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SUĠĠERIMENTI

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

1. jinnota li l-allokazzjonijiet ta' ħlas tal-qafas finanzjarju 2000-2006 għall-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) previsti għall-2009 ġew utilizzati fil-livell ta' 97,1% 
(EUR 1 540 000 000); jirrimarka li l-pagamenti intermedji u l-prefinanzjament għall-qafas 
finanzjarju tal-2007-2013 ammontaw għal EUR 11 300 000 000; jirrikonoxxi l-isforzi tal-
Kummissjoni għal titjib tal-ġestjoni finanzjarja; jiddispjaċih li l-Istati Membri, minkejja l-
kriżi finanzjarja, ma jirrikorrux għar-riżorsi tal-FSE;

2. jinnota li l-frekwenza tal-iżbalji ilha tonqos dawn l-aħħar tliet snin, minn 54% fl-2007 
għal 36% din is-sena; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tnaqqas ir-rata ta' żbalji; 
jitlob għal aktar sforz biex titnaqqas b'mod speċjali r-rifużjoni ta' spejjeż li mhumiex 
eliġibbli;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja billi ssegwi 
l-pjan ta' azzjoni li jħaffef il-proċeduri ta' deċiżjoni dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji;

4. Jilqa' l-fatt li l-implimentazzjoni tal-programm tal-FSE fl-2009 ffoka fuq l-Istrateġija 
Ewropea għall-Impjiegi, b'mod partikolari fuq il-miżuri mmirati biex itejbu l-
impjegabbiltà fis-suq tax-xogħol (30,6%1) u fuq l-attivitajiet għall-iżvilupp ta-taħriġ 
edukazzjonali u vokazzjonali (22,8%1), l-inklużjoni soċjali (20,8 %1) u l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet (6,5 %1);

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;

6. Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri biex tivverifika wkoll il-linji l-oħra tal-oqsma soċjali u tal-
impjiegi u tistabbilixxi għalfejn ir-riżorsi allokati ma ġewx utilizzati għalkollox.
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