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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. Jissottolinja r-rwol strateġiku li jkollha Politika ta’ Koeżjoni f’saħħitha u orjentata lejn 
ir-riżultati fil-ġenerazzjoni tal-impjiegi u t-tkabbir fl-Unjoni kollha; jisħaq li l-fondi 
strutturali u ta’ koeżjoni huma komponenti sinifikanti tal-investiment pubbliku fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni tagħhom; 

2. Hu mħasseb li l-inċertezza marbuta mal-adozzjoni tal-QFP tista’ tkun ta’ xkiel għal 
kwalunkwe ppjanar serju tal-baġit, fattur li hu pjuttost inkwetanti billi l-2014 hi l-bidu 
tal-perjodu l-ġdid ta’ programmazzjoni u billi l-Politika ta’ Koeżjoni hija milquta b’mod 
partikolari;

3. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar Abbozz ta’ Baġit Emendatorju 2/2013 għall-
ammont totali ta’ EUR 11,2 biljun, li minnhom EUR 9 biljun huma allokati għall-
Politika ta’ Koeżjoni; iqis li hu l-ewwel pass fl-isforz biex jiġi indirizzat il-livell 
insuffiċjenti ta’ pagamenti imma jissottolinja li dan l-ammont mhux biżżejjed biex 
ikopri t-talbiet kollha ta’ pagament mill-2012 li għadhom ma tħallsux; iħeġġeġ lill-
Kunsill jadotta l-Abbozz ta’ Baġit Emendatorju 2/2013 kemm jista’ jkun malajr;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw b’mod effikaċi d-defiċjenzi 
amministrattivi fl-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni fil-post fejn ikunu, ħalli 
jkun żgurat livell xieraq ta’ assorbiment u ksib sinifikattiv tal-objettivi u r-riżultati kif 
stabbiliti; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tissokta tagħti l-assistenza neċessarja 
ħalli jinkisbu dawn l-objettivi;

5. Iqis li l-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss joffri opportunità għal aktar titjib fl-impatt 
pożittiv tal-Politika ta’ Koeżjoni u jinsisti li l-preparazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u 
tal-programmi għandha ssir kemm jista’ jkun malajr ħalli tippermetti implimentazzjoni 
b’suċċess mill-1 ta’ Jannar 2014 u tranżizzjoni mingħajr intoppi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss.


