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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2005, taqsima III - Kummissjoni
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 
2005 - Volum I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar is-segwitu 
tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) u d-dokument 
tas-servizzi tal-Kummissjoni - anness għar-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew dwar is-segwitu tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni bit-titolu "il-
Kisbiet tal-Politika 2005" (COM(2006)0124,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Sinteżi tal-ħidmiet tal-
Kummissjoni fil-qasam ta; l-amministrazzjoni għas-sena 2005" (COM(2006)0277),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-
verifiki interni li kienu saru fl-2005 (COM(2006)0279),

– wara li kkunsidra s-sinteżi tal-Kummissjoni bit-titolu "Ir-risposti ta’ l-Istati Membri dwar 
ir-Rapport Annwali 2004 tal-Qorti ta’ l-Awdituri (COM(2006)0184),

– wara li kkunsidra l-Green Paper dwar l-inizjattiva Ewropea fil-qasam tat-trasparenza 
adottat fit-3 ta' Mejju 2006 mill-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-opinjoni nru 2/2004 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar mudell ta' kontrolli 
wieħed (single audit) (u proposta dwar qafas ta' kontroll intern Komunitarju)3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar pjan ta' ħidma għal qafas ta' 
kontroll intern integrat (COM(2005)0252),

– wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontroll intern integrat 
(COM(2006)0009),

– wara li kkunsidra r-rapport dwar l-iskema tar-riżultati ta' l-implimentazzjoni tal-pjan ta' 

  
1 ĠU L 60 tat-8.3.2005.
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
3 ĠU C 107 tat-30.04.2004, p.1
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azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontrolli interna integrata, ippubblikat fid-19 ta' 
Lulju 2006 (SEC(2006)1009),

– wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat fit-13 ta' Novembru 2006 mill-Kumitat tal-House 
of Lords ta' l-Unjoni Ewropea li għandu t-titolu "Tmexxija Finanzjarja u Frodi fl-Unjoni 
Ewropea: perspettivi, fatti u proposti",

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qort ta' l-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 20051 kif ukoll ir-rapporti speċjali, akkumpanjati 
rispettivament mir-risposti ta' l-istituzzjonijiet ikkontrollati,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet kif 
ukoll il-legalità u r-regolarità ta' l-operazzjonijiet li jkunu għaddejjin, provduti mill-Qorti 
ta' l-Awdituri bi qbil ma' l-Artikolu 248 tat-Trattat KE2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... (0000/0000 – C6-0000/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 274, 275 u 276 tat-Trattat KE kif ukoll l-Artikoli 179a u 180 b 
tat-Trattat Euratom,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) n° 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 
2002 dwar regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej3 u speċjalment l-Artikoli 145,146 u 147 tiegħu,

– wara kkunsidra l-opinjoni nru 4/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej 
dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) nru 
1605/20024,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 70 u l-anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni ta' kumitati 
oħra interessati (A6-0000/2007),

A. billi, skond l-Artikolu 274 tat-Trattat KE, il-Kummissjoni timplimenta b'responsabilità 
tagħha, bi qbil mal-prinċipju tat-tmexxija finanzjarja tajba,

1. Jagħti kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni 
Ewropea għas-sena finanzjarja 2005

2. Jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fir-riżoluzzjoni li ġejja;

  
1 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.10
3 ĠU L 248 tas-16.9.2002, p.1 Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) n° 1995/2006 (ĠU L390 
tat-30.12.2006, p.1).
4 ĠU C 273 tad-9.11.2006, p.2
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3. Jitlob lill-President tiegħu jgħaddi din id-deċiżjoni preżenti, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li 
tagħmel parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-
Qorti ta' l-Awdituri u lill-Bank Ewropew għall-Investiment kif ukoll lill-istituzzjonijiet 
tal-kontrolli nazzjonali u reġjonali ta' l-Istati Membri , u li jiżgura li d-deċiżjoni tkun 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (serje L).
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-
Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2005, taqsima III - Kummissjoni
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 
2005 - Volum I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar is-segwitu 
tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) u d-dokument 
tas-servizzi tal-Kummissjoni - anness għar-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew dwar is-segwitu tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni bit-titolu "il-
Kisbiet tal-Politika 2005" (COM(2006)0124,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Sinteżi tal-ħidmiet tal-
Kummissjoni fil-qasam ta' l-amministrazzjoni għas-sena 2005" (COM(2006)0277),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-
verifiki interni li kienu saru fl-2005 (COM(2006)0279),

