
PA\796952MT.doc PE430.762v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2009/2167(INI)

19.11.2009

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Ġlieda kontra l-
frodi - Rapport Annwali 2008
(2009/2167(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Erminia Mazzoni



PE430.762v01-00 2/3 PA\796952MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\796952MT.doc 3/3 PE430.762v01-00

MT

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 bi tħassib li l-irregolaritajiet irrappurtati lill-Kummissjoni rigward il-Fondi 
Strutturali żdiedu b'6,7 % fl-2008 meta mqabbel mal-2007, filwaqt li l-ogħla persentaġġ, 
bħas-snin preċedenti, kien jikkonċerna l-ERDF u l-ESF; jinnota b'sodisfazzjon, 
madankollu, li l-impatt finanzjarju tagħhom naqas b'27 %;

2. Iqis iż-żieda ġenerali tal-irregolaritajiet irrappurtati bħala sinjal tal-isforz li sar mill-Istati 
Membri biex itejbu s-sistemi ta' kontroll tagħhom u huwa fiduċjuż li d-dispożizzjonijiet 
ġodda stabbiliti mir-Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali għall-perjodu 2007-2013 se 
jgħinu biex jonqos il-livell tal-irregolaritajiet fis-snin li ġejjin;

3. Jieħu nota tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
2008 u jiddeplora r-rata stmata ta' 11 % ta' nuqqas ta' rimborż għall-politika ta' koeżjoni; 
huwa tal-fehma li t-toqol tal-proċeduri amministrattivi huwa parzjalment il-kawża ta' din 
ir-rata u jisħaq fuq il-fatt li simplifikazzjoni tal-qafas leġiżlattiv nazzjonali u Komunitarju 
li jirregola l-Fondi Strutturali, speċjalment rigward il-proċeduri ta' monitoraġġ u 
mmaniġġjar, hija obbligatorja fil-proċess tat-titjib tar-rendimenti;

4. Jiddispjaċih li fi kważi 18 % tal-każijiet għad hemm dewmien fir-rappurtar ta' aktar minn 
sentejn; jisħaq fuq l-importanza li jitnaqqas it-tul ta' żmien bejn is-sejbien u r-rappurtar tal-
irregolaritajiet sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tanalizza korrettament u fi żmien xieraq it-
tibdil tat-tendenzi u tat-tipi ta' irregolaritajiet u ta' frodi;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 
intitolata, 'Lejn għarfien komuni tal-kunċett ta' riskju tollerabbli ta' żball' 
(COM(2008)0866) kif ukoll it-titijib li sar minn xi Stati Membri fl-armonizzazzjoni tas-
sistemi tagħhom għar-rappurtar tal-irregolaritajiet minħabba l-użu usa' tal-AFIS;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġixxu b'responsabilità sħiħa u jsaħħu l-
isforzi tagħhom biex jevitaw l-irregolaritajiet, l-iżbalji u n-nuqqasijiet amministrattivi u 
jitlob demarkazzjoni aħjar bejn il-kunċetti tal-irregolarità u s-suspett ta' frodi.


