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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li l-Istati Membri rrappurtaw 3 832 irregolarità fl-2007 (li hija żieda ta' 19,2% 
meta mqabbla mal-2006), li l-ammont finanzjarju totali milqut fl-2007 kien ta’ madwar 
828 miljun EURO, li l-frodi suspettati bħala perċentwali tal-għadd totali ta' irregolaritajiet 
irrappurtati jirrapreżentaw madwar 12-15% fl-2007 u li l-ammont irregolari totali għall-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tela` bi 48% meta mqabbel mal- 2006; jenfasizza
għal darb'oħra li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-mekkaniżmi tal-kontroll 
finanzjarju jkunu suffiċjenti u jenfasizza l-importanza ta' azzjoni preventiva mill-Istati 
Membri biex iżidu l-kxif ta' irregolaritajiet qabel ma effittivament isir kull ħlas lill-
benefiċjarji.

2. Jinnota li l-Kummissjoni ppubblikat sensiela ta' rapporti li jevalwaw il-progress fil-
Bulgarija u r-Rumanija tar-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni skont il-
mekkaniżmi ta' Koperazzjoni u Verifika, u rapport separat dwar l-immaniġġar ta' fondi ta' 
l-UE fil-Bulgarija, li jenfasizza l-bżonn ta' impenn u implimentazzjoni politika sostnuta 
jekk il-punti ta' referenza miftehma fiż-żmien tad-dħul ikollhom jintlaħqu għal kollox; 
jinnota wkoll li b'mod speċifiku fil-każ tal-Bulgarija, il-Kummissjoni ssospendiet b'mod 
provviżorju l-għoti ta’ fondi tal-UE minħabba irregolaritajiet misjuba mis-sistema ta' 
kontroll u verfika tagħha; għalhekk jitlob lil dawn l-Istati Membri biex jaġixxu b'mod 
urġenti biex jimnplimentaw il-miżuri konkreti ta’ insegwiment imressqin f'dawn ir-
rapporti.

3. Jiddispjaċih li fi kważi 18% tal-każijiet hemm dewmien fl-irrappurtar li jaqbeż is-sentejn,
u jenfasizza l-importanza li ż-żmien jonqos bejn il-kxif u l-irrappurtar ta' irregolaritajiet u 
frodi suspettati biex il-Kummissjoni tkun tista’ tanalizza b’mod korrett sewwa u f’waqtu t-
tendenzi u x-xejriet fir-rigward ta' irregolaritajiet u frodi.

4. Iħeġġeġ lit-tmien Stati Membru (l-Estonja, Franza, il-Ġermany, l-Irlanda, il-Lussemburgu,
il-Latvija, Spanja u l-Isvezja) li għadhom mhux qed jużaw il-moduli elettroniċi AFIS/ECR
għal rappurtar elettroniku biex jagħmlu hekk malajr biex itejbu l-kwalità u l-puntwalità 
tad-dejta tagħhom irrappurtar qabel l-aħħar tal-2009.

5. Jenfasizza li l-klassifikazzjoni tal-irregolarità (li tindika jekk il-każ ikunx wieħed ta’ frodi 
suspettata jew le) hija element ta' irrappurtar mill-Istati Membri li jinħtieġ jissaħħaħ, meta 
jitqies li erbà Stati Membri (Franza l-Irlanda, il-Lussemburgu u Spanja) għadhom ma taw
ebda kwalifika, u tliet Stati Membri oħra (id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Isvezja) jistgħu 
jagħtu l-klassifikazzjoni biss għal parti limitata tal-irregolaritajiet irrapportati minnhom.

6. Jiddispjaċih li minkejja l-benefiċjarji diretti kollha tal-politika ta' koeżjoni ta' l-UE 
għandhom ikunu ppubblikati mill-Awtoritajiet Maniġerjali skont ir-regoli ta’ 
implimentazzjoni tal-Fondi 2007-2013 (Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1828/2006), il-bażijiet ta’ dejta tas-sit elettroniku tal-Kummissjoni għadhom mhumiex 
lesti; iħeġġeg, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jikkonformaw għal 
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kollox u f’waqtu ma' dan l-obbligu ta' trasparenza qabel Ġunju 2009, iż-żmien stabbilit 
b’riżoluzzjoni tal-Parlament.

7. Japprova l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li, fejn ikunu ssuspettati irregolaritajiet, tittieħed 
azzjoni korrettiva, inkluża s-sospensjoni ta' ħlasijiet u l-irkupru ta' ħlasijiet mhux dovuti u 
żbaljati, u li hija tirrapporta lill-Parlament għall-anqas darbtejn fis-sena dwar il-miżuri li 
hija tieħu f'dan ir-rigward.
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