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It-Trattat ta' Lisbona għaraf l-importanza tal-qafas finanzjarju bħala pedament tal-arkitettura
tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u fl-aħħar ikkodifika l-prattika tal-qafas finanzjarju multiannwali 
u d-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni interistituzzjonali u d-dixxiplina baġitarja fis-
sistema tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-QFM hija qafas legali li jiddetermina l-limiti 
massimi annwali fuq approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet skont il-kategorija ta' 
nfiq għall-perjodu 2014-2020 u fih dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw il-proċedura baġitarja
annwali. Il-proposta, flimkien ma' proposta għal Ftehim Interistituzzjonali ġdid, hija 
traspożizzjoni legali tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit għall-Ewropa 2020", li 
tistabbilixxi l-orjentazzjonijiet tal-arkitettura u l-prijoritajiet ġodda tal-baġit tal-UE.

L-anness tal-proposta tal-QFM jelenka l-impenji, li ma jistgħux jaqbżu 1,05% tad-DGN tal-
UE u l-ħlasijiet li ma jistgħux jaqbżu 1% tad-DGN tal-UE. Fil-prattika, il-limiti massimi ġew 
iffriżati fil-livell taċ-ċifri tal-2013 (prezzijiet tal-2011). Madanakollu, ċertu livell ta' 
flessibbiltà huwa żgurat permezz ta' strumenti ta' flessibbiltà bħall-Fond Ewropew ta' 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li jista' jiġi mobilizzat fil-każ li l-limiti jinqabżu. Bl-
istess mod, il-proċedura għall-mobilizzazzjoni tal-garanziji mill-baġit tal-UE fir-rigward ta' 
self skont il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Finanzjarja tista' twassal biex 
jinqabżu l-limiti annwali. Barra minn hekk, il-proposta tal-QFM tiddefinixxi d-
dispożizzjonijiet għall-aġġustamenti tal-qafas finanzjarju, tal-politika ta' koeżjoni, tal-
aġġustamenti relatati mad-defiċit tal-gvern eċċessiv u mal-implimentazzjoni, u fil-każ ta' 
tkabbir jew tar-rieżami tat-Trattat. 

Aspetti proċedurali

Skont l-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) il-Kunsill 
għandu jadotta regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali (QFM), skont 
proċedura leġiżlattiva speċjali.

Din il-proċedura timplika li l-Kunsill għandu jaġixxi unanimament wara li jikseb l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li għandha tingħata b'maġġoranza assoluta.

Fil-proċedura ta' approvazzjoni, regolata permezz tal-Artikolu 81, il-Parlament għandu jieħu 
deċiżjoni, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli, f'dan il-każ il-Kumitat 
għall-Baġits, li japprova jew jirrifjuta l-att. Id-deċiżjoni għandha tittieħed permezz ta' 
votazzjoni unika u ma tista' titressaq l-ebda emenda. Id-deċiżjoni tal-Kumitat tieħu forma ta' 
rakkomandazzjoni lill-plenarja li tikkonsisti minn riżoluzzjoni leġiżlattiva, li tiċħad jew li 
tapprova l-att.

In-negozjati f'isem il-Parlament Ewropew huma mwettqa mill-grupp tal-PE li qed jinnegozja 
u li jaġixxi abbażi tal-mandat mogħti mill-grupp ta' kuntatt1

                                               
1 Il-grupp ta' kuntatt huwa presedut mill-President tal-PE u huwa kompost mill-Bureau u l-koordinaturi tal-
Kumitat għall-Baġits. It-tim li qed jinnegozja huwa magħmul mis-Sur Lamassoure, is-Sur Böge u s-Sur Kalfin, 
rapporteurs dwar il-Ftehim Interistituzzjonali tal-QFM kif ukoll mis-Sur Dehaene u mis-Sinjura Jensen, 
rapporteurs fuq il-pakkett tar-riżorsi proprji
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Il-mandat tal-PE attwali għan-negozjati huwa bbażat fuq ir-riżoluzzjoni tal-PE tat-
8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid (QFM) għal 
Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklussiva1 Madankollu, il-Kumitat għall-Baġits jista' 
jipprevedi li jadotta rapport interim (Artikolu 81 (3)) li jaġġorna r-rakkomandazzjonijiet fid-
dawl tan-negozjati li għaddejjin mal-Kunsill. F'dan l-istadju partikolari, għad mhuwiex ċar 
jekk il-Kumitat għall-Baġits se jiddeċiedi li jfassal abbozz ta' rapport interim. 

