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SUĠĠERIMENTI

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

1. jenfasizza li l-politiki strutturali kienu t-tieni l-akbar parti tal-baġit tal-UE fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2000-2006 u huma l-politiki ewlenin tal-UE fil-perjodu 2007-2013;

2. ifakkar li fir-Rapport Annwali tagħha rigward is-sena finanzjarja 2006, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri sabet li mill-inqas 12% tal-ammont totali rimborżat lil proġetti tal-Politiki 
Strutturali ma kellhux jiġu rimborżat, li 44% tar-rimborżi fil-kampjun kienu affettwati 
minn żbalji u li persentaġġ sinifikanti tal-proġetti kienu suġġetti għal żbalji ta' 
konformità;

3. jenfasizza li fl-istess rapport, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ddeskriviet is-sistemi ta' 
kontroll fl-Istati Membri bħala ġeneralment mhux effettivi jew effettivi b'mod moderat 
biss;

4. jilqa' għaldaqstant l-isforz biex jintlaħqu l-għanijiet tal-fondi strutturali u ta' koeżjoni tul 
il-perjodu attwali ta' programmazzjoni 2007-2013 fil-qafas tal-prinċipji tat-tmexxija u 
tas-sħubija¹;

5. jistieden lill-qrati nazzjonali tal-awdituri biex ikollhom rwol aktar b'saħħtu fil-
mekkaniżmi ta' kontroll, biex jiżguraw li l-fondi jintefqu b'mod xieraq, u biex jaċċettaw 
ir-responsabiltajiet tagħhom u jieħdu sehem aktar attiv;

6. jitlob li tingħata gwida u taħriġ mill-Istati Membri lill-promoturi tal-proġetti u lill-
awtoritajiet amministrattivi u l-awtoritajiet li jħallsu, kif ukoll lill-korpi tal-verifika sabiex 
jiġi żgurat li l-parteċipanti kollha jkunu konxji sew dwar ir-rekwiżiti tar-regolament tal-
Komunità u jimplimentawhom kif suppost;

7. jilqa' b'sodisfazzjon is-sommarji annwali tal-Istati Membri bħala l-ewwel pass għal 
Dikjarazzjonijiet Nazzjonali ta' Amministrazzjoni; iħeġġeġ madankollu lill-Kummissjoni 
biex tipproponi l-adozzjoni tal-istess rekwiżiti, linji gwida u noti ta' gwida għall-Politiki 
Strutturali bħal dawk tal-Politika Agrikola Komuni;

8. jiddispjaċih dwar il-fatt li d-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni għall-proġetti reġgħu 
ġew adottati tard ħafna u jistieden lill-awtoritajiet tat-tmexxija, u l-awtoritajiet ta' ħlasijiet 
u kontroll biex jipprovdu għar-regoli mfassla biex jissimplifikaw l-amministrazzjoni u 
biex jimplimentawhom (eż. billi jsir aktar użu minn ħlasijiet b'rata fissa).
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