– wara li kkunsidra s-sinteżi tal-Kummissjoni bit-titolu "Ir-risposti ta’ l-Istati Membri dwar 
ir-Rapport Annwali 2004 tal-Qorti ta’ l-Awdituri (COM(2006)0184),

– wara li kkunsidra l-Green Paper dwar l-inizjattiva Ewropea fil-qasam tat-trasparenza 
adottata fit-3 ta' Mejju 2006 mill-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-opinjoni nru 2/2004 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar mudell għal kontroll 
wieħed (single audit) (u proposta dwar qafas ta' kontroll intern Komunitarju)3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar pjan ta' ħidma għal qafas ta' 
kontroll intern integrat (COM(2005)0252),

– wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontroll intern integrat 
(COM(2006)0009),

– wara li kkunsidra l-ewwel r-rapport l-iskema tar-riżultati ta' l-implimentazzjoni tal-pjan ta' 

  
1 ĠU L 60 tat-8.3.2005.
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
3 ĠU C 107 tat-30.04.2004, p.1
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azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontrolli interna integrata, ippubblikat fid-19 ta' 
Lulju 2006 (SEC(2006)1009),

– wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat fit-13 ta' Novembru 2006 mill-Kumitat tal-House 
of Lords ta' l-Unjoni Ewropea li għandu t-titolu "Tmexxija Finanzjarja u Frodi fl-Unjoni 
Ewropea: perspettivi, fatti u proposti",

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qort ta' l-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 20051 kif ukoll ir-rapporti speċjali, akkumpanjati 
rispettivament mir-risposti ta' l-istituzzjonijiet ivkontrolliti,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet kif 
ukoll il-legalità u r-regolarità ta' l-operazzjonijiet li jkunu għaddejjin, provduti mill-Qorti 
ta' l-Awdituri bi qbil ma' l-Artikolu 248 tat-Trattat KE2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... (0000/0000 – C6-0000/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 274, 275 u 276 tat-Trattat KE kif ukoll l-Artikoli 179a u 180 b 
tat-Trattat Euratom,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) n° 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 
2002 dwar regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej3 u speċjalment l-Artikoli 145,146 u 147 tiegħu,

– wara kkunsidra l-opinjoni nru 4/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej 
dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) nru 
1605/20024,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 70 u l-anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni ta' kumitati 
oħra interessati (A6-0000/2006),

A. billi, skond l-Artikolu 275 tat-Trattat KE, il-Kummissjoni għandha l-kompitu li 
tistabbilixxi l-kontijiet,

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-
Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2005;

2. Jitlob lill-President tiegħu jgħaddi din id-deċiżjoni preżenti, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-Qorti ta' l-Awdituri u lill-Bank Ewropew għall-Investiment kif 
ukoll lill-istituzzjonijiet tal-kontrolli nazzjonali u reġjonali ta' l-Istati Membri , u li jiżgura 
li d-deċiżjoni tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea (serje L).

  
1 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.10
3 ĠU L 248 tas-16.9.2002, p.1 Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) n° 1995/2006 (ĠU L390 
tat-30.12.2006, p.1).
4 ĠU C 273 tad-9.11.2006, p.2
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3. PROPOSTA GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2005, 
taqsima III - Kummissjoni
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20051,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 
2005 - Volum I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar is-segwitu 
tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) u d-dokument 
tas-servizzi tal-Kummissjoni - anness għar-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew dwar is-segwitu tad-deċiżjonijiet ta' kwittanza 2004 (SEC(2006)1376, 
SEC(2006)1377),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni bit-titolu "il-
Kisbiet tal-Politika 2005" (COM(2006)0124,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Sinteżi tal-ħidmiet tal-
Kummissjoni fil-qasam ta; l-amministrazzjoni għas-sena 2005" (COM(2006)0277),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-
verifiki interni li kienu saru fl-2005 (COM(2006)0279),