Fil-Kunsill, il-QFM huwa diskuss fil-qafas tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali. Il-Presidenza
Daniża tipprevedi għadd ta' laqgħat tekniċi u politiċi sabiex toħroġ "b'kaxxa ta' negozjar" bi 
prinċipji miftiehma (mingħajr ċifri) li għandha titressaq lill-Kunsill Ewropew f'Lulju 2012.

L-input tal-kumitati speċjalizzati

Il-kumitati speċjalizzati huma responsabbli biex iwasslu rapporti dwar strumenti finanzjarji 
speċifiċi u biex jiddefinixxu l-prijoritajiet settorjali fl-oqsma politiċi rispettivi. Il-kumitati
huma mħeġġa jivvutaw dwar l-abbozz tar-rapporti fil-ħin (preferibbilment qabel is-sajf). 
Madankollu, l-adozzjoni tar-rapporti fil-plenarja għandha tiġi posposta sakemm il-pakkett
sħiħ ikun ġie nnegozjat u miftiehem. Barra minn hekk, ir-rakkomandazzjoni ġenerali hi li
għalissa l-kumitati speċjalizzati ma għandhomx jinnegozjaw il-pakketti finanzjarji mal-
Kunsill, iżda għandu jkun hemm ftehim dwarhom ladarba jkun intlaħaq ftehim dwar il-qafas
finanzjarju multiannwali.

Madankollu, ir-Rapporteur temmen li fir-rigward tal-Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, fejn il-Kummissjoni pproponiet pakkett finanzjarju speċifiku, il-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) għandu jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu dwar iċ-ċifri
sabiex tinżamm il-konsistenza bejn il-finanzjament u l-mandat u l-objettivi tal-istrumenti.
Ċertament, din il-pożizzjoni għandha tkun biss waħda indikattiva u ftehim dwar il-pakkett 
finanzjarju mal-Kunsill se jintlaħaq biss wara li l-qafas finanzjarju multiannwali jkun ġie 
stabbilit.

Il-koordinazzjoni bejn it-tim li qed jinnegozja u l-kumitati speċjalizzati se tkun assigurata fil-
qafas tal-laqgħat regolari mar-rapporteurs dwar il-QFM 2014-2020. Fi ħdan il-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali l-koordinazzjoni bejn inizjattivi differenti u tal-approċċ komuni 
għall-QFM se tkun assigurata permezz tal-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc dwar il-QFM u l-Fondi
Strutturali li twaqqaf mill-Koordinaturi fi Frar tas-sena 2012.

Iċ-ċifri kkonċernati:

Il-Kummissjoni tipproponi li talloka l-ammonti li ġejjin għall-impjiegi u l-affarijiet 
soċjali taħt l-intestatura "Tkabbir Intelliġenti u Inklussiv" fil-perjodu 2014-2020: 

                                               
1 P7_TA (2011) 0266), ibbażata fuq ir-rapport tal-Kumitat speċjali dwar l-isfidi politiċi u r-riżorsi baġitarji għal
Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013 (SURE). Dan il-Kumitat ġie maħluq bil-għan li, fost oħrajn, jiddefinixxi 
l-prijoritajiet politiċi tal-Parlament fir-rigwrad tal-QFM wara l-2013, kemm f'termini leġiżlattivi kif ukoll 
baġitarji.
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Fi ħdan il-baġit tal-UE:

EUR 84 biljun għall-Fond Soċjali Ewropew

EUR 958.19 miljun għall-Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni (PSCI)  

'il barra mill-baġit tal-UE (li għandu jiġi mobilizzat mil-linji baġitarji li ma ntużawx):

EUR 3 biljun għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (b'massimu ta' 2.7 
biljun li għandhom jiġu mobilizzati għal sostenn favur il-bdiewa) 

Programmi oħra ta' interess għall-EMPL fi ħdan il-baġit tal-UE:

EUR 1 7299 miljun għal "Eurasmus għal kulħadd" (b'minn tal-anqas 17% tal-ammont allokat 
għal edukazzjoni professjonali u għat-taħriġ u għat-tagħlim tal-adulti) 

€439 miljun għall-Programm dwar id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza

Aġenziji tal-UE:

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonjiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Rakkomandazzjonijiet tar-rapport SURE - il-mandat attwali għan-negozjati

