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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 għall-ewwel darba fl-2011, il-qasam tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali ġie 
ppruvat u evalwat separatament mill-kapitolu dwar il-Politika ta' Koeżjoni; jilqa' t-tnaqqis 
fir-rata ta' żbalji għal dan il-qasam ta' politika, li issa hija ta' 2.2 % meta mqabbla ma' 
medja ta' 3.9 % għall-oqsma politiċi kollha;

3. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi mmonitorjata u mkejla l-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji fil-
konfront tal-miri politiċi - l-objettivi tal-UE 2020 - sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati n-
nuqqasijiet u jsir progress; jitlob li l-informazzjoni u d-data b'rabta mal-prestazzjoni jkunu 
disponibbli fuq bażi annwali; huwa tal-fehma li fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali, hija meħtieġa b'mod kruċjali data dwar il-prestazzjoni bi kriterji 
multipli b'rabta mal-interventi tal-FSE;

4. Jiddispjaċih dwar il-fatt li minkejja t-tisħiħ tal-linji baġitarji tal-FSE permezz ta' 
trasferimenti bejn il-linji baġitarji u permezz tal-Baġit Emendatorju, EUR 2.7 biljun 
f'pagamenti pendenti lill-benefiċjarji ma setgħux jitħallsu minħabba approprjazzjonijiet ta' 
pagament insuffiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipproponi u lill-Kunsill sabiex 
jaqbel dwar approprjazzjonijiet ta' pagament preċiżi fil-proċedura baġitarja annwali sabiex 
tiġi evitata l-inċertezza u piż proċedurali bla bżonn fuq l-awtorità baġitarja u sabiex il-
benefiċjarji jiġu pprovduti b'pagamenti f'waqthom;

5. Jilqa' l-fatt li għall-FSE żdied l-ammont ta' EUR 3.25 miljun fil-linja dwar l-Assistenza 
Teknika Operattiva sabiex ikun jista' jiġi mobilizzat għarfien espert speċifiku u tiġi 
appoġġata direttament l-implimentazzjoni ta' Programm Operattiv tal-FSE Grieg;

6. Jinnota li s-sehem tan-nefqa fuq il-linja tax-xogħol fi ħdan il-programm Progress hija ftit 
aktar baxxa mis-sehem li għandha fil-programm; b'segwitu għall-konklużjonijiet tar-
rapport ta' evalwazzjoni1 iqis li għandha tiżdied in-nefqa fuq il-konsulenza politika, ir-
riċerka u l-analiżi u d-dibattitu politiku dwar ix-xogħol;  

7. Jappella għal aktar simplifikazzjoni u tqassim aktar ċar tal-kompiti bejn Progress, EU-
OSHA u Eurofound dwar il-produzzjoni tal-evidenza fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol;

8. Jinnota r-rati ta' konsum tal-Eures li kienu 74 % għall-perjodu 2010-2011 u 67 % bejn l-
2011-2012; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-użu tal-fondi tal-EURES sabiex jintuża 
bis-sħiħ il-potenzjal ta' dan l-istrument fi żmien ta' żieda fir-rati ta' qgħad fl-UE.

                                               
1 L-Evalwazzjoni tal-Progress ta' Nofs il-Perjodu  - Rapport Finali, Ecorys, 22 ta' Diċembru 2011
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