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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-pagamenti interim għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 li saru fl-2008 
jammontaw biss għal 32 % tan-nefqa u li l-impenji tal-Qorti jirreferu b’mod partikulari 
għan-nefqa waqt il-perjodu ta’ programmar bejn l-2000 u l-2006, li kienet tirrapreżenta 
68 % tal-pagamenti ta’ koeżjoni fl-2008; jinnota, għalhekk, li l-effetti tat-tisħiħ tal-qafas 
legali għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 u l-miżuri ta’ simplifikazzjoni adottati fl-2008 u 
l-2009 għalissa għadhom ma jidhrux;

2. Jistenna bil-ħerqa l-pubblikazzjoni tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-impatt tal-
pjan ta’ azzjoni ppjanata għal Frar tal-2010, li għandu jkun fiha wkoll ir-riżultati tal-
ewwel verifika mwettqa mill-Kummissjoni għal kampjun ta’ proġetti implimentati fir-
rigward tal-perjodu ta' programmar bejn l-2007 u l-2013;

3. Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li l-proporzjon ta’ proġetti fil-kampjun statistiku 
rappreżentattiv affettwat bi żbalji kien ta’ 43 % u li għadd kbir minn dawn il-proġetti 
kienu rimburżati żżejjed; iqis madankollu li din l-osservazzjoni għandha tittaffa bid-
dikjarazzjoni mill-Kummissjoni li kienet konxja mill-eżistenza ta’ nuqqasijiet f’ħamsa 
mis-sitt programmi kkonċernati u ħadet azzjoni ta’ rimedju; jinnota li t-tieni dikjarazzjoni 
tal-Kummissjoni, appoġġjata bl-osservazzjoni tal-Qorti fil-punt 6.20 tar-Rapport Annwali 
tagħha, li 58 % tal-iżbalji jikkonċernaw żbalji ta’ konformità u ma kien ikollhom l-ebda 
effett fuq ir-rimborż tal-infiq;

4. Jinnota li l-ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa waħda mir-raġunijiet l-iktar 
frekwenti tal-irregolaritajiet; jistieden lill-Kummissjoni biex tivverifika l-oriġini ta’ dan 
in-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Komunità dwar l-akkwist pubbliku;

5. Jiġbed l-attenzjoni għan-natura speċifika tal-infiq tal-politika ta’ koeżjoni li tirriżulta mis-
sistema ta’ ġestjoni pluriennali u jenfasizza li l-korrezzjonijiet finanzjarji jsiru fis-snin 
sussegwenti kif ukoll fl-għeluq tal-perjodu ta’ programmar, u dan, b’mod ġenerali, 
jippermetti li l-Kummissjoni ssib u tikkoreġi għadd kbir ta’ irregolaritajiet;

6. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib notevoli fil-livell tal-implimentazzjoni ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji u t-tnedija ta’ sospensjonijiet formali ta’ pagamenti;

7. Jinnota li ma ġie kkomunikat l-ebda każ ta’ frodi lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ proġetti 
vverifikati u jenfasizza li l-livell ta’ żbalji deskritti fir-rapport tal-Qorti ma jirreferix 
neċessarjament għal frodi;

8. Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li, għall-perjodu ta’ programmar bejn l-2007 u l-2013, id-
dispożizzjonijiet ta’ kontroll huma msaħħa u r-responsabilitajiet rispettivi tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri huma ċċarati; f’dan il-kuntest, japprezza l-valur miżjud 
tal-awtorità ta’ verifika mwaqqfa għal kull programm u jaqbel mal-aspettattiva tal-
Kummissjoni li r-rapport annwali tal-kontroll u l-opinjoni ppreżentati mill-awtorità ta’ 
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verifika għandhom isaħħu l-assigurazzjoni pprovduta mis-sistemi ta’ kontroll nazzjonali;

9. Iqis li, minkejja t-titjib sinifikanti fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll introdotti mill-Pjan ta’ 
Azzjoni 2008, li saħħaħ ir-rwol superviżorju tal-Kummissjoni fl-azzjonijiet strutturali, l-
osservazzjoni magħmula mill-Kummissjoni li 31 % biss mis-sistemi jaħdmu tajjeb u li 
iktar minn 60 % jeħtieġu titjib mhuwiex sodisfaċenti; għaldaqstant, jistieden lill-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni responsabbli biex 
jikkollaboraw mill-qrib mal-Kummissjoni fi sforz biex itejbu dawn l-istatistiċi;

10. Josserva li l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni ppermettilha tieħu azzjoni fuq il-linji kollha 
rrakkomandati mill-Qorti; jilqa’ b’sodisfazzjon l-azzjonijiet tal-Kummissjoni biex 
tipprovdi taħriġ u gwida għall-awtoritajiet tal-programmi bil-għan li jitjieb il-
funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni konġunta applikata fir-rigward tal-infiq tal-politika 
ta’ koeżjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli żżid l-isforzi tagħha billi tipprovdi 
gwida lill-Istati Membri u tħeġġiġhom biex isaħħu l-proċeduri ta’ rkupru u r-rappurtar.


