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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. Josserva li l-livell ta' żbalji relatati mal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni naqas 
b'mod gradwali tul l-aħħar snin; jinnota madankollu li l-politika reġjonali għadha wieħed 
mill-oqsma politiċi li huwa partikolarment suxxettibbli għal żbalji, bi 98 mill-168 
pagament mill-FEŻR u mill-Fond ta' Koeżjoni u 70 mill-160 pagament mill-FSE awditjati 
mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena 2011 affettwati minn tipi differenti ta' żbalji; 

2. jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni u 
jenfasizza li l-valutazzjoni finali tal-irregolaritajiet relatati mal-implimentazzjoni tal-
politika se tkun possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni; jappoġġa l-
impenn tal-Kummissjoni li tiffoka l-isforzi tagħha fuq il-programmi u l-Istati Membri l-
aktar riskjużi u jistenna b'ħerqa r-riżultati finali tad-dispożizzjonijiet ta' kontroll imsaħħa 
fl-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

3. Jinnota li l-ksur tar-regoli fil-qasam tal-akkwist pubbliku għadu l-aktar raġuni frekwenti 
għal irregolaritajiet flimkien man-nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' eliġibbiltà; jiġbed l-
attenzjoni għall-approċċ differenti tal-Kummissjoni u tal-Qorti fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-korrezzjonijiet relatati mal-iżbalji fil-qasam tal-akkwist pubbliku, u jitlob 
l-istandardizzazzjoni tal-metodoloġija; jieħu nota tal-isforzi tal-Kummissjoni biex 
tipprovdi taħriġ u gwida biex ittejjeb l-għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà fil-post;

4. Jinnota li l-Kummissjoni ssottomettiet il-programmi kollha b'rata annwali mbassra ta' 
żbalji 'il fuq minn 2 % - u mhux iktar 5 % - għal analiżi dettaljata biex tiddetermina riżervi 
fejn ikun meħtieġ; jilqa' l-istima mill-Kummissjoni li fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, 
sistemi ta' kontroll imsaħħa u konformi qed ikunu dejjem aktar effikaċi u kapaċi li 
jidentifikaw l-irregolaritajiet;

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti mwettqa mill-
Kummissjoni; jinnota li minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li sistematikamnt jinbdew 
azzjonijiet korrettivi kull fejn jiġu identifikati nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm ebda assigurazzjoni li l-mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja jikkumpensaw 
b'mod adegwat għall-iżbalji misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-ripetizzjoni ta' żbalji bħal 
dawn; 

6. Josserva b'sodisfazzjon l-isforzi kontinwi tal-Kummissjoni biex issaħħaħ u fl-istess ħin 
tissimplifika d-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll għall-politika ta' koeżjoni; huwa tal-
opinjoni li l-miżuri proposti għall-perjodu ta' programazzjoni 2014-2020, bħal 
kundizzjonalitajiet ex ante speċifiċi, dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni annwali, ċertifikazzjoni 
tal-kontijiet annwali, opinjonijiet ta' awditjar jew regoli aktar stretti għas-sostituzzjoni ta' 
nfiq mhux eliġibbli għandhom ikomplu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-livell ta' żbalji; 
jappoġġa f'dan ir-rigward ukoll l-orjentazzjoni li qed tiżdied lejn ir-riżultati u l-
konċentrazzjoni tematika tal-politika ta' koeżjoni li għandha tassigura valur miżjud għoli 
tal-operazzjonijiet kofinanzjati.
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