– wara li kkunsidra s-sinteżi tal-Kummissjoni bit-titolu "Ir-risposti ta’ l-Istati Membri dwar 
ir-Rapport Annwali 2004 tal-Qorti ta’ l-Awdituri (COM(2006)0184),

– wara li kkunsidra l-Green Paper dwar l-inizjattiva Ewropea fil-qasam tat-trasparenza 
adottat fit-3 ta' Mejju 2006 mill-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-opinjoni nru 2/2004 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar mudell għal kontroll 
wieħed (single audit) (u proposta dwar qafas ta' kontroll intern Komunitarju)3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar pjan ta' ħidma għal qafas ta' 
kontroll intern integrat (COM(2005)0252),

– wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontroll intern integrat 
(COM(2006)0009),

  
1 ĠU L 60 tat-8.3.2005.
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
3 ĠU C 107 tat-30.04.2004, p.1
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– wara li kkunsidra l-ewwel r-rapport dwar l-iskemi tar-riżultati ta' l-implimentazzjoni tal-
pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni għal qafas ta' kontrolli interna integrata, ippubblikat fid-
19 ta' Lulju 2006 (SEC(2006)1009),

– wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat fit-13 ta' Novembru 2006 mill-Kumitat tal-House 
of Lords ta' l-Unjoni Ewropea li għandu t-titolu "Tmexxija Finanzjarja u Frodi fl-Unjoni 
Ewropea: perspettivi, fatti u proposti",

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qort ta' l-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 20051 kif ukoll ir-rapporti speċjali, akkumpanjati 
rispettivament mir-risposti ta' l-istituzzjonijiet ivkontrolliti,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet kif 
ukoll il-legalità u r-regolarità ta' l-operazzjonijiet li jkunu għaddejjin, provduti mill-Qorti 
ta' l-Awdituri bi qbil ma' l-Artikolu 248 tat-Trattat KE2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-... (0000/0000 – C6-0000/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 274, 275 u 276 tat-Trattat KE kif ukoll l-Artikoli 179a u 180 b 
tat-Trattat Euratom,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) n° 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 
2002 dwar regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej3 u speċjalment l-Artikoli 145,146 u 147 tiegħu,

– wara kkunsidra l-opinjoni nru 4/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej 
dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) nru 
1605/20024,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 70 u l-anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni ta' kumitati 
oħra interessati (A6-0000/2006),

A. billi l-Artikolu 274 tat-Trattat KE jistabbilixxi li r-responsabilità ta' l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-Komunità huwa kompitu tal-Kummissjoni u din għandha timplimentah skond 
il-prinċipju tat-tmexxija finanzjarja tajba b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri,

B.  billi l-aktar mod elokwenti għall-Kummissjoni li turi l-impenn reali tagħha favur it-
trasparenza u t-tmexxija finanzjarja tajba huwa billi timplimenta u tappoġġja b'mod sħiħ l-
inizjattivi li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità tat-tmexxija finanzjarja sabiex tikseb 
dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni (DAS) pożittiva mill-Qorti ta' l-Awdituri (li minn issa 'l 
quddiem tissejjaħ "il-Qorti"),

  
1 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.1
2 ĠU C 263 tal-31.10.2006, p.10
3 ĠU L 248 tas-16.9.2002, p.1 Regolament kif emendat mir-Regolament (KE, Euratom) n° 1995/2006 (ĠU L390 
tat-30.12.2006, p.1).
4 ĠU C 273 tad-9.11.2006, p.2
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C. billi l-implimentazzjoni tal-politiki ta' l-UE huma kkaratterizzati minn "tmexxija    
maqsuma" tal-baġit tal-Komunità bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri li jfisser li 80% 
ta' l-ispejjeż tal-Komunità huma mmaniġġjati mill-Istati Membri,

D. billi t-twettiq tar-responsabilitajiet ta' kontrolli mill-Istati Membri dwar il-produzzjoni ta' 
informazzjoni finanzjarja u l-bżonn ta' firem xierqa fuq livell ċentrali b'relazzjoni ma' 
dawn l-informazzjonijiet, għandhom b'mod nett jikkontribwixxu għat-titjib tat-tmexxija 
tal-baġit tal-Komunità u għall-kisba ta' dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni pożittiva,

