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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ l-ftehim politiku milħuq fis-27 ta’ Ġunju fuq il-QFP 2014-2020; jissottolinja li, bil-
ħsieb li tiġi żgurata-tnedija rapida u effikaċi tal-perjodu tal-politika l-ġdida ta’ koeżjoni 
huwa essenzjali li jiġu konklużi kemm jista’ jkun malajr in-negozjati fuq il-pakkett 
leġiżlattiv, il-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi operattivi; jissottolinja li kull dewmien 
se jagħti lok, għal dak li jirrigwarda l-baġit, għal konċentrazzjoni ta’ talbiet għal pagament 
fl-aħħar tal-perjodu;

2. Ifakkar li l-livell ta' "impenji pendenti" (jew RAL, mill-Fraċiż "reste à liquider") ammonta 
għal żewġ terzi ammonta tal-finanzjament tal-Politika ta' Koeżjoni fl-aħħar tal-QFP 2007-
20131; jinsisti fuq in-neċessità li tinsab soluzzjoni stabbli, li tippermetti li jiġi mmitigat ir-
riskju li tiġi ostakolata l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Unjoni Ewropea minħabba 
nuqqas ta’ pagament; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-regola N+3, filwaqt li hija essenzjali 
biex tkun żgurata l-implimentazzjoni tal-proġetti appoġġati mill-Politika ta’ Koeżjoni, se 
jkollha impatt fuq l-akkumulazzjoni tar-RAL fis-snin li ġejjin, b’mod partikolari fil-każ 
ta’ dewmien fit-tnedija tal-programmi l-ġodda;

3. Iqis li l-prinċipju ta' governanza fuq diversi livelli huwa indispensabbli għall-ġestjoni 
effikaċi tal-politika l-ġdida ta' koeżjoni; jissottolinja, f'dan ir-rigward, li l-komunitajiet 
lokali u reġjonali għandhom ikunu involuti bis-sħiħ, skont il-kompetenzi rispettivi 
tagħhom, fil-fażi ta’ tħejjija tal-programmi u l-ftehimiet u fl-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-iżgurar ta’ fluss tal-informazzjoni 
adegwat u appoġġ tekniku għal dawn l-awtoritajiet, sabiex tiġi ffaċilitata u titjieb il-
kontribuzzjoni tagħhom fl-istadji kollha ta’ dan il-proċess;

4. Jinsisti fuq il-fatt li l-ħolqien ta' sinerġiji bejn il-baġit tal-Unjoni u dawk tal-Istati Membri 
u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali huwa indispensabbli fil-kuntest ta' kull sforz magħmul 
sabiex tiżdied l-effikaċja tal-investiment pubbliku fl-UE; itenni t-talba tiegħu lill-
Kummissjoni sabiex tindika l-modalitajiet ta' tisħiħ tar-rwol tal-baġit tal-Unjoni f'dan ir-
rigward;

5. Isostni mill-ġdid li sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-għajnuna tal-UE, approċċ integrat 
b'koordinazzjoni bejn il-possibbiltajiet differenti ta' finanzjament disponibbli u koerenza 
bejn il-politiki u r-regolamentazzjoni eżistenti huma indispensabbli sabiex jiġu rrimedjati 
l-konsegwenzi dannużi tal-politiki ta' konsolidazzjoni fiskali; 

6. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu dwar l-importanza tar-rieżami u tar-reviżjoni obbligatorji tal-
QFP li jmiss qabel it-tmiem tas-sena 2016, bil-għan li l-Kummissjoni u l-Parlament li 
jmiss ikunu jistgħu jerġgħu jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, jadattaw il-QFP, jekk 
hemm bżonn, għall-isfidi l-ġodda u jqisu bis-sħiħ il-projezzjonijiet makroekonomiċi l-
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 Fl-aħħar tal-2013, u jekk il-baġit emendatorju Nru 2/2013 jiġi approvat għall-ammont totali tiegħu ta' EUR 11.2 biljun, il-livell globali 
stmat tar-RAL jista' jilħaq EUR 224 miljun, filwaqt li l-istimi inizjali tal-Kummissjoni kienu viċin l-ammont ta' EUR 180 biljun għar-RAL 
fl-aħħar tal-2013.
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7. Jilqa’ l-passi pożittivi fid-direzzjoni tas-simplifikazzjoni u aktar trasparenza fil-ġestjoni 
tal-fondi tal-Unjoni; jissottolinja li proċeduri aktar sempliċi jistgħu jwasslu għal tnaqqis 
ta’ nuqqasijiet u, għalhekk, użu aħjar tal-fondi Ewropej; jinsisti fuq in-neċessità li jiġi 
adottat approċċ aktar ambizzjuż fil-livell tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri sabiex jiġi 
simplifikat l-aċċess għall-proċeduri għall-ksib ta’ fondi, ir-regoli dwar il-kuntratti pubbliċi 
u l-mekkaniżmi ta’ kontroll, u li tiġi żgurata informazzjoni ċara u aċċessibbli fuq il-
benefiċjarji tal-fondi tal-UE u l-possibbiltajiet ta’ finanzjament.
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