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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) għas-
sena finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih, li anke jekk 
l-ammont awditjat fl-2018 f'dan il-qasam (EUR 23,8 biljun) kien ferm ogħla minn dak 
tal-2017 (EUR 8,0 biljun), ix-xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa nqalbet; iwissi 
dwar riskju ta' żball akbar fi tmiem il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) kurrenti 
minħabba pressjoni għal adozzjoni rapida fid-dawl tal-possibbiltà ta' telf ta' 
finanzjament mill-Unjoni;

2. Jissottolinja li l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea ma 
jimplikawx frodi awtomatikament u tinħtieġ analiżi bir-reqqa tar-riżultati tal-awditu 
qabel ma jiġu applikati l-korrezzjonijiet finanzjarji fil-konfront tal-benefiċjarji; jistieden 
lill-Kummissjoni timplimenta l-Istrateġija Kontra l-Frodi tagħha u tkompli ssostni u 
tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' miżuri kontra l-frodi, inkluż bl-
analiżi tal-irregolaritajiet irrapportati mill-Istati Membri taħt il-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej (Fondi SIE);

3. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-irregolaritajiet, rigward l-għotjiet kif ukoll l-istrumenti 
finanzjarji (li jiġu awditjati b'anqas reqqa) huwa prinċipalment ir-riżultat ta' rimborżi ta' 
proġetti, benefiċjarji, attivitajiet u spejjeż ineliġibbli (44 %), kif ukoll il-ksur tar-regoli 
tas-suq intern u tal-għajnuna mill-Istat (40 %) u n-nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva (11 %), iżda huwa wkoll dovut għar-rati baxxi globali ta' rimborż u 
pagamenti tas-sena preċedenti u wkoll minħabba l-fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu; jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-livell ta' żball stmat tal-QEA 
għan-nefqa ta' riskju għoli ta' żbalji b'rabta mal-akkwist pubbliku, ir-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat u l-għoti tal-għotjiet żdiedet fl-2018; jinnota li, kif indikat fir-rapport annwali 
tal-QEA għall-2018, ir-rimborż tal-VAT huwa suxxettibbli għal żbalji u mhux dejjem 
jirriżulta fl-aħjar użu tal-fondi tal-Unjoni, liema użu ottimali jista' jinkiseb 
b'semplifikazzjoni ulterjuri tar-regoli; jinnota li mhux l-Istati Membri kollha 
jikkonformaw mal-obbligu li jħallsu lill-benefiċjarji l-kontribuzzjoni pubblika sħiħa sa 
mhux aktar tard minn 90 jum wara t-talba għall-ħlas;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett għal regoli 
kumplessi u għal kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà; jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li 
jiltaqgħu magħhom ċerti Stati Membri u reġjuni fir-rigward tal-użu tal-fondi; jaqbel 
mal-konklużjoni tal-QEA li regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar sempliċi jistgħu jgħinu 
biex jitnaqqas dan is-sors ta' żball kif ukoll il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji; 
ifakkar li, filwaqt li tiżgura livelli għoljin ta' trasparenza, s-semplifikazzjoni tar-regoli 
tista' tikkontribwixxi bil-kbir għall-użu aktar effettiv tal-fondi; jappella għal 
parteċipazzjoni aktar effettiva tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ħolqien ta' regoli 
nazzjonali speċifiċi għall-implimentazzjoni tal-Fondi ta' Koeżjoni; jistieden lill-QEA u 
lill-awtoritajiet tal-awditu nazzjonali jipproponu rakkomandazzjonijiet dwar is-
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semplifikazzjoni u t-twettiq ta' awditi ta' semplifikazzjoni;

5. Jenfasizza r-rwol ewlieni li għandhom l-awtoritajiet tal-awditjar nazzjonali, flimkien 
mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fil-monitoraġġ tal-użu tal-Fondi SIE; jappella għal 
titjib fil-metodi ta' ħidma tal-awditjar stabbiliti fil-livell nazzjonali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tnaqqas l-interpretazzjoni diverġenti tar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni 
applikabbli f'dak li jirrigwarda n-nuqqas ta' qbil mal-valutazzjonijiet magħmula mir-
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-natura tal-iżbalji li seħħew sabiex jiġu 
evitati sitwazzjonijiet simili fil-futur u interpretazzjonijiet differenti tar-regoli 
applikabbli;

6. Jenfasizza li l-assorbiment tal-Fondi SIE reġa' kien aktar baxx milli previst, 27,3 % biss, 
sa tmiem l-2018 li huwa saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment ta' 33,4 % sa tmiem l-
2011, jiġifieri għas-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti; iwissi li din is-sitwazzjoni 
tista' twassal għal infiq mgħaġġel sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni, li jista' 
jipperikola l-ilħuq tal-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi dettaljata tar-raġunijiet għar-rati baxxi ta' 
użu ta' finanzjament f'ċerti reġjuni u tivvaluta mezzi speċifiċi għar-rimedju tal-problemi 
strutturali sottostanti għal dawk l-iżbilanċi, kif ukoll biex issaħħaħ l-assistenza teknika 
fuq il-post; jenfasizza li l-flessibbiltà u regoli aktar sempliċi jistgħu jtejbu l-effiċjenza u 
l-effikaċja tal-Fondi SIE;

8. Ifakkar li r-raġunijiet wara r-rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss fil-
metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk imsejħa regola "n+3"), iżda wkoll fl-adozzjoni 
tardiva tal-qafas leġiżlattiv li jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; 
jissottolinja l-importanza li jintlaħaq ftehim politiku rapidu bejn l-istituzzjonijiet dwar 
il-QFP 2021-2027 li jmiss u dwar ir-regolamenti tal-politika ta' koeżjoni bil-għan li tiġi 
evitata r-ripetizzjoni tal-implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE fil-futur, inkluża l-
ħidma pendenti dwar l-applikazzjonijiet għall-ħlas fil-futur; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill jistabbilixxu pjan ta' azzjoni fl-ewwel nofs tal-2020 biex titħaffef l-
implimentazzjoni tal-Fondi SIE fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, li jkollu 
inċentivi ċari għall-assorbiment effikaċi tal-fondi disponibbli, it-tisħiħ tal-għanijiet 
strateġiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u bi 
qbil mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

9. Itenni l-importanza ta' sistemi affidabbli ta' kejl tal-prestazzjoni mibnija fuq data ta' 
kwalità għolja bil-għan li jissaħħaħ il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, u jistieden lill-
Kummissjoni tiżviluppa u tallinja aktar il-metodoloġiji ta' awditjar sabiex tarmonizza 
sistemi ta' kejl tal-prestazzjoni differenti tal-awtoritajiet tal-Istati Membri; jappella 
għall-implimentazzjoni ta' firxa usa' ta' indikaturi li jkunu kapaċi jirriflettu l-prinċipju ta' 
sħubija li fuqu huwa bbażat l-infiq tal-politika ta' koeżjoni kif ukoll id-dimensjonijiet 
orizzontali rilevanti tagħha, bħall-prestazzjoni finanzjarja, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
in-nondiskriminazzjoni, l-iżvilupp sostenibbli filwaqt li jiġi evitat kwalunkwe piż 
amministrattiv addizzjonali; jirrimarka li l-ġbir tad-data għandu minnufih jiġi adattat 
għal kwalunkwe tibdil tas-sistemi amministrattivi (bħall-klassifikazzjoni NUTS);

10. Iqis li l-Unjoni għamlet użu dejjem akbar minn strumenti finanzjarji u minn garanziji 
baġitarji pprovduti lill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), li għen biex jiġi 
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attirat finanzjament addizzjonali biex jitnaqqas id-distakk fl-investiment fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali; konsegwentement itenni l-appoġġ tiegħu għal awditi tal-
prestazzjoni tal-QEA fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji u l-BEI.
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