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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li għall-politika reġjonali l-proporzjon tat-
tranżazzjonijiet ittestjati li fihom ma nstabux żbalji żdied meta mqabbel mal-2011, 
filwaqt li dawk li kellhom żball wieħed jew aktar naqsu, u li r-rata ta' żball l-iktar 
probabbli għall-2012 hija ta' 6.8 % (meta mqabbla ma' 6 % fl-2011);  ifakkar li l-iżbalji 
ħafna drabi huma ta' natura amministrattiva u dan mhux neċessarjament ifisser li l-fondi 
jkunu sparixxew, intilfu jew inħlew jew li sar xi frodi;

2. Jenfasizza li hemm differenza importanti fit-tip ta' żbalji u li għandha ssir distinzjoni 
bejn żbalji kbar, bħal p żejjed jew ħlas insuffiċjenti jew frodi, u żbalji żgħar u klerikali, 
peress li 0.42 % biss tal-iżbalji kienu rrappurtati mill-Istati Membri li kienu 
konsegwenza ta' frodi għall-FEŻR, il-Fond ta' Koeżjoni u l-programmi tal-FSE fil-
perjodu ta' programmazzjoni 2007–2013; 

3. Jinnota li l-korrezzjonijiet finanzjarji kumulattivi implimentati sal-aħħar tal-2012 għall-
FEŻR, il-Fond ta' Koeżjoni u l-programmi tal-FSE, fil-perjodu ta' programmazzjoni 
attwali, jammontaw għal 0.2 %.

4. Jirrikonoxxi l-livell li qed jiżdied ta' sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti mill-
Kummissjoni, ħaġa li tiżgura li qed jittieħdu b'mod sistematiku azzjonijiet korrettivi fil-
każijiet fejn jiġu identifikati nuqqasijiet;

5. Jilqa' r-regoli l-ġodda għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020, deċiżi permezz 
tal- proċedura ta' kodeċiżjoni, inklużi miżuri bħall-denominazzjonijiet tal-awtoritajiet ta' 
awditu u ta' ċertifikazzjoni, l-akkreditazzjonijiet tal-awtoritajiet ta' awditu, l-eżami tal-
awditu u l-aċċettazzjoni tal-kontijiet, il-korrezzjonijiet finanzjarji u l-korrezzjonijiet 
finanzjarji netti, il-kontroll proporzjonali, il-kundizzjonalitajiet ex ante li jimmiraw li 
jikkontribwixxu aktar għat-tnaqqis tal-livell ta' żbalji; 


