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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri rrappurtat għal ħafna snin li pagamenti fl-ambitu 
tal-koeżjoni huma milqutin minn rata ta' żball li taqbeż il-5%, minkejja li tinnota li din ir-
rata niżlet minn 11% fl-aħħar proċedura ta' kwittanza, kif juri r-Rapport Annwali tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, u li s-sistemi tas-superviżjoni u tal-kontroll huma effikaċi 
parzjalment biss; barra minn hekk jitlob għal kjarifika dwar il-metodu ta' kif jiġu 
kkalkulati l-iżbalji, minħabba li diskrepanzi fil-figuri li jkunu pprovduti mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u mill-Kummissjoni iwasslu għal konfużjoni u nuqqas ta' fiduċja 
fiċ-ċifri uffiċjali;

2. Jifhem għalhekk li s-sistemi tas-superviżjoni u tal-kontroll għandhom isiru b'mod aktar 
effiċjenti għall-perjodu ta' wara l-2013 u għandhom isiru sforzi biex ma jiżdidux il-piżijiet 
amministrattivi;

3. Jitlob li jittaffu r-restrizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja u l-
kontroll; jilqa' d-diskussjonijiet dwar l-għeluq tal-programmi bi proċess kontinwu u r-
regola n+2 u jitlob metodi flessibbli li jħallu lill-Istati Membri jużaw l-fondi kif suppost, 
biex tkun evitata mġiba kontroproduttiva mill-Istati Membri u biex l-isforzi ta' kontroll 
ixaqilbu d-direzzjoni tagħhom aktar lejn ir-riskju, bir-riżultat li tiżdied l-effiċjenza 
tagħhom.

4. Jinnota li persentaġġ għoli tal-iżbalji fil-politika ta' koeżjoni huwa riżultat ta' regoli u 
proċeduri kumplessi; jitlob lill-Kummissjoni biex tissimplifika dawn, b'tali mod li twassal 
għal sistema aktar effiċjenti. jinnota, barra minn hekk, li għandha tingħata aktar attenzjoni 
lill-miżuri ta' kontroll preventiv u għandha ssir distinzjoni ċara bejn l-iżbalji, l-irregolarità 
u l-frodi; jindika, madankollu, li ċ-ċifri finali jistgħu jiġu stabbiliti biss għal dawk il-
perjodi li jistgħu jitqiesu magħluqin, u li sa issa, il-perjodu 1994-1999 biss ingħalaq;

5. Iqis li regoli komuni dwar il-ġestjoni, l-eliġibilità, il-verifika u r-rappurtar ta' proġetti 
ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni u ta' proġetti li jappoġġaw id-diversifikazzjoni ekonomika ta' żoni rurali 
u tas-sajd taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għas-
Sajd, ikollhom rwol ewlieni fis-simplifikazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi, fit-tnaqqis tar-riskju 
ta' żbalji u fil-faċilità għall-parteċipazzjoni ta' partijiet interessati iżgħar fi programmi tal-
politika ta' koeżjoni, kif ukoll biex il-finanzjament disponibbli jiġi assorbit b'aktar faċilità;

6. Jinnota li l-Kummissjoni biħsiebha tesiġi li l-awtoritajiet tal-Istati Membri jippreżentaw 
dikjarazzjoni tal-ġestjoni u opinjoni ta' verifika indipendenti dwarha; jilqa' din il-mossa 
imma jfakkar li dikjarazzjoni ffirmata f'livell ministerjali hija l-objettiv ta' nofs it-terminu
biex tiġġieled kontra n-nuqqas attwali ta' sjieda; jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
individwali għandhom jistabbilixxu sħubijiet effettivi biex jiżguraw li ż-żewġ naħat 
iwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom għall-fondi fdati lilhom; jinnota li l-Kummissjoni 
għandha strumenti limitati disponibbli u għandha tiddependi bilfors fuq ir-riżorsi tal-Istati 
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Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkoperaw fl-iżvilupp ta' 
arkitettura ta' kontroll effettiv li tuża r-riżorsi tat-tnejn b'mod kumplimentari biex jiġu 
massimizzati s-salvagwardji bl-inqas ammont ta' burokrazija;

7. Jifhem li hemm l-intenzjoni li l-awtoritajiet tal-Istati Membri jgħaddu minn proċess ta' 
akkreditament nazzjonali; jenfasizza, madankollu, l-obbligu tal-Kummissjoni skont 
Artikolu 317 tat-TFUE li timplimenta l-baġit fuq ir-responsabbiltà tagħha;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tieħu r-rwol ta' superviżjoni tagħha billi tmexxi 
l-proċess ta' akkreditament u billi tgħasses regolarment il-funzjonament proprju tal-
awtoritajiet akkreditati tul iż-żmien kollu tal-programm;

9. Barra minn hekk, jitlob biex jissaħħaħ ir-rwol superviżorju tal-Kummissjoni billi 
jiddaħħlu l-interruzzjoni u s-sospensjoni awtomatika tal-pagamenti hekk kif evidenza 
qawwija sew tkun turi nuqqas sinifikanti fil-funzjonament tal-awtoritajiet akkreditati; 
jistieden ukoll lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjanijiet aktar robusti biex tiżdied ir-rata tal-
irkupru ta' pagamenti żbaljati;

10. Finalment huwa tal-opinjoni li għandu jkun hemm katalgu ta' sanzjonijiet li jridu jagħmlu 
tajjeb għalihom l-Istati Membri u l-benefiċjarji aħħarija f'każ ta' irregolaritajiet. barra 
minn hekk hu tal-fehma li l-użu ta' sanzjonijiet għandu jkun imsejjes fuq regoli u 
regolamenti ddefiniti b'mod ċar; jitlob li jiġu imposti sanzjonijiet primarjament fuq il-
benefiċjarji aħħarija nfushom fil-każ ta' irregolaritajiet biex ikun żgurat li dawk li jkunu 
wettquhom jinżammu responsabbli għall-iżbalji tagħhom; jemmen li s-sanzjonijiet kontra 
l-Istati Membri għandhom jiġu applikati biss f'każijiet ta' ġestjoni ħażina jew żbalji 
sistematiċi min-naħa tal-Istati Membri aktar milli jiġu applikati bħala soluzzjoni ta' malajr 
u ħafifa bil-għan li l-benefiċjarji aħħarija jiffrankaw milli jinżammu responsabbli;

11. Jinnota li madwar 43% tal-iżbalji fl-infiq kwantifikabbli tal-politika ta' koeżjoni isiru fl-
ambitu tal-akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta regoli ċari u 
trasparenti fuq il-proċedura tal-akkwist pubbliku bħala mod għal tnaqqis fir-rata tal-
iżbalji;
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