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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. Jindika, li 18% tan-nefqa għall-politika ta' koeżjoni tal-Komunità huma allokati għall-
impjiegi u l-affarijiet soċjali, bl-akbar parti min-nefqa f'dan il-qasam tal-politika, jiġifieri 
94%, tmur fuq il-Fond Soċjali Ewropew (FSE);

2. Jenfasizza b'mod pożittiv, li l-approprjazzjonijiet għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
kienu marbuta ma' EUR 10,8 biljun f'impenji għal 100% u ma' EUR 7,1 biljun fi ħlasijiet 
għal 87,9%; jirrikonoxxi li r-rata baxxa fir-rigward tal-ħlasijiet irriżultat mill-fatt li xi 
impenji ttieħdu biss fl-aħħar kwart tas-sena; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni għal 
titjib tal-ġestjoni finanzjarja;

3. Jinsab għalhekk sodisfatt li l-Qorti tal-Awdituri waqt il-kontrolli tagħha setgħet 
tistabbilixxi li r-rata ta' żbalji setgħet titnaqqas għal 7.7%; huwa sorpriż li l-Qorti tal-
Awdituri kellha tistabbilixxi li r-regolamenti tal-UE ma ġewx implimentati b'mod regolari 
fin-normi ġuridiċi nazzjonali għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi u għalhekk jistenna li l-
Kummissjoni tissorvelja aħjar l-implimentazzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u li 
tivverifika l-ammissibilità tal-proġetti appoġġati;

4. Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni li permezz ta' taħriġ bilaterali u multilaterali jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jħarrġu, jinfurmaw, jirrakkomandaw u jiggwidaw fuq bażi 
kontinwa, lill-benefiċjarji u lill-entitajiet implimentattivi, sabiex titnaqqas ir-rata ta' żbalji;

5. Itenni t-talba tiegħu li jobbliga lill-Istati Membri jirrappurtaw dwar il-ġestjoni finanzjarja 
tal-istrumenti finanzjarji, u jingħaqad mat-talba tal-Qorti tal-Awdituri, li l-użu tal-FSE 
għandu jiġi kkontrollat regolarment mill-Kummissjoni;

6. Jiddispjaċih, li r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontribut tal-FSE 
għall-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola attwali, sa issa ġew implimentati biss 
parzjalment mill-Kummissjoni;

7. Ifakkar li huwa kompitu tad-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-
Integrazzjoni, inkarigat mill-amministrazzjoni tal-approprjazzjonijiet, li jieħu miżuri
adegwati għall-prevenzjoni tal-frodi u l-korruzzjoni; jilqa' l-kooperazzjoni mill-qrib mal-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF); jitlob li jiġi żgurat li każijiet ta' frodi fil-FSE 
jiġu segwiti u sanzjonati anki mill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali;

8. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni li tikseb mill-Istati Membri kollha rendikont dettaljat 
permezz ta' rapporti ta' kontroll annwali ta' awtoritajiet ta' verifika u rapporti annwali 
sommarji, u jikkunsidra essenzjali li l-Kummissjoni twessa' l-attività ta' verifika tagħha 
sabiex tikkomunika lill-Parlament il-valur miżjud ta' finanzjament tal-UE;

9. jenfasizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-gruppi mmirati u tal-mexxejja tal-proġetti fil-FSE; 
jipproponi li fil-kofinanzjament tal-proġetti jiġu inkorporati attivitajiet volontarji 
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f'organizzazzjonijiet bla skop ta' lukru u investimenti in natura; jitlob li jsir stħarriġ 
aġġornat dwar l-ispejjeż amministrattivi tal-FSE fost il-mexxejja tal-proġetti abbażi tal-
Istati Membri u l-proġetti;

10. Jikkunsidra indispensabbli, speċjalment fir-rigward tal-finanzjament tal-fond għall-
globalizzazzjoni, li jiġu stabbiliti punti ta' riferiment għall-kostijiet tal-unitajiet tal-miżuri 
diversi finanzjarjament appoġġati, u jindika li l-fond għall-globalizzazzjoni ffinanzja biss 
21 proġett għall-valur totali ta' EUR 105 miljun, b'disponibilità ta' approprjazzjonijiet ta' 
massimu ta' EUR 500 miljun; jistenna għaldaqstant li l-Kummissjoni, fid-dawl tal-
importanza tal-Fond għar-reintegrazzjoni ta' persuni mingħajr impjieg, tappoġġa lill-Istati 
Membri b'mod aktar effiċjenti fl-għażla ta' proġetti adegwati għall-finanzjament permezz 
tal-fond għall-globalizzazzjoni;

11. Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tivverifika wkoll il-linji baġitarji l-oħra tal-qasam tal-
affarijiet soċjali u tal-impjiegi u tistabbilixxi għalfejn l-approprjazzjonijiet allokati 
mhumiex jiġu utilizzati għalkollox;

12. Jistenna rapporti ta' evalwazzjoni dettaljati mingħand il-Kummissjoni fir-rigward tal-
proġetti pilota;


