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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li sejjer 
jadotta:

1. Jinnota li l-Unjoni Ewropea, minħabba t-tkabbir tal-ġejjieni, trid tindirizza tliet sfidi 
ewlenin dwar il-politika ta' koeżjoni, jiġifieri l-aggravament tal-każi ta' disparità fl-
iżvilupp, l-ispostament taċ-ċentru tal-gravità tal-politika ta' koeżjoni lejn il-lvant u l-
inugwaljanzi li jkomplu jeżistu fi ħdan l-Ewropa tal-Ħmistax;2. Ifakkar li għall-Perspettiva 
Finanzjarja 2007-2013, il-Kummissjoni pprevediet, għall-miżuri favur il-politika reġjonali 
fil-Bulgarija u r-Rumanija, baġit ta' 16.5 biljuni Euro (li jinkludi 11.858 biljun Euro għall-
Fondi Strutturali u 4.643 biljun Euro għall-Fond ta' Koeżjoni) għall-perjodu 2010-20131;

3. Hu tal-feħma li l-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jressqu xenarji finanzjarji preliminari 
dwar il-politika ta' koeżjoni qabel ma jiddeċiedu li jidħlu f'negozjati ma' pajjiż kandidat, 
kif ukoll xenarji finanzjarji dettaljati matul il-proċess tan-negozjati ma' pajjiż kandidat;

4. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ strett ħafna f'termini ta' evalwazzjoni kwantitattiva u 
kwalitattiva ta' l-użu tal-Fondi Strutturali li jinvolvi mmaniġġjar tajjeb u kontroll xieraq  
sabiex, fl-interess taċ-cittadini Ewropej, titjieb kemm jista' jkun ir-relazzjoni bejn l-ispiża 
u l-benefiċċju ta' l-infiq ta' l-UE fil-qasam tal-koeżjoni;

5. Jenfasizza l-importanza tar-rapporti tal-Qorti ta' l-Awdituri kif ukoll tar-rapporti ta' l-
attivitajiet tal-Kummissjoni bħala strumenti li jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni ta' l-
immamiġġjar tajjeb tal-Fondi Strutturali u jikkunsidra, jekk ikun xieraq, li jieħu il-miżuri 
neċessarji fil-kuntest tal-proċedura tal-baġit annwali;

6. Iqis li, minħabba l-istat attwali tas-sistema tar-riżorsi ta' l-UE, ikun diffiċli li jiġi ffinanzjat 
xi tkabbir ieħor tal-ġejjieni mingħajr periklu għall-effettività tal-politiki attwali ta' 
koeżjoni;

7. Jenfasizza li fin-negozjar mill-ġdid ta' nofs il-perjodu trid tiġi kkunsidrata l-prospettiva ta' 
aktar tkabbir possibbli u jiġi evalwat  l-impatt ekonomiku u baġitarju ta' dan it-tkabbir.

  
1 Kummissjoni Ewropea, Fiche Nru. 43 REV dwar il-Perspettiva Finanzjarja 2007-2013.
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