppi vulnerabbli.
Bħala parti mill-Aġenda 2000, il-qafas ġenerali tal-Fondi Strutturali ġie ssimplifikat għall-
perjodu ta' programmazzjoni tal-2000-2006. Il-FSE, li dak iż-żmien kien iddotat b’allokazzjoni
ta’ EUR 60 biljun, ġie fdat bir-responsabilità doppja li jikkontribwixxi kemm għall-politika
ta' koeżjoni u kemm għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (SEI)
(5.10.3); il-kamp ta' applikazzjoni tal-intervent tiegħu ġie ddisinjat mill-ġdid f'dan is-sens.
L-inizjattiva Komunitarja EQUAL li kienet iffukata fuq l-għoti ta' appoġġ lil proġetti
transnazzjonali innovattivi, immirat li tittratta b'mod deċiżiv id-diskriminazzjoni u l-iżvantaġġi
fis-suq tax-xogħol. Kienet l-unika waħda kofinanzjata mill-FSE fil-perjodu ta' programmazzjoni
tal-2000-2006.
Għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007-2013, kien fadal biss tliet Fondi Strutturali: il-
FSE, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni. B'mod konġunt
kellhom jilħqu l-objettivi tal-konverġenza (billi jiddirieġu 81 % tar-riżorsi), tal-kompetittività
reġjonali u l-impjiegi (billi jiddirieġu 16 % tar-riżorsi lejn ir-reġjuni tan-nonkonverġenza), u tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-promozzjoni ta' żvilupp armonjuż fl-UE kollha (2.5 %
tar-riżorsi).
Ir-riżorsi tal-Fondi Strutturali huma allokati fost l-Istati Membri skont formula li tqis il-
popolazzjoni (u d-densità tagħha), il-prosperità reġjonali, il-qgħad u l-livelli tal-edukazzjoni;
hija nnegozjata mill-Istati Membri fl-istess ħin tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għal
perjodu partikolari. Waħda mill-karatteristiċi prinċipali tal-Fondi Strutturali hija l-prinċipju tal-
addizzjonalità, skont liema prinċipju l-Istati Membri ma jistgħux jużaw il-Fondi Strutturali biex
iservu ta' sostituzzjoni għall-infiq intern tal-pajjiż f'attivitajiet li kienu diġà ddeċidew li jwettqu
xorta waħda.
Fil-perjodu tal-2007-2013, il-FSE, flimkien mal-istrumenti finanzjarji l-oħra tal-politika ta'
koeżjoni Ewropea, kellu rwol ewlieni x'jaqdi fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew ta' Rkupru adottat
mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2008, kif ukoll fil-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku
ikkoordinat ippreżentat mill-Kummissjoni f'Novembru tal-istess sena.
B. Il-perjodu attwali ta' programmazzjoni (2014-2020).
1. Ħames Fondi Strutturali regolati minn regoli komuni
Il-ħames Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għall-perjodu ta' programmazzjoni
tal-2014-2020, jiġifieri l-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
(FEMS), issa huma regolati minn ġabra ta' regoli komuni. Barra minn hekk, regolamenti
li huma speċifiċi għall-fondi jiddefinixxu oqsma ta' intervent u partikolaritajiet oħra. Ir-

