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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala lkumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:
1.

Jinnota li aktar minn nofs in-nefqa tal-UE fl-2019 tista' titqies bħala ta' riskju għoli,
inklużi pagamenti bbażati fuq rimborżi għal investimenti fl-oqsma tal-koeżjoni u liżvilupp rurali; jinnota li ż-żieda fir-rata stmata ta' żbalji materjali minn 4.5 % fl-2018
għal 4.9 % fl-2019 tista' twassal biex l-awdituri jagħtu opinjoni negattiva dwar in-nefqa
tal-UE;

2.

Jirrikonoxxi li l-infiq b'riskju għoli ħafna drabi jkun soġġett għal regoli u
kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà kumplessi, u li tali regoli u kundizzjonijiet spiss jiġu
ssupplimentati minn rekwiżiti ulterjuri imposti mill-awtoritajiet nazzjonali, li jwassal
għal riskju akbar ta' żball li jissottolinja d-differenza bejn żball u frodi;

3.

Jinnota t-tnaqqis fil-livell ta' żball stmat fl-infiq fuq "Koeżjoni ekonomika, soċjali u
territorjali" minn 5 % fl-2018 għal 4.4 % fl-2019; jilqa' dan it-titjib minn sena għal sena,
iżda jinsab diżappuntat li ma kienx possibbli li r-rata ta' żball titnaqqas għal-livell ta'
3 % irreġistrat fl-2017;

4.

Jinnota li r-raġunijiet ewlenin għal din ir-rata ta' żball huma l-ineliġibbiltà tal-proġetti,
il-ksur tar-regoli tas-suq intern, u l-infiq ineliġibbli; ifakkar li dawn l-oqsma għandhom
riskju inerenti għoli ta' żbalji u li l-kontrolli mill-awtoritajiet maniġerjali mhux dejjem
ikunu effettivi;

5.

Jilqa' l-isforzi biex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti li għandhom isiru mill-maniġers talproġetti u l-awtoritajiet maniġerjali fl-Istati Membri skont il-perjodu ta'
programmazzjoni 2021-2027 tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni;

6.

Jirrimarka li l-politika ta' koeżjoni diġà tat prova tal-valur miżjud tagħha u se tkun
saħansitra aktar indispensabbli wara l-kriżi tal-COVID-19; jissottolinja li leliminazzjoni tal-kawżi ewlenin tal-irregolaritajiet permezz tas-simplifikazzjoni u ttisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi tgħin lill-benefiċjarji u lill-awtoritajiet
jikkonċentraw fuq ir-riżultati u jikkontribwixxu għat-tnaqqis tar-rata ta' żball;

7.

Jinnota bi tħassib li, fi tmiem is-sitt sena ta' implimentazzjoni, ir-rati ta' assorbiment
għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK) huma
6.6 % inqas milli kienu fl-istess stadju fil-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti; u
jiġbed l-attenzjoni għar-riskju li, hekk kif il-perjodu ta' eliġibbiltà jintemm u minħabba
ċ-ċirkostanzi tal-kriżi tal-COVID-19, l-Istati Membri jistgħu jipprijoritizzaw l-infiq fuq
il-prestazzjoni u r-regolarità.
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