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SUĠĠERIMENTI

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

1. Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali ma jara l-ebda raġuni biex joġġezzjona għall-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà biex ir-Renju Unit jingħata s-somma ta’ EUR 
162,387,985, kif propost mill-Kummissjoni Ewropea, bi qbil mal-Ftehima 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda u r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta’ Novembru 2002 li jistabilixxi l-Fond ta’ 
Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea.

2. Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jaħtaf l-opportunità biex jagħfas lill-Kunsill sabiex 
jintlaħaq ftehim dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi il-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea 
(COM(2005)0108) li naqas milli jagħmel sa minn meta l-Parlament adotta l-pożizzjoni 
tiegħu fl-ewwel qari fit-18 ta’ Mejju 20061. Jisħaq il-ħtieġa urġenti biex tiġi adottata din 
il-leġiżlazzjoni sabiex ikun żgurat li l-UE għandha il-qafas regolatorju u r-riżorsi 
finanzjarji meħtieġa sabiex tiffaċċja eventwalitajiet multipli u varjati.

3. Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits sabiex jistabilixxi 
skedi ta’ żmien fil-ġejjieni li jirrispettaw drittijiet oħra tal-Kumitat.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sabiex ikun evitat dewmien bla bżonn fl-approvazzjoni ta’ din il-miżura li l-Kumitat għall-
Baġits bi ħsiebu jadotta malajr kemm jista’ jkun, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali ma 
għandu l-ebda objezzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà biex ir-Renju Unit 
jingħata s-somma ta’ EUR 162,387,985, kif propost mill-Kummissjoni Ewropea, u bi qbil 
mar-regoli stabbiliti fil-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 u fir-Regolament 
Nru 2012/2002.

Madankollu huwa ċar li l-ħsara mill-għargħar li minħabba fiha r-Renju Unit applika għall-
għajnuna saret f'Ġunju u f’Lulju ta' l-2007 filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni għandha d-
data tat-18 ta' Jannar - sitt xhur sħaħ wara l-avveniment. Ovvjament, il-verifikazzjoni fattwali 
ta’ l-ammont ta’ danni finanzjarji mġarrba teħtieġ ftit ta’ żmien u huwa fit-twettiq tad-dmir 
tagħha li tassigura amministrazzjoni finanzjarja tajba u l-applikazzjoni korretta tar-regoli, li l-
Kummissjoni tieħu ż-żmien meħtieġ. 

Il-kumitat tagħna huwa ta’ l-opinjoni li huwa daqstant importanti li jkun assigurat li l-kontrol 
parlamentari ta’ dan it-tip ta’ ħlasijiet isir b’mod korrett, u b'riżultat ta' dan kumitati li jintalbu 
opinjoni dwar deċiżjonijiet ta' dan it-tip għandhom jingħataw iż-żmien meħtieġ biex iqisu 
b’mod xieraq il-proposti tal-Kummissjoni. 
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