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.3.pdf
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Regolament (UE) Nru 1303/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 jiddefinixxi prinċipji, regoli
u standards komuni għall-implimentazzjoni tal-ħames Fondi Strutturali u ta’ Investiment
Ewropej. Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 jistabbilixxi l-missjoni
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), inkluż il-kamp ta' applikazzjoni tal-appoġġ tiegħu, id-
dispożizzjonijiet speċifiċi u t-tipi ta' nefqa eliġibbli għall-għajnuna.
2. Il-Fond Soċjali Ewropew u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Ir-rwol tal-FSE ġie msaħħaħ għall-perjodu tal-2014-2020 permezz tal-introduzzjoni ta' sehem
minimu, ġuridikament vinkolanti, ta' 23.1 % tal-finanzjament totali ta' koeżjoni. B'allokazzjoni
totali ta' EUR 74 biljun (meta mqabbla mas-somma ppjanata ta' EUR 75 biljun għall-perjodu
tal-2007-2013), il-FSE jikkofinanzja programmi operazzjonali nazzjonali jew reġjonali li
jibqgħu għaddejjin tul is-seba' snin tal-qafas finanzjarju pluriennali u jiġu proposti mill-Istati
Membri u approvati b'deċiżjoni tal-Kummissjoni.
Ir-Regolament il-ġdid tal-FSE għall-perjodu tal-2014-2020 ġie adottat f’Diċembru 2013. Huwa
jiffoka fuq l-erba' objettivi tematiċi li ġejjin:
— il-promozzjoni tal-impjieg sostenibbli u ta' kwalità u s-sostenn tal-mobilità tax-xogħol;

— il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u kontra d-diskriminazzjoni;

— l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali għall-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja;

— it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet interessati u
amministrazzjoni pubblika effiċjenti;

