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SUĠĠERIMENTI

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

1.   Jilqa’ b’interess is-sejbiet tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (ECA) u r-
rakkomandazzjonijiet għall-użu korrett tal-fondi strutturali;

2. Jinnota li r-rapport tal-ECA għas-sena 2007 għadu jkopri b’mod esklussiv proġetti tal-
2000-2006, minħabba li l-2007 essenzjalment kienet fażi preparatorja għall-
implimentazzjoni tal-programmi tal-2007-2013; jenfasizza, għaldaqstant, li l-effett tar-
regoli l-ġodda stipulati għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, li huma aktar 
sempliċi u aktar stretti minn dawk li kienu fis-seħħ sal-2006, għadu ma jistax jiġi evalwat;

3. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni għadha waħda mill-politiki ewlenin tal-UE; jenfasizza 
l-irwol importanti tagħha fir-rispons tal-UE għall-kriżi finanzjarja u l-post ewlieni li 
tokkupa fil-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku; jilqa’ b’sodisfazzjon, għaldaqstant, l-
azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni bl-għan li jiffaċilitaw u jħaffu l-pass tal-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ koeżjoni;

4. Jinnota li l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni hi suġġetta għal livell għoli ta’ riskju 
u jenfasizza li dan il-fatt għandu jitqies meta jiġi evalwat il-livell ta’ żbalji; hu tal-fehma li 
miżuri effettivi ta’ kontroll iridu jkunu effiċjenti għan-nefqa u proporzjonati għall-ħtiġijiet 
ta' mmaniġġjar finanzjarju tajjeb; jenfasizza l-fatt li l-kumplessità bla bżonn trid tiġi 
evitata biex tagħti lok għal implimentazzjoni mħeffa tal-programmi; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu simplifikati l-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-fondi 
strutturali, b’mod speċjali s-sistemi ta’ mmaniġġjar u ta’ kontroll;  jinnota li l-kumplessità 
tas-sistema hi sa ċertu punt responsabbli għall-irregolaritajiet min-naħa tal-Istati Membri; 
jilqa’ b’sodisfazzjon il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti mill-Kummissjoni fir-reviżjoni 
tagħha tar-regolamenti dwar il-fondi strutturali 2007-2013 b’rispons għall-kriżi finanzjarja 
attwali; b’ħerqa jistenna l-aħħar pakkett ta’ proposti tal-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ 
simplifikazzjoni għall-fondi strutturali, previsti għall-bidu tal-2009;

6. Jisħaq fuq l-importanza tal-Pjan ta’ Azzjoni adottat mill-Kummissjoni fid-19 ta’ Frar 2008 
dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni permezz ta’ ġestjoni konġunta għal azzjonijiet strutturali, 
maħsuba biex tnaqqas l-iżbalji fil-klejms għall-pagamenti mill-Istati Membri; iħossu 
fiduċjuż li dan il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid jista’ jtejjeb is-sitwazzjoni b’mod sinjifikanti, 
mhux l-inqas billi jgħin lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-ħila tagħhom li jaċċertaw l-
eleġibilità għall-infiq ta’ proġett; jinnota li r-riżultati inizjali tal-ewwel rapport ta’ progress 
dwar il-Pjan ta’ Azzjoni juri progress tajjeb;

7. Japprova l-pożizzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji, 
jiġifieri li l-irregolaritajiet aktarx jiġu nnotati u kkoreġuti permezz tas-sistema korrettiva 
plurijennali; jinnota li l-kummissjoni kontinwament tivverifika d-data pprovduta mill-
Istati Membri għall-kompletezza u l-eżattezza u li jkun sar progress ta’ veru biex tkun 
pprovduta evidenza affidabbli għall-korrezzjonijiet mill-Istati Membri;  
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8. Jieħu nota tal-livell ta’ żbalji li sabet l-ECA u jirrimarka li d-differenza fl-interpretazzjoni 
mill-ECA u l-Kummissjoni rigward l-ammont li ma kellux isir rimbors għalih (b’mod 
speċjali d-differenza ta’ interpretazzjoni rigward ir-regoli relatati mal-eleġibilità tal-infiq); 
jenfasizza l-ħtieġa ta’ aktar kjarifika u jirrikjedi li l-interpretazzjoni tar-regoli dwar l-
applikazzjoni għal korrezzjonijiet finanzjarji tiġi armonizzata. 
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