E. billi, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanzi 2003 u 2004 tat-12 ta' April 20051 u tas-
27 ta' April 20062, il-Parlament propona li kull Stat Membru jipprovdi dikjarazzjoni ex 
ante u dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni annwali ex post dwar l-użu tiegħu tal-finanzjament 
ta' l-Unjoni Ewropea,

F. billi, l-prinċipju ġenerali stabbilit mill-Parlament huwa li bi qbil mat-Trattat KE, kemm 
ir-responsabilità finali għat-tmexxija tal-baġit tal-Komunità u kemm ir-responsabilità 
parzjali ta' l-Istati Membri għat-tmexxija tal-fondi disponibbli għalihom, ikunu osservati 
b'mod sħiħ,

G. billi l-Kunsill ECOFIN, fil-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta' Novembru 2005, irrifjuta l-
proposta tal-Parlament dwar id-dikjarazzjonijiet fuq livell nazzjonali3,

H. billi l-ftehima interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba4, tas-17 ta' Mejju 2006, 
stabbilita fil-paragrafu 44 li permezz tagħha, l-awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli tal-
kontijiet fl-Istati Membri se jevalwaw bl-liema miżura is-sistemi tat-tmexxija u tal-
kontrolli huma konformi mar-regolamentazzjoni tal-Komunità u li l-Istati Membri 
jimpenjaw ruħhom li kull sena jagħmlu fuq livell nazzjonali xieraq, rapport tal-kontrolli 
tal-kontijiet u tad-dikjarazzjonijiet disponibbli,

I. billi l-prinċipju ta' kontroll intern effikaċi jidher fost il-prinċipji baġitarji tar-regolament 
finanzjarju minn meta ġie emendat mir-Regolament (KE, Euratom) nru 1995/2006, kif 
propost mill-Kummissjoni fil-pjan ta' azzjoni tagħha msemmi hawn fuq,

J. billi fir-rapport annwali tagħha għall-2005, il-Qorti enfasizzat, rigward l-
implimentazzjoni tal-qafas ta' kontroll intern integrat, li, "wieħed mill-aktar objettivi 
importanti approvati mill-Kummissjoni huwa dak tal-proporzjonalità u tar-rapport bejn 
il-benefiċċju u l-ispejjeż tal-kontrolli" (punt2.10),

K. billi l-Kunsill ECOFIN tat-8 ta' Novembru msemmi hawn fuq ikkunsidra fil-
konklużjonijiet tiegħu li l-implimentazzjoni ta' kontroll intern integrat kif ukoll iċ-
ċarezza u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli għal kontrolli kienet ta' 
importanza kbira wkoll u talab "lill-Kummissjoni tevalwa l-ispejjeż tal-kontrolli għal kull 
kategorija ta' spejjeż"(punt 5),

  
1 ĠU C 33 E  tad-9.2.2006, p.169
2 Testi Approvati, , P6_TA(2006)0157.
3 Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill ECOFIN tat-8 ta' Novembru 2005 fl-indirizz li ġej:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
4 ĠU C 139 ta; l-14 .6.2006, p.1
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L. billi l-ħidma tal-kumitat parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit inġenerali u l-proċedura ta' 
kwittanza jiffurmaw il-proċess maħsub biex 1) jistabbilixxi r-responsabilità sħiħa tal-
Kummissjoni kollha kemm hi  u tal-parteċipanti ewlenin importanti għat-tmexxija 
finanzjarja ta' l-Unjoni Ewropea bi qbil mat-Trattat, 2) japplika proċedura annwali xierqa 
għal dan il-għan li tippermetti lill-Parlament ikollu relazzjoni diretta ma' l-awtoritajiet 
ewlenin responsabbli minn din it-tmexxija, u 3) itejjeb it-tmexxija finanzjarja fl-UE, 
filwaqt li joħloq ukoll bażi ta' deċiżjoni aktar soda fid-dawl tar-riżultati tal-verifika tal-
Qorti,

M. jistieden lill-Kumitat għall-Baġit jikkunsidra r-riżultati u r-rakkomandazzjonijiet tal-
kwittanza 2005 fil-qafas tal-proċedura baġitarja li jmiss,

