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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

B'reazzjoni għall-kriżi finanzjarja globali, il-Kummissjoni ppreżentat pjan ta' rkupru 
ekonomiku Ewropew lill-Istati Membri.  Wara li l-Kapijiet tal-Istat u l-Gvernijiet tal-UE 
kkonfermaw il-bżonn ta' reazzjoni koordinata, fis-26 ta' Novembru 2008 l-Kummissjoni 
ppubblikat komunikazzjoni bit-titlu 'Pjan ta' rkupru ekonomiku Ewropew'; dan jistqarr li 
l-politika ta' koeżjoni tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-investiment pubbliku mill-Istati 
Membri u r-reġjuni u għandu jopera bħala mezz ta' rkupru mill-kriżi preżenti. 

Il-pjan ta' rkupru ekonomiku Ewropew speċifikament jipproponi li jiġu adottati miżuri fl-
oqsma ta' prijorità tal-Aġenda ta' Liżbona sabiex jinkisbu t-tkabbir u l-impjiegi. L-istrumenti 
kollha użati jfittxu li jilħqu dan l-objettiv u jiksbu r-riżultati aktar malajr. Għalhekk l-
estensjoni tal-ambitu tal-Fond Ewropew tal-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u l-
flessibilità akbar tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) huma intiżi partikularment biex jieħdu 
azzjoni għall-ħafna każijiet ta' emerġenza soċjali u ekonomika li għaliha tkun meħtieġa l-
għajnuna. Nibqgħu konvinti li aktar ma l-azzjonijiet u l-ambitu jkunu kumplimentari, aktar 
ikunu effettivi.

Il-Fond Soċjali Ewropew jappoġġja l-politiki u l-prijoritajiet li jfittxu li jwettqu progress fil-
kisba ta' impjieg għal kulħadd, titjib tal-kwalità u l-produttività tax-xogħol u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni u għandu rwol fundamentali fit-twettiq tal-miżuri pprovduti 
f'dan il-pjan ta' rkupru ekonomiku Ewropew.

Meta jitqies li ma saret ebda dispożizzjoni għal fondi ġodda bies isiru disponibbli jew għal 
linji ta' azzjoni ġodda fuq il-post, huwa importanti ħafna li l-potenzjal sħiħ tal-Fond Soċjali 
Ewropew ikun sfruttut kemm jista' jkun biex jissolvew il-problemi fil-ġlieda kont il-qagħad u 
l-pressjoni tal-kompetittività li qed tiżdied b'mod rapidu fuq l-ekonomija Ewropea bħala 
riżultat tal-kriżi finanzjarja preżenti u r-riċessjoni ekonomika.

Huwa b'dan l-isfond li l-proposta tal-Kummissjoni tfittex li tissimplifika l-metodi li jirregolaw 
il-ġestjoni u l-użu tal-kofinanzjar tal-Fond Soċjali Ewropew sabiex tippromwovi użu aktar 
effettiv, effiċjenti u rapidu tar-riżorsi disponibbli biex jiġu megħjuna Stati Membri u reġjuni 
biex jiffarrontaw il-kriżi ekonomika.

Għandu jkun enfasizzat li l-Parlament Ewropew u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI) 
bosta drabi sostnew li s-simplifikazzjoni hija fundamentali biex jitjiebu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali.

Huwa tajjeb li jitfakkar li l-Qorti tal-Awdituri fir-rapport annwali tagħha dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-2007 rrakkomandat ukoll li tkun issimplifikata 'il-bażi tal-
kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli, u jsir aktar użu mill-ħlasijiet ta' somom f'daqqa jew b'rata fissa 
minflok ir-rimborż tal-'ispejjeż reali'"1.

Il-ħlasijiet b'rata fissa mill-FSE ilhom possibbli mill-ispejjeż indiretti sa mill-2007; 
                                               
1 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - C 286, volum 51, tal-10 ta' Novembru 2008, Rapport Annwali tal-Qorti tal-
Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit rigward is-sena finanzjarja 2007, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet , 
Kapitolu 2, punt 42.
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madankollu, il-ħlas ta' somom f'daqqa għadu mhux eliġibbli fi ħdan ir-regoli tal-FSE.

F'dan ir-rigward din il-proposta għandha l-għan li testendi l-iffinanzjar b'rata fissa għal spejjeż 
diretti, biex ikun estiż l-ambitu tagħha għal skali ta' unitajiet ta' spejjeż standardizzati u jkun 
possibbli li jintużaw sistemi ta' pagament ta' somma f'daqqa.

Il-proposta tal-Kummissjoni għalhekk issegwi l-proposti diġà formulati mill-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali ladarba mfassla biex tilħaq l-interessi ta' dawk involuti fl-Istati Membri.

Minħabba l-bżonn urġenti li jkunu implimentati l-proposti mressqa, il-Parlament Ewropew ġie 
mitlub jadotta il-pożizzjoni tiegħu kemm jista' jkun malajr. Il-Parlament Ewropew qatt ma 
naqas milli jerfa' r-responsabilitajiet politiċi tiegħu. F'dan il-kuntest, minkejja l-medda wiesa' 
ta' opinjoniijiet li joħorġu minn din it-tema, sabiex ikun żgurat li l-proċedura twettaq progress 
rapidu u li ċ-ċittadini jgawdu benefiċċji reali kif mistqarr mill-proposta, il-Parlament 
Ewropew se jevita, għal issa, milli jressaq proposti u emendi ġodda. Madankollu, huwa 
konxju mill-bżonn li l-proċess ta' valutazzjoni ta' dan il-fond jibda f'dan l-istadju bikri 
flimkien mal-Kummissjoni bil-għan ta' reviżjoni supplimentari meħuda mal-ewwel 
opportunità possibbli.

Il-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali għalhekk japprova din il-proposta tal-Kummissjoni.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.
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