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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali jappella lill-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jiddispjaċih li, mill-95 proġett ivverifikat matul il-perjodu ta’ għoti ta’ fondi attwali, 60 
kienu affettwati minn żbalji materjali f'infiq tal-proġett iddikjarat, li jirrappreżentaw żieda 
fin-numru ta' irregularitajiet meta mqabbla mas-sena ta' qabel; jikkunsidra li numru ikbar 
ta’ proġetti għandu jiġi vverifikat sabiex il-konklużjonijiet miksuba jippermettu l-
formulazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet ċari biex jittejjeb l-immaniġġjar finanzjarju. 

2. Jinnota li l-kumplessità ta’ qafas leġiżlattiv tikkontribwixxi għal parti mill-irregularitajiet 
min-naħa ta’ l-Istati Membri u b’konsegwenza t’hekk għandhom jinkoraġġixxu lill-
Kummissjoni biex tkompli tissimplifikah.

3. Jifhem li proċeduri ta' l-għeluq tal-proġetti li jinkludu verifiki ex post, jistgħu jieħdu ħafna 
żmien; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tirrevedi u tissimplifika l-proċeduri tagħha 
sabiex l-għeluq ta’ proġetti għall-perjodu 2000-2006 ikun jista' jsir mingħajr dewmien 
żejjed, filwaqt li jkunu żgurati l-ogħla standards ta’ mmaniġġjar finanżjarju.

4. Għal darb’oħra jenfasizza li l-Istati Membri jistgħu jiżguraw l-adegwatezza tal-
mekkaniżmi tagħhom ta’ kontroll finanzjarju.

5. Jenfasizza r-responsabilità diretta ta’ l-Istati Membri biex jiġu rkuprati fondi li l-ħlas 
tagħhom hu mtebba' b'irregularità; itenni l-inkoraġġiment tiegħu lill-Kummissjoni biex 
tissospendi ħlasijiet interim lil Stati Membri f’każijiet ta’ irregolaritajiet serji u 
jirrikonoxxi l-bżonn ta’ reazzjoni xierqa meta s-sistemi ta' kontroll maniġerjali fi Stat 
Membru ma jkunux biżżejjed.

6. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' sett ċar u trasparenti ta' rekwiżiti Komunitarji fir-rigward ta’ 
l-immaniġjar ta’ sistemi tal-kontroll; jikkunsidra li n-nozzjoni importanti ta’ “livell 
tollerabbli ta’ riskju” għandha tiġi definita b’mod aktar preċiż sabiex tipprovdi linji gwida 
ċari biex jintlaqgħu l-aspettazzjonijiet leġittimi ta’ Stati Membri, awtoritajiet reġjunali u 
kuntratturi.


