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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. jilqa' ż-żieda tar-riżorsi allokati għall-Fond Soċjali Ewropew (ESF) b'EUR 10,6 biljun 
f'impenji għal 100% u EUR 8,8 biljun fi ħlasijiet għal 97,1%; jirrikonoxxi l-isforzi tal-
Kummissjoni għal titjib tal-ġestjoni finanzjarja; 

2. jinnota rata ġenerali ta' żball ta' tal-anqas 11% fil-Fondi Strutturali; għandu 
indikazzjonijiet ta' rata anqas rigward l-ESF; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkomunika 
r-rata ta' żball proprja tagħha u biex teżamina l-possibbiltà li l-ESF ikollha aktar 
awtonomija għall-perjodu finanzjarju li ġej;

3. jiddispjaċiha, li l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-
Fond Strutturali1 għad mhuwiex lest biex jiġi vvalutat; jenfasizza li 82% tal-
korrezzjonijiet finanzjarji fl-ESF mill-2000 sal-2006 kienu jirrigwardaw l-Italja u Spanja; 
iqis li jeħtieġ li jsiru sforzi mmirati mal-Istati Membri kkonċernati u li jkun hemm 
sistema ta' informazzjoni u sanzjonijiet b'diversi livelli, bil-għan li l-iżbalji jiġu eliminati 
aktar malajr u biex l-allokazzjoni tajba tal-mezzi tintrifed b'eżempji tal-"aqwa u l-agħar 
prattika";

4. ifakkar li huwa l-kompitu tad-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi li jamministra r-riżorsi li 
jieħu miżuri biex jipprevjeni l-frodi u l-korruzzjoni; jilqa' l-kooperazzjoi mill-qrib mal-
Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Frodi OLAF; jixtieq jiżgura li l-każijiet ta' frodi fl-ESF 
jiġu segwiti u investigati anki mill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali;

5. jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex titlob rendikont komprensiv mill-Istati Membri 
kollha permezz ta' rapporti annwali ta' kontroll mill-uffiċċji ta' verifika u sommarji ta' 
rapporti annwali; jitlob li jsir eżami tal-obbligu tal-għoti ta' rendikont, biex ma jiġrix li l-
informazzjoni tintalab darbtejn; iqis li rapporti nieqsa, jew bil-lakuni, ta' rendikont mill-
awtoritajiet nazzjonali ta' amministrazzjoni jew verifika, kif ukoll in-nuqqas tar-rispett 
tar-rekwiżiti baġitarji minimi, mhumiex aċċettabbli u ħaqqhom sanzjoni; għaldaqstant 
jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal proposti ħalli l-obbligu ta' rappurtar eżistenti jittejjeb 
u jitwessa' b'mekkaniżmu ta' sanzjonijiet;

6. jinnota li jistgħu jinqalgħu kunflitti ta' interess bejn il-ġestjoni tal-fondi u u l-benefiċjarji 
tagħhom fil-proċess tal-allokazzjoni tal-fondi; jitlob lill-Kummissjoni biex timplimenta 
regoli għall-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess fil-proċess tal-allokazzjoni tal-fondi, bil-
mezzi relattivi, fil-livell tal-amministrazzjonijiet nazzjonali;

7. jenfasizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-gruppi tal-mira u tal-promoturi tal-proġetti fl-ESF; 
jipproponi li l-attivitajiet volontarji f'organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ u investimenti 
in natura jiddaħħlu fil-kofinanzjament tal-proġetti; jitlob li jsir stħarriġ dwar l-ispejjeż 
amministrattivi fl-ESF fost il-promoturi tal-proġetti skont kull Stat Membru u kull 
proġett;

                                               
1  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2007 dwar Pjan ta’ Azzjoni biex jissaħħaħ ir-rwol ta’ 
superviżjoni tal-Kummissjoni taħt ġestjoni komuni ta’ azzjonijiet strutturali (COM(2008)0097).
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8. ifakkar fl-aħħar emendi tar-Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali (ir-Regolament (KE) 
Nru 1341/2008; ir-Regolament (KE) Nru 284/2009; ir-Regolament (KE) Nru 396/2009; 
ir-Regolament (KE) Nru 397/2009; ir-Regolament (KE) Nru 846/2009) għas-
simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi; jitlob rapport dwar l-effetti ta' dawn l-
emendi.


