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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-proposta tal-Kummissjoni għal Qafas Strateġiku Komuni bejn l-FEŻR, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-FSE, il-FES u l-FAEŻR, li huwa essenzjali biex jiġu żgurati koordinament 
strateġiku u prestazzjoni mtejba b'rabta mal-objettivi UE2020;

2. Jappoġġa bis-saħħa l-Fond Soċjali Ewropew integrat fil-politika ta' koeżjoni bħala mezz 
biex jiġi żgurat approċċ integrat u biex tiġi evitata s-settorjalizzazzjoni; jirrakkomanda li, 
filwaqt li l-Fond għandu jżomm l-istruttura attwali tiegħu, għandha ssir rivalutazzjoni tal-
funzjonament u tal-prijoritajiet tiegħu bil-għan li tiġi żgurata l-integrazzjoni bejn il-
koeżjoni ekonomika u soċjali;

3. Jirrikonoxxi li ppjanar integrat se jwassal għal ċerta armonizzazzjoni tar-regoli li 
jirregolaw il-programmi tal-Fondi Strutturali u b'hekk għal proċeduri iktar sempliċi; jinsab 
konvint li dan il-proċess se jiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' sħab fi proġetti kofinanzjati u 
jevita piżijiet amministrattivi żejda u tixrid ineffikaċi tal-fondi;

4. Jenfasizza li s-semplifikazzjoni, li hija kruċjali għal politika dwar il-koeżjoni ta' suċċess, 
għandha ssir kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll reġjonali, biex b'hekk jitjiebu r-riżultati; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi struttura iktar sempliċi għall-politika fil-ġejjieni, 
abbażi ta' iktar flessibilità, proporzjonalità u viżibilità fl-użu tal-Fondi, sabiex jiġi ffaċilitat 
l-użu iktar sħiħ u mgħaġġel tagħhom;

5. Jappoġġa politika dwar il-koeżjoni iktar orjentata lejn ir-riżultati, li tkun inqas iffukata fuq 
ir-regolarità tal-infiq u tal-proċeduri iżda li tistabbilixxi bilanċ effikaċi bejn il-kwalità tal-
interventi u l-kontroll finanzjarju u amministrattiv; jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' evalwazzjoni adegwati biex jitjiebu l-kapaċitajiet istituzzjonali u 
amministrattivi tal-korpi inkarigati mill-ġestjoni tal-programmi, li jikkontribwixxu għall-
kwalità tal-infiq u għat-tnaqqis tal-livell ta' żbalji;

6. Jitlob li jkun hemm komplementarjetà eqreb bejn il-fondi u l-finanzjamenti tal-UE fil-
livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, bħala kundizzjoni neċessarja għat-titjib tal-
koordinament u tal-effikaċja fl-użu tar-riżorsi disponibbli.



PE454.427v02-00 4/4 AD\853841MT.doc

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 26.1.2011

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

23
1
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej 
Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio 
Morganti, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann, Jacek Włosowicz

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Jan Mulder