MISTOQSIJIET ORIZZONTALI

Dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni

Affidabilità tal-kontijiet

1. Jinnota li b'eċċezzjoni ta' osservazzjonijiet mhux speċifiċi, li l-Qort tqis li l-kontijiet 
annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej jippreżentaw is-sitwazzjoni finanzjarja reali tal-
Komunitajiet fil-31 ta' Diċembru 2005, kif ukoll ir-riżultati ta' l-operat u l-flussi 
finanzjarji għas-sena finanzjarja li għalqet f'dik id-data (Kapitolu 1, DAS, punti V sa 
VIII);

2. Jilqa' b'sudisfazzjon b'mod partikolari l-isforz li sar mis-servizzi tal-Kummissjoni sabiex 
tkun adottata l-kontatibilità għas-sena finanzjarja fiż-żmien stipulat mir-Regolament 
Finanzjarju għall-produzzjoni tar-rendikonti finanzjarji;

3. Jiddikjara, madanakollu li hu mħasseb dwar l-osservazzjonijiet tal-Qorti dwar l-iżbalji fl-
ammonti reġistrati fis-sistema ta' kontabilità (estimazzjoni żejda tal-kontijiet pagabbli u ta' 
l-ammont totali tal-finanzjamenti minn qabel kemm għal tul ta' żmien twil u kemm għal 
tul ta' żmien qasir u ta' żbalji fis-sistemi ta' kontabilità lokali ta' ċertu direttorati ġenerali);

4. Jitlob lill-Kummissjoni tikkoreġi b'urġenza n-nuqqasijiet innutati mill-Qorti sabiex ikun 
evitat li dawn in-nuqqasijiet ma jaffetwawx l-affidabilità tar-rendikonti finanzjarji ta' l-
2006;

5. Jilqa' b'sudissfazzjoni wara talbiet ripetuti tal-Parlament, l-Artikolu 61 ġdid tar-
Regolament Finanzjarju li jistabbilixxi li l-uffiċjal ta' kontabilità tal-Kummissjoni jiffirma 
l-kontijiet u għandu l-poter li jivverifika l-informazzjoni irċevuta u jagħmel 
osservazzjonijiet;

6. Jirrikonoxxi b'sudisfazzjon li b'konformità mat-talba li kien ifformula fir-riżoluzzjoni 
tiegħu dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2004, l-informazzjonijiet dwar il-"kontijiet 
bankarji mhux magħrufa" kienu kkomunikati lilu mill-Kummissjoni u s-sitwazzjoni ta' 
dawn il-kontijiet kienet iċċarata;
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7. Jiddeplora l-fatt li skond l-osservazzjonijiet tal-Qorti fir-rapport annwali tagħha għall-2005 
(punt 1.49), l-uffiċjal ta' kontabilità ma osservax ir-regoli ta' kontabilità nru 2 u 12 f'dak li 
jirrigwarda l-istrutturi l-ġodda, il-preżentazzjoni tal-karta tal-bilanċ u t-trattament ġdid tad-
drittijiet tal-pensjoni tal-Komunitajiet; jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-miżuri meħtieġa 
sabiex tkun irrimedjata din is-sitwazzjoni;

8. Juri tħassib li l-Qorti qed tinnota żbalji fl-ammonti tal-finanzjamenti minn qabel 
irrekordjati u jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi urġenti sabiex tirrimedja dawn in-
nuqqasijiet bil-għan li l-kontijiet jirriflettu l-pużizzjoni finanzjarja bl-iktar mod preċiż 
possibbli; ifakkar lill-Kummissjoni bl-impenn li għandha sabiex kull simestru tinforma 
lill-awtorità baġitarja bit-tmexxija tal-finanzjamenti minn qabel;

Il-legalità ta' l-operazzjonijiet ta' bażi

9. Jieħu kont tal-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti li jgħidu li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-
legalità u mar-regolarità ta' l-operazzjonijiet ta' bażi, ma kien hemm xejn importanti x'jiġi 
kkonstatat fl-oqsma fejn il-Kummissjoni implimentat sistemi ta' verifika u ta' monitoraġġ 
xierqa (Kapitolu 1, DAS, punt IX);