Skont ir-riżoluzzjoni tal-PE tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju 
Multiannwali ġdid (QFM) għal Ewropa kompetittiva sostenibbli u inklussiva1 l-istrateġija 
Ewropa 2020 għandha tkun ir-referenza politika ewlenija għall-QFM li jmiss. Għaldaqstant, l-
istruttura għandha tirrifletti u tagħti viżibbiltà politika lid-dimensjonijiet ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv ta' Ewropa 2020; Ir-rakkomandazzjoni kienet li l-politiki 
interni kollha jinġabru taħt l-intestatura waħda ‘Ewropa 2020’; Din ma nżammitx mill-
Kummissjoni fil-proposta tal-QFM.

Ir-riżoluzzjoni enfasizzat li l-baġit tal-UE jista' juri l-valur miżjud tiegħu fil-ġlieda kontra l-
isfidi strutturali li qegħdin jiffaċċjaw il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri bħall-produzzjoni 
subottimali, livelli għoljin ta' dejn pubbliku, il-qgħad strutturali, mobbiltà tax-xogħol baxxa, 
nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol flimkien ma' pressjoni akbar fuq is-sistemi tal-
benessri. Biex titkompla l-ġlieda kontra l-qgħad, il-baġit tal-UE għandu jiffoka fuq is-sostenn 
għal swieq tax-xogħol li jiffunzjonaw tajjeb, fuq it-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali għall-
avvanz fil-prestazzjoni tal-impjiegi, fuq il-promozzjoni ta' postijiet tax-xogħol diċenti, fuq il-
garanzija tad-drittijiet tal-ħaddiema fl-Ewropa kollha kif ukoll fuq miżuri fil-mira għat-
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tnaqqis tal-faqar.

Koeżjoni għat-tkabbir u għall-impjiegi

Ir-riżoluzzjoni rikonoxxiet ir-rwol predominanti tal-politika ta' koeżjoni, inkluż il-Fond 
Soċjali Ewropew, għall-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 fid-dawl tal-karattru
orizzontali tagħha. F'dan ir-rigward, elementi importanti jinkludi: approċċ ta' politika integrat, 
koordinazzjoni aħjar biex jitnaqqsu d-duplikazzjonijiet bla bżonn, il-ħolqien ta' sinerġiji akbar
fost il-fondi differenti, li jikkonċentraw ir-riżorsi tal-UE u dawk nazzjonali fuq għadd żgħir ta' 
prijoritajiet u fuq proġetti li huma ġenwinament relevanti għall-Ewropa. Il-ħolqien ta' qafas 
strateġiku komuni li jistabbilixxi prijoritajiet komuni ta' investiment għall-fondi strutturali 
kollha rrappreżenta pass importanti f'din id-direzzjoni; 

Il-Fond Soċjali Ewropew għandu jibqa' komponent integrali tal-politika ta' koeżjoni f'kull fażi 
tal-programmazzjoni, tal-implimentazzjoni u tal-ġestjoni tagħha; Fid-dawl tar-rwol 
fundamentali tiegħu fl-ilħuq tal-objettivi soċjali u ta' impjieg, il-FSE għandu jingħata prijorità 
u għandu jiġi ffinanzjat kif inhu xieraq. Ir-riżoluzzjoni talbet applikazzjoni aktar strateġika 
tal-Fond għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-
integrazzjoni mill-ġdid, tal-ġlieda kontra l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali u kontra l-
forom kollha ta’ diskriminazzjoni Ġie enfasizzat ukoll il-bżonn li tiġi evitata d-duplikazzjoni 
u li titjieb il-koordinazzjoni bejn il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u 
l-FSE.

Il-Parlement Ewropew wissa kontra aġir fejn il-fondi ta' koeżjoni jkunu soġġetti għal 
sanzjonijiet fil-qafas tal-kundizzjonalità makroekonomika marbuta mal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir peress li dan imur kontra l-objettivi li l-politika ta' koeżjoni hija maħsuba li tipprova 
tilħaq; partikolarment it-tnaqqis fid-distakk bejn ir-reġjuni. 

Ħiliet u impjegabbiltà;

Il-Parlament Ewropew ammetta li n-nuqqas ta' investiment xieraq fl-edukazzjoni u fit-tagħlim 
tul il-ħajja, fuq medda ta' żmien qasira, jista' jsaħħaħ u jtawwal il-kriżi. Iċ-ċittadini mhux se 
jibqa' jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jimlew postijiet tax-xogħol vakanti fl-ekonomija l-
ġdida, ibbażata fuq l-għarfien. Għalhekk, l-UE għandha b'urġenza, issostni l-investimenti 
pubbliċi f'dawn l-oqsma u ssaħħaħ ir-rabta bejn l-edukazzjoni, ir-Riċerka u l-Iżvilupp u l-
impjiegi. L-edukazzjoni, l-iskemi ta' mobbiltà għaż-żgħażagħ, il-programmi ta' taħriġ u ta' 
tagħlim li jissokta tul il-ħajja flimkien ma' tnaqqis fin-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet huma lkoll 
elementi importanti li għandhom jiġu sostenuti minn fondi tal-UE.

Il-politika taż-żgħażagħ

Ir-riżoluzzjoni ddedikat intestatura għaż-żgħażagħ peress li dan il-grupp jirrappreżenta 
prijorità b'saħħitha għall-Unjoni u għandu jirrappreżenta tema trasversali fil-programmi u l-
politiki tal-UE. L-inizjattiva ewlenija "Żgħażagħ Attivi" għandha tiġi sostenuta b'mod xieraq
fil-qafas finanzjarju l-ġdid peress li hija l-pedament tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-
programmi relatati maż-żgħażagħ bħal Lifelong Learning u Żgħażagħ Attivi, għandhom 
jinżammu bħala programmi separati fil-QFM li jmiss.
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Strumenti 'l barra mill-QFM

Ir-riżoluzzjoni tqis li huwa kruċjali li jinżammu strumenti speċjali, inkluż il-Fond Ewropew 
ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li jista' jiġi mobilizzat fuq bażi ad hoc. Il-FEG kien 
ta' suċċess fl-għoti ta' solidarjetà u sostenn mill-UE lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja
minħabba l-globalizzazzjoni u l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali. Madankollu, ġie
enfasizzat li fil-ġejjieni l-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fond għandhom jiġu 
simplifikati u mqassra.

Limiti Massimi

Il-Parlament Ewropew kien tal-opinjoni soda li l-iffriżar tal-QFM il-ġdid fil-livell tal-2013 
mhuwiex alternattiva vijabbli u ppropona żieda ta' 5% taċ-ċifri. 

F'dan il-kuntest, huwa importanti li jissemma l-aspett tad-dħul tal-baġit tal-UE. Il-Parlament 
stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi riforma profonda tar-riżorsi tal-UE sabiex terġa' 
tintroduċi riżorsi proprji ġenwini, li bħalissa ġew sostitwiti "mill-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali" li jagħmlu enfasi sproporzjonata fuq il-bilanċji netti bejn Stat Membru u ieħor u 
b'hekk jikkontradixxu l-prinċipju ta' solidarjetà tal-UE, inaqqsu mill-interess komuni
Ewropew u b'mod ġenerali jimminaw il-valur miżjud Ewropew. Barra minn hekk, il-
Parlament kien tal-opinjoni soda li marġini mhux użati, approprjazzjonijiet diżimpenjati u li 
ma ntużawx fil-baġit għal sena, għandhom jiġu trasferiti għas-sena ta' wara u jikkostitwixxu
marġni tal-QFM globali minflok ma' jitħallsu lura lill-Istati Membri.

Strumenti finanzjarji kif proposti mill-Kummissjoni 

Ir-Rapporteur temmen li l-baġit tal-QFM li jmiss għandu jkun baġit ta' investiment li jistimula
t-tkabbir u l-impjiegi filwaqt li jakkumpanja l-miżuri ta' awsterità u joħloq tfaddil fil-baġits
nazzjonali. Għandu jrawwem il-modernizzazzjoni tal-ekonomiji u l-investimenti tagħna fil-
kapital uman u jgħin biex iħejji ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għal impjiegi ġodda u jipprevjeni 
lakuni soċjali u ekonomiċi. Il-QFM il-ġdid għandu jkun kapaċi jirrestawra l-kunfidenza taċ-
ċittadini Ewropej fl-UE u jippermetti lill-UE tiffaċilita obbligi ġodda tal-UE mogħtija skont 
it-Trattat ta' Lisbona.  

Fl-isfond tar-riżoluzzjoni tal-PE, l-elementi ewlenin tal-istrumenti finanzjarji ġodda fil-
mandat tal-Kumitat EMPL għandhom jiġu kkunsidrati. Minkejja li l-EMPL se jkun liberu li
jiddefinixxi l-prijoritajiet tiegħu u jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar id-dettalji tal-proposti fir-
rapporti leġiżlattivi, ir-Rapporteur tqis li huwa importanti li jitfakkru l-elementi ewlenin tal-
proposti u tiġi elenkata l-kwistjoni li tista' tkun kritika għan-negozjati globali dwar il-QFM.

Il-Fond Soċjali Ewropew

L-elementi li ġejjin għandhom jiġu enfasizzati fil-proposta tal-FSE:

 erba' għanijiet tematiċi:  
il-promozzjoni tal-impjiegi u l-mobbiltà tax-xogħol; 
l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja; 
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il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar; u 
it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti.

Skont kull għan tematiku, il-FSE jista' jsostni diversi prijoritajiet ta' investiment.

 l-allokazzjoni ta' mill-inqas 20% tal-FSE "għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u tal-
ġlieda kontra l-faqar" 

 rati ta' kofinanzjament aktar għoljin fir-rigward ta' assi prijoritarji dedikati, kif ukoll 
programmar speċifiku u arranġamenti ta' monitoraġġ għas-sostenn tal-innovazzjoni soċjali
u l-kooperazzjoni transnazzjonali;

 prijoritizzazzjoni akbar tal-finanzjament: fir-rigward ta' reġjuni aktar żviluppati, 80% tal-
finanzjament għandu jitqassam bejn il-prijoritajiet ta' investiment bejn mhux aktar minn
erba' prijioritajiet ta' investiment, filwaqt li l-proporzjon jitbaxxa għal 70% u 60% fir-
rigward ta' reġjuni ta' tranżizzjoni u reġjuni anqas żviluppati rispettivament.

Fir-rigward tal-impatt tar-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni dwar l-operazzjoni 
tal-FSE, dan li ġej għandu jiġi enfasizzat:

 il-FSE se jiffunzjona fi tliet kategoriji ta' reġjuni ġodda:

 reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG tagħhom huwa inqas minn 75% tal-medja 
tal-Unjoni, se jibqgħu jkunu prijorità ewlenija fil-politika.

 reġjuni ta' tranżizzjoni, li l-PDG tagħhom huwa bejn 75% u 90% tal-medja tal-
UE 27. 

 reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG għal kull persuna tagħhom huwa aktar minn 
90 % tal-medja.

 Il-Kummissjoni tipproponi li tistabbilixxi ishma minimi tal-FSE bħala proporzjon tal-
Fondi Strutturali għat-tliet kategoriji ta' reġjuni li ġew identifikati, jiġifieri 25% għar-
reġjuni l-anqas żviluppati, 40% għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52% għal reġjuni aktar 
żviluppati - sehem minimu totali għall-FSE ta' EUR 84 biljun (25% tal-baġit totali allokat 
għall-politika ta' koeżjoni). Dan għandu madanakollu jinkludi wkoll approprjazzjoni ta' 
2.5 biljun għal proposta tal-Kummissjoni eventwali fir-rigward tas-sostenn għall-ikel 
għall-persuni l-aktar fil-bżonn.

 riżerva ta' 5% li għandha tinżamm biex tikkumplimenta l-programmi bl-aħjar prestazzjoni
u l-prijoritajiet fl-aħħar sena ta' pprogrammar;

 kundizzjonalità makroekonomika - il-Kummissjoni qed tipproponi li meta pajjiż jiffaċċja 
diffikultajiet ekonomiċi li jimminaw l-effettività tal-investiment ta' koeżjoni, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-Istat Membru biex jirrevedi l-istrateġija u l-programmi 
tiegħu.

Il-Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni (PSCI)
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Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tgħaqqad tliet strumenti
eżistenti: il-Programm Progress, il-EURES (is-Servizzi Ewropej għall-Impjieg) u l-Faċilità 
Ewropea għall-Progress Mikrofinanzjarju, f'wieħed - il-Programm ġdid tal-UE għall-Bidla
Soċjali u l-Innovazzjoni (PSCI) b'baġit globali li jammonta għal 958.19 miljun u ġestit 
direttament mill-Kummissjoni. Flimkien mal-FSE u l-FEG, jifforma t-tielet pilastru tal-
Inizjattiva tal-UE għall-Impjiegi u l-Inklużjoni Soċjali 2014-2020. 

Il-Programm il-ġdid se jsostni l-koordinazzjoni tal-politika, il-qsim tal-aħjar prassi u l-ittestjar
ta' politiki innovattivi, bil-għan li l-miżuri tal-aktar suċċess jiġu aġġornati bl-appoġġ tal-FSE. 
Il-Programm għandu jkun magħmul mit-tliet assi ta' kumplimentarjetà li ġejjin:

 It-taqsima Progress se ssostni l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-impjiegi fl-UE u tal-politiki soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol permezz ta' analiżi profonda, tagħlim reċiproku u għotjiet (60% 
tal-baġit ġenerali, li minnhom mill-inqas 17% għandhom jiġu allokati għall-promozzjoni
tal-esperimentazzjoni soċjali).

  It-taqsima EURES se tappoġġja attivitajiet tan-netwerk EURES (15% tal-baġit 
ġenerali).

  It-taqsima tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali se tiffaċilita l-aċċess 
għall-finanzi għal imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il bogħod mis-suq tax-xogħol, u 
impriżi soċjali (20% tal-baġit ġenerali).

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

Il-Kummissjoni ħadet id-deċiżjoni strateġika li tkompli bill-FEG fil-perjodu 2014-2020 'l 
barra mill-baġit tal-UE. Dan jimplika li mobilizzazzjonijiet tal-FEG għandhom jiġu ffinanzjati 
bi flus mil-linji baġitarji li ma ntużawx wara deċiżjoni każ b'każ tal-Awtorità Baġitarja.

L-ammont allokat fl-abbozz tal-Ftehim Interistituzzjonali huwa kemxejn iżgħar - 3 biljun
(429 miljun fis-sena ddaħħlu bħala l-linja 40 02 43) meta mqabbel ma' 3.5biljun (500 miljun 
kull sena) disponibbli għall-perjodu 2007-2013. 

Il-proposta għal regolament ġdid li jirregola l-FEG bejn l-2014 u l-2020 issegwi l-loġika tar-
Regolament attwali li jipprevedi strument ta' politika tax-xogħol flessibbli li jista' jirreaġixxi 
għal sensji fuq skala kbira fis-suq tax-xogħol, ikkaġunati mill-impatt negattiv tal-
globalizzazzjoni u ta' kriżi mhux mistennija. L-għan tal-FEG huwa li jsostni lill-Istati Membri
biex jipprovdu risposta mfassla apposta (miżuri attivi tas-suq tax-xogħol) fil-konfront ta' 
sensji tal-massa.

Il-bidla ewlenija proposta mill-Kummissjoni tikkonċerna l-estensjoni tal-ambitu tal-Fond biex 
ikopri s-settur agrikolu, li jkun megħjun mill-FEG wara xi effett negattiv ta' ftehim 
kummerċjali fuq is-settur. Skont il-Kummissjoni, is-settur agrikolu jista' juża limitu massimu 
sa 2.7 biljun tal-finanzjament disponibbli.

Dejjem skont l-andament tan-negozjati fi ħdan il-Parlament dwar l-applikazzjoni tal-FEG
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għall-bdiewa, il-FEG u t-tqassim ta' fondi allokati jirrappreżentaw kwistjoni li għad trid tiġi
indirizzata waqt in-negozjati globali.

Minkejja l-kwistjonijiet interni tal-Parlament, ir-Rapporteur tixtieq tfakkrek dwar il-kuntest 
politiku attwali fil-Kunsill, li rrifjuta li jaqbel mal-estensjoni tad-deroga dwar il-kriżi tal-FEG.
L-eżistenza tal-FEG fil-futur ma tistax tiġi ddeterminata minn qabel peress li grupp ta' Stati 
Membri jiddubitaw ir-raġuni prinċipali u l-utilità tal-fond. 

Għajnuna Alimentari għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn

Ir-Rapporteur tixtieq tfakkarek li l-iskema attwali għat-twassil tal-ikel lil dawk l-aktar fil-
bżonn fl-UE, iffinanzjat skont il-PAK, se tintemm fl-2013 wara s-sentenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Ġie indikat li tali skema tista' tiġi integrata fi ħdan il-FSE. 
Madanakollu, il-Kummissjoni għadha ma ppreżentatx proposta li tiżgura l-kontinwità tal-
programm lil hinn mill-2013. 