Il-FSE, b'hekk, huwa ta' ġid għan-nies, inklużi ż-żgħażagħ, in-nisa u n-nies minn gruppi
żvantaġġjati, bil-ħsieb li tiġi inkoraġġita l-inklużjoni soċjali. Il-FSE jappoġġja wkoll lill-
ħaddiema, lill-intrapriżi u lill-intraprendituri. Fl-aħħar, il-FSE jgħin lill-Istati Membri jtejbu l-
kwalità tal-amministrazzjoni pubblika u l-governanza tagħhom.
Ir-Regolament attwali tal-FSE jinkludi l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li hi
ffinanzjata minn tliet għejun: Allokazzjonijiet nazzjonali tal-FSE (EUR 3.2 biljuni), baġit tal-UE
speċifiku (EUR 3.2 biljuni) u kofinanzjament nazzjonali tal-parti tal-FSE. Hija tappoġġja liż-
żgħażagħ li jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) fir-reġjuni li għaddejjin
minn rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ ta' 'l fuq minn 25 %. Fi Frar tal-2015, il-Kummissjoni
pproponiet emenda għar-Regolament tal-FSE biex ir-rata ta' prefinanzjament tal-Inizzjattiva
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ li għandha titħallas wara l-adozzjoni tal-Programmi Operazzjonali
fl-allokazzjoni tal-baġit tagħha tal-2015 tiżdied minn 1-1.5 % sa mhux aktar minn 30 % bil-
għan li titħaffef l-implimentazzjoni fl-Istati Membri.
Filwaqt li ċċelebrat is-60 anniversarju tal-Fond fil-bidu tal-2017, il-Kummissjoni rrappurtat
li, matul il-perjodu 2007-2013 biss, il-Fond kien għen kważi 10 miljun Ewropew biex isibu
impjieg. Il-Kummissarju Marianne Thyssen tkellmet mill-FSE bħala “60 sena ta’ stejjer ta’
suċċess” u enfasizzat li kien jirrappreżenta investiment dirett fin-nies. Din l-okkażjoni mmarkat
ukoll il-bidu ta’ riflessjonijiet dwar il-finanzjament tal-kapital uman tal-UE lil hinn mill-2020.
3. Strumenti għall-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol li jikkumplementaw lill-FSE
Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) inħoloq bħala strument
tal-politika tal-kompetittività — mhux tal-politika ta' koeżjoni — għall-QFP tal-2007-2013
bil-għan li jagħti appoġġ għall-ħaddiema li jkunu sfaw issensjati b'riżultat ta' tibdiliet
strutturali maġġuri fix-xejriet tal-kummerċ dinji kkawżati mill-globalizzazzjoni. Filwaqt li l-
FEG jirreaġixxi għal emerġenzi speċifiċi, bħalma huma s-sensji tal-massa li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni, għal tul ta' żmien limitat, il-FSE jappoġġja l-programmi pluriennali li huma
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mmirati biex jintlaħqu l-objettivi strutturali fit-tul taż-żamma jew l-integrazzjoni mill-ġdid tan-
nies fis-suq tax-xogħol.
Minħabba l-kriżi, ir-Regolament dwar il-FEG (ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006) ġie
temporanjament emendat sa tmiem l-2011 biex jaħseb għas-sensji li rriżultaw, billi pprovda rati
ta’ kofinanzjament li kellhom firxa ta’ minn 50 % sa 65 %. Ir-Regolament il-ġdid tal-FEG għall-
perjodu tal-2014-2020 (Regolament (UE) Nru 1309/2013) ġie adottat mill-Parlament u l-Kunsill
f'Diċembru 2013, b'baġit li kien jammonta sa EUR 150 miljun. Flimkien mas-sensji kkawżati
mill-bidliet strutturali li joriġinaw mill-globalizzazzjoni, huwa jinkludi s-sensji li jirriżultaw
minn kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi globali.
Il-programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) il-ġdid inkorpora l-
programm Progress preċedenti bħala wieħed mit-tliet assi tiegħu. B'baġit ta' EUR 550 miljun,
huwa għandu l-għan li jippromwovi livell għoli ta' impjiegi ta' kwalità u sostenibbli, filwaqt li
jiggarantixxi protezzjoni soċjali adegwata u diċenti, jiġġieled lill-esklużjoni soċjali u lill-faqar
u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-influwenza tal-Parlament fuq il-FSE kibret tul is-snin. Taħt it-Trattat ta' Maastricht il-
Parlament kellu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għad-dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-
fondi, filwaqt li taħt it-Trattat ta' Amsterdam l-adozzjoni tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-
FSE hija suġġetta għall-proċedura ta' kodeċiżjoni. Il-Parlament iqis il-FSE bħala l-istrument l-
aktar importanti tal-UE fil-ġlieda kontra l-qgħad. Għalhekk huwa dejjem esprima ruħu favur it-
tħaddim effiċjenti tal-fond u appella għal leġiżlazzjoni u għal proċeduri aktar sempliċi, li jistgħu
jtejbu l-effikaċja u l-kwalità tal-għajnuna tal-FSE.
Għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007-2013, il-Parlament issupplementa l-proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar il-FSE b'emendi li għenu biex il-fond jiġi ddisinjat mill-
ġdid bħala għodda maġġuri mmirata biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-SEI. Il-Parlament
emenda t-test tal-abbozz ta' regolament biex iwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-għajnuna
tal-FSE biex jinkludi l-isforzi biex issir il-ġlieda lill-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa,
id-diskriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali billi jaġevola l-aċċess għall-impjiegi għall-gruppi
vulnerabbli.
Il-Parlament appoġġja l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-FSE biex tiġi
indirizzata b'mod deċiżiv il-kriżi ekonomika u approva l-leġiżlazzjoni rilevanti li timmira
li taċċelera l-aċċess għall-fond. Fil-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010, il-Parlament
talab li l-FSE jiġi msaħħaħ bħala l-mutur prinċipali għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-
Ewropa 2020, pereżempju permezz ta’ flessibilità akbar u s-simplifikazzjoni tal-kontrolli u l-
proċeduri.
Bis-saħħa tal-Parlament, fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali (2014-2020) il-FSE se jkun
responsabbli għal 23.1 % tal-finanzjament totali tal-UE għall-koeżjoni, u 20 % tal-allokazzjoni
tal-FSE ta' kull Stat Membru se jkollhom jintefqu fl-inklużjoni soċjali. Il-Parlament insista
wkoll li l-FEG jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta' kategoriji ġodda ta' benefiċjarji bħalma huma
l-persuni li jaħdmu għal rashom.
Iffaċċjat bl-influss riċenti ta' rifuġjati, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016,
irrimarka li l-integrazzjoni professjonali hija pass 'il quddiem lejn l-inklużjoni soċjali, u saħaq
fuq id-disponibilità tal-FSE għal miżuri biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tar-rifuġjati fi ħdan
is-swieq tax-xogħol Ewropej, filwaqt li talab li l-Fond jingħata importanza akbar.
Stefan Schulz
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