10. Jiddeplora madankollu l-fatt illi, f'oqsma importanti ferm ta' l-immaniġġjar tal-baġit 
Komunitarju (infiq fit-titolu tal-CAP li mhuwiex soġġett għas-SIGC1, Fondi strutturali, 
politiki interni, azzjonijiet esterni, SAPARD), il-Qorti tinnota illi l-effikaċja ta' dawn is-
sistemi ta' monitoraġġ u ta' verifika għandha tiġi mtejba, peress illi għad hemm 
nuqqasijiet notevoli li ma jippermettux li jkun hemm dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni 
pożittiva f'dawn l-oqsma (kapitolu 1, DAS, punti IX sa XI);

11. Jinnota bi tħassib kbir numru kbir ta' żbalji nnutati mill-Qorti f'dak li għandu x'jaqsam 
ma' l-operazzjonijiet fil-livell tal-benefiċjarju aħħari u jgħid ukoll illi, fil-kuntest ta' l-
amministrazzjoni mqassma, il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' l-iżbalji 
fil-livell tal-benefiċjarju aħħari għandhom isiru mill-Istati Membri;

12. Jieħu nota ta' l-opinjoni tal-Qorti li l-Kummissjoni ma teżerċitax monitoraġġ effikaċi fuq 
il-verifiki delegati lill-Istati Membri u jitlob lil din ta' l-aħħar sabiex issib soluzzjoni 
malajr għal dan in-nuqqas;

13. Jikkunsidra illi l-kwistjoni ewlenija fil-kuntest tad-DAS hija illi wieħed ikun jaf jekk is-
sistemi ta' monitoraġġ u ta' verifika humiex qegħdin jiġu applikati sew fiż-żewġ livelli, 
f'dak Komunitarju u f'dak nazzjonali, u jekk jagħtux garanzija tal-legalità u tar-regolarità 
ta' l-operazzjonijiet ta' bażi;

14. Jaħseb illi, min dan l-aspett, il-verifika tal-Qorti ser tippermetti illi jiġi identifikat is-sors 
tan-nuqqasijiet li nstabu u ser tikkontribwixxi sabiex il-limitazzjonijiet jiġu korretti 
b'mod iktar effikaċi milli sempliċement permezz tal-konstatazzjoni ta' l-iżbalji fit-
tranżazzjonijiet;

15. Jilqa' l-approċċ tad-DAS rivedut li l-Qorti bdiet tintroduċih fl-2002, u partikularment l-

  
1 Sistema integrata ta' tmexxija u ta' verifika.
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aħħar modifika, adottata fi Frar 20061, li se tiġi applikata għall-ewwel darba fir-rapport 
annwali tagħha għall-2006;

Dikjarazzjonijiet ta' l-amministrazzjonijiet nazzjonali

16. Ifakkar illi, bi qbil ma' l-Artikolu 274 tat-Trattat KE, kull Stat Membru għandu jieħu fis-
sħiħ ir-responsabiltajiet fil-qasam ta' l-amministrazzjoni, u għandu jieħu miżuri 
neċessarji sabiex jiġi llimitat kemm jista' jkun ir-riskju ta' żbalji fl-operazzjonijiet ta' 
bażi;

17. Jindika n-neċessità urġenti illi tiġi introdotta dikjarazzjoni nazzjonali fil-livell politiku 
adegwat illi tkopri l-fondi Komunitarji kollha fl-amministrazzjoni mqassma, hekk kif 
ippropona l-Parlament fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza 2003 u 2004;

18. Jenfasizza l-importanza ta' pjan ta' azzjoni għal qafas ta' verifika interna integrata u 
jappoġġja bis-sħiħ il-proposta fformulata mill-Kummissjoni fl-azzjoni 5 tal-pjan ta' 
azzjoni msemmi, li jgħid illi "l-Istati Membri għandhom jaħtru entità ta' koordinazzjoni 
nazzjonali" skond il-qasam politiku, li għandha tagħti ħarsa ġenerali ta' l-assigurazzjoni 
disponibbli f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-azzjonijiet Komunitarji ta' kull Stat Membru;

19. Jaħseb li d-dikjarazzjonijiet ta' amministrazzjoni nazzjonali żgur jikkontribwixxu sabiex 
tiġi msaħħa l-kwalità tas-sistemi nazzjonali ta' monitoraġġ u ta' verifika korrispondenti, u 
jikkostitwixxu element importanti sabiex tinkiseb DAS pożittiva;

