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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma suġġetti għal regoli partikolarment kumplessi u jkunu 
implimentati b'mod differenti minn infiq ieħor tal-UE, u dan jagħmilhom aktar vulnerabbli 
għall-iżbalji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata tal-iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha 
l-għola fil-pagamenti kollha tal-UE b’iktar minn 5 % fl-2009; huwa konxju tat-tnaqqis fir-
rata tal-iżbalji meta mqabbla mal-2008;

2. Jinnota li l-ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku għadu waħda mir-raġunijiet l-aktar 
frekwenti għall-irregolaritajiet, li huma parzjalment dovuti għall-kumplessità tiegħu; 
jirrakkomanda s-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tar-regoli tal-akkwist pubbliku sabiex 
titnaqqas l-inċidenza ġenerali tal-iżbalji; 

3. Huwa mħasseb li d-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali (DĠ REGIO) jiddikjara 
fid-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Attività Annwali tiegħu għall-2009 li għal 38 mid-
79 programm ikkonċernat, id-DĠ REGIO ma jkollux assigurazzjoni raġonevoli dwar il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi fir-rigward tar-rimborżi fl-2009 tan-
nefqa ddikjarata; jitlob iktar dettalji dwar l-informazzjoni nieqsa rigward ir-rimborżi fl-
2009; jinnota li l-Istati Membri għandhom obbligu li jipprovdu biżżejjed informazzjoni 
fir-Rapporti ta’ Attività Annwali tagħhom u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipproponi 
sistema ta’ penali fil-każ li l-informazzjoni pprovduta ma tippermettix lill-Kummissjoni 
tiżgura l-legalità u r-regolarità;

4. Jilqa’ l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 1/2010 dwar “It-titjib tal-ġestjoni 
finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni Ewropea: riskji u sfidi” u jiġbed l-attenzjoni għall-
effettività parzjali ta’ sistemi ta’ sorveljanza u kontroll f'numru ta’ oqsma ta’ riskju għoli 
rigward il-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (PERE), b'mod partikolari l-koeżjoni u l-
iżvilupp rurali;

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu armonizzati 
r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni komuni; jinnota li 
kwalunkwe problema ta’ governanza bejn ir-Regolament Finanzjarju u r-regolamenti ta’ 
koeżjoni tista’ tkun evitata bl-allinjament aħjar tar-regoli ta’ eliġibilità bejn diversi 
politiki;

6. Jinnota li s-sistemi ta’ kontroll u verifika għall-programmi INTERREG huma parzjalment 
nieqsa minn approċċ uniformi rikonoxxut mill-korpi ta’ verifika tal-Istati Membri 
parteċipanti kollha; jitlob rikonoxximent reċiproku ta’ sett komuni ta’ regoli u standards 
fost l-awtoritajiet tal-Istati Membru involuti fil-verifika u l-kontroll għall-programmi 
transkonfinali.


