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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. Jenfasizza li, filwaqt 27% tal-proġetti intgħażlu f'termini ta' volum finanzjarju, ir-rata tal-
ħlasijiet kienet wisq anqas fiż-żmien tar-rapport (xi 13%) u kienet għadha madwar 22% fi 
tmiem Ottubru 2010, jiġifieri madwar 60% fil-livell tal-perjodu finanzjarju 2000-2006 
wara erba' snin ta' implimentazzjoni;

2. Ifakkar li, minn perspettiva baġitarja, anqas minn wieħed minn kull sitt ħlasijiet biss kienu 
saru sal-1 ta' Lulju 2010, il-punt medjan fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

3. Jilqa' l-aċċellerazzjoni tal-kapaċitajiet ta' assorbiment u tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Politika ta' Koeżjoni (żidiet ta' 79% u 62% fl-implimentazzjoni globali tal-pakketti 
finanzjarji tal-2007-2013 matul l-2010, rispettivament għall-FEŻR/FEK u l-FES), li 
joħroġu, inter alia, minn tibdiliet leġiżlattivi reċenti u mill-fatt li programmi operazzjonali 
fl-aħħar qabdu ritmu tajjeb, wara li l-Kummissjoni approvat l-aħħar Sistemi ta' Ġestjoni u 
Kontroll; jenfasizza li din l-aċċellerazzjoni hi riflessa fit-trasferiment globali tal-2010, li 
lill-Politika ta' Koeżjoni tipprovdilha EUR 1 biljun addizzjonali fi ħlasijiet għall-2010;

4. Jenfasizza madankollu li r-rati ta' implimentazzjoni mhumiex omoġenji fost l-Istati 
Membri, l-oqsma ta' intervent u l-Fondi; ifakkar li tard fl-2010, id-differenza massima fir-
rati tal-pagamenti bejn l-Istati Membri kienet 247% għall-FEŻR u l-FEK meħudin 
flimkien, u 303% għal-FSE;

5. Jenfasizza li d-diffikultajiet osservati fl-użu tal-approprjazzjonijiet inparti jirriflettu l-
problema ta' rbit ta’ ċerti kriterji tal-istrateġija ta’ Lisbona, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-innovazzjoni, mal-isforzi li jkun hemm reazzjoni għalihom fir-reġjuni, speċjalment 
dawk li għadhom lura, fi żmien ta’ kriżi ekonomika u finanzjarja;

6. Jitlob, għalhekk, li tingħata attenzjoni speċifika għal-promozzjoni ulterjuri tat-tagħlim 
reċiproku, l-iskambju tal-aqwa prattiki u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi f'ċerti 
Stati Membri, u jitlob li ssir aktar riflessjoni dwar is-simplifikazzjoni tad-diversi settijiet 
ta' regoli u l-arranġamenti ta' kontroll applikabbli.
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