20. Ifakkar illi huma l-Istati u mhux ir-reġjunijiet li huma membri ta' l-UE, u li għalhekk 
mhuwiex aċċettabbli illi Stat Membru jirrifjuta d-dikjarazzjonijiet nazzjonali minħabba l-
organizzazzjoni territorjali tiegħu, peress illi l-fondi huma attribwiti fil-livell ċentrali, 
anke jekk l-immaniġġjar tagħhom huwa deċentralizzat, u li jekk Stat Membru mhuwiex 
kapaċi jieħu r-responsabiltajiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra illi 
tissospendi eventwalment l-għoti ta' fondi;

21. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2006 dwar id-dikjarazzjonijiet ta' 
amministrazzjoni nazzjonali2 li fihom huwa jirrikonoxxi illi, fil-prattika, dawn id-
dikjarazzjonijiet nazzjonali jistgħu jinkludu "bosta dikjarazzjonijiet f'kuntest nazzjonali 
minflok dikjarazzjoni waħda, sabiex jittieħed kont tas-sistema politika federali u 
deċentralizzata ta' ċerti Stati Membri";

22. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir l-inizjattiva ta' l-Olanda, li l-Parlament tagħha approva l-
adozzjoni ta' dikjarazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali tal-fondi Komunitarji ibbażata 
fuq sottodikjarazzjonijiet li jikkorrispondu għad-diversi titoli ta' nfiq u li, fl-analiżi finali, 
se tiġi ffirmata mill-Ministru għall-Finanzi;

23. Jilqa' bl-istess sodisfazzjoni id-deċiżjoni tar-Renju Unit illi jieħu miżuri għall-
introduzzjoni ta' dan it-tip ta' dikjarazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali tal-fondi 

  
1 Punt 1.59 tar-rapport annwali 2005 tal-Qorti ta' l-Awdituri.
2 Testi Approvati, , P6_TA(2006)0043.
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Komunitarji, sakemm wieħed jiftakar li din id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata minn 
uffiċjal għoli kompetenti f'dan il-qasam;

24. Jinnota bi tħassib illi, minkejja dawn l-inizjattivi pożittiv, il-maġġoranza ta' l-Istati 
Membri għandhom kontra l-introduzzjoni ta' dawn id-dikjarazzjonijiet nazzjonali;

25. Jistieden madankollu lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta ta' dikjarazzjoni ta' l-
amministrazzjoni nazzjonali lill-Kunsill, li tkopri t-totalità tal-fondi Komunitarji fl-
amministrazzjoni mqassma, u li għandha tkun ibbażata fuq sottodikjarazzjonijiet tad-
diversi strutturi nazzjonali ta' immaniġġjar ta' l-infiq;

26. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel kull sforz possibbli sabiex tħajjar lill-Istati 
Membri ħalli jeżaminaw din il-kwistjoni fi ħdan il-gvernijiet rispettivi tagħhom u fil-
Kunsill ta' l-ECOFIN;

27. Jistieden b'rispett lill-parlamenti nazzjonali (partikularment lill-kumitati nazzjonali 
inkarigati mill-kontroll tal-finanzi pubbliċi u lill-kumitati tal-Konferenza ta' l-Entitajiet 
Speċjalizzati fl-Affarijiet Komunitarji u Ewropej tal-Parlamenti ta' l-Unjoni Ewropea -
COSAC) sabiex jiddiskutu l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali;

Il-Punt 44 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija 
finanzjarja tajba  

28. Jenfasizza illi l-punt 44 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u t-
tmexxija finanzjarja tajba msemmija hawn fuq jwaqqaf l-obbligu, għall-awtoritajiet 
inkarigati mill-kontroll tal-kontijiet fl-Istati Membri, illi jevalwaw sa fejn is-sistemi ta' 
tmexxija u ta' verifika huma konformi mar-regolamentazzjoni Komunitarja, billi l-Istati 
Membri jintrabtu illi, kull sena, jistabbilixxu rikapitulazzjoni tal-verifiki tal-kontijiet u 
tad-dikjarazzjonