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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit,
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal
riżoluzzjoni tiegħu:
1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri baqgħet tivvaluta l-impjiegi u l-affarijiet soċjali permezz
ta' kampjun ta' għadd għoli ta' tranżazzjonijiet; jiddispjaċih miż-żieda tar-rata' ta' żball
għal dan il-qasam ta' politika, li kienet 3.2 % fl-2012 meta mqabbla ma' 2.2 % fis-sena
preċedenti; jinnota li din ir-rata ta' żball xorta għadha l-aktar baxxa fost l-oqsma kollha ta'
politika;
2. Jirrimarka l-importanza tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) bħala għodda ewlenija ta'
politika biex tiġi implimentata politika ta' impjieg u politika soċjali, b'mod partikolari fiżżmien ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, fejn tali investiment fil-kapital uman, fl-impjieg u
fl-inklużjoni soċjali huwa l-aktar meħtieġ; jinnota li l-infiq tal-FSE jammonta għal
madwar 97 % tal-infiq fil-qasam ta' politika fl-2012;
3. Itenni l-appell tiegħu sabiex isir monitoraġġ tal-istrumenti finanzjarji, b'mod partikolari lFSE, il-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni, il-komponenti rilevanti tal-Istrument
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni u l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament
Progress, u jivvaluta l-prestazzjoni tagħhom kontra l-miri speċifiċi ta' politika stabbiliti flistrateġija UE 2020, kif ukoll fil-proċess annwali ta' politika tas-Semestru Ewropew;
4. Jiddispjaċih mill-iżbalji li ġew minn proġetti u infiq ineliġibbli; itenni l-appell tiegħu għal
monitoraġġ aktar effiċjenti f'konformità mar-regoli eliġibbli;
5. Iqis li diversi żbalji li ġejjin minn ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku u ineliġibbiltà ta'
parteċipanti setgħu jitfissru bir-rekwiżi addizzjonali tal-leġiżlazzjoni nazzjonali; jistieden
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu tali każijiet ta' gold-planting attiv u passiv
sabiex jitnaqqsu l-piż amministrattiv u l-kumplessità mhux neċessarji biex ikollhom
aċċess għall-FSE u għal infiq ieħor tal-impjieg u tal-affarijiet soċjali; jiġbed l-attenzjoni
f'dan ir-rigward dwar ir-rapport reċenti tal-Kummissjoni dwar Simplifikazzjoni u Goldplanting fil-Fond Soċjali Ewropew1 b'mod partikolari fl-implimentazzjoni tar-regolament
il-ġdid;
6. Jinnota l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri rigward il-benefiċċji tal-użu ta' għażliet
simplifikati tal-infiq, li jnaqqas ir-riskju ta' żball u l-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji;
jilqa' l-fatt li 26 % tat-tranżazzjonijiet tal-FSE meħuda minn kampjuni diġà użaw dawn lgħażliet fl-20122; jappoġġja l-użu aktar estensiv tal-għażliet simplifikati tal-infiq filperjodu finanzjarju pluriennali fil-ġejjieni;
7. Ifakkar il-ħtieġa li jitjieb l-użu tal-finanzjament ta' EURES, ir-rata ta' konsum li wriet
tnaqqis bejn l-2010 u l-2012; jilqa' t-tnedija tal-attivitajiet "L-ewwel impjieg EURES
1

Simplifikazzjoni u Gold-plating fil-Fond Soċjali Ewropew, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DĠ
Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni, Kummissjoni Ewropea
2
Simplifikazzjoni u Gold-plating fil-Fond Soċjali Ewropew, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DĠ
Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni, Kummissjoni Ewropea, p.4.
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tiegħek" fl-2012, bħala waħda mill-azzjonijiet ewlenin biex tiġi indirizzata l-kwistjoni talqgħad fost iż-żgħażagħ;
8. Jappella l-attenzjoni tal-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali, meta jistabbilixxu lmekkaniżmi ta' kontroll fil-konfront tal-użu tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għallPersuni l-Aktar fil-Bżonn, biex jadattawh skont in-natura tal-partijiet interessati involuti;
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