
AD\824315MT.doc PE442.906v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

2010/2079(INI)

13.7.2010

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar is-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-programmi qafas tar-riċerka
(2010/2079(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Aldo Patriciello



PE442.906v02-00 2/4 AD\824315MT.doc

MT

PA_NonLeg_art48



AD\824315MT.doc 3/4 PE442.906v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-miżuri ta' semplifikazzjoni li diġà ddaħħlu fis-seħħ mill-
Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-Seba' Programm Qafas (PQ), u jappoġġja lill-
Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex iżżid is-semplifikazzjoni u l-kjarifika tar-regoli b'tali 
mod li ma jistax ikun hemm interpretazzjonijiet diverġenti u li jnaqqsu r-riskju ta' żbalji u 
jnaqqsu wkoll l-ispiża tal-kontrolli; barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiddefinixxi l-miżuri li se jittieħdu għas-semplifikazzjoni u l-kjarifikazzjoni tar-regoli 
attwali;

2. Jiddeplora l-multiplikazzjoni estrema tal-entitajiet ta' riċerka, tal-mudelli ta' koperazzjoni 
u tal-mekkaniżmi ta' ġestjoni, kif ukoll il-kumplessità li tirriżulta u li toħloq problemi ta' 
trasparenza fir-rigward tal-awtorità baġitarja u differenza ta' trattament tal-benefiċjarji;

3. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni għal aktar ċertezza legali rigward ir-rekwiżiti tal-
verifika, biex ma tagħmel l-ebda emenda retroattiva, biex tevita li tirrepeti l-verifiki 
inutilment jew għaliex tapplika kriterji differenti f'dan ir-rigward, biex tonora l-aspettattivi 
leġittimi tal-benefiċjarji permezz ta’ interpretazzjoni uniformi tar-regoli u biex tħaffef l-
aċċettazzjoni taċ-ċertifikati rigward il-metodu applikat fir-rigward tal-ispejjeż medji tal-
persunal, li fir-rigward tagħhom jidher li ma sar ebda progress;

4. Jappoġġja s-semplifikazzjoni tar-regoli ta' kalkolu tal-ispejjeż dikjarati; jitlob definizzjoni 
ċara tal-kriterji meħtieġa għall-valutazzjoni ta' kemm il-metodi ta' kalkolu tal-benefiċjarji 
jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li r-regoli jiġu ssemplifikati bla ħsara għall-kwalità tan-nefqa kif ukoll 
li jittejbu l-effikaċja u l-effettività tal-implimentazzjoni; huwa tal-fehma li sistema ta' 
finanzjament trasparenti, soda u faċli biex tamministraha għandha tkun kontrobilanċjata 
b'sistema ta' kontroll strett; jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal proposti għal 
metodoloġija għall-verifika tal-effettività u l-effiċjenza tan-nefqa għar-riċerka;

6. Jinsisti li, matul it-tħejjija tal-PQ li jmiss, il-Kummissjoni tagħmel proposti ambizzjużi 
bil-għan li tkun stabbilita sistema ta' finanzjament imsejsa fuq ir-riżultati u l-
prestazzjonijiet xjentifiċi aktar milli fuq id-dħul u l-ispejjeż, filwaqt li tiżgura li l-
applikazzjonijiet innovattivi ma jiġux imxekkla; jisħaq li dan l-approċċ b'bażi xjentifika 
ma jmurx kontra l-ħtiġiet tal-kontroll baġitarju;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li tingħata l-assistenza lill-applikanti kollha billi 
tipprovdi għajnuna biex isibu l-imsieħba rilevanti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina t-tendenza tagħha favur il-ħlas b'rata fissa u 
permezz ta' somma waħda f'daqqa, li jista' jkollhom effett detrimentali fuq il-ħila tal-
benefiċjarji sabiex iwettqu b'mod adegwat ir-rekwiżiti tal-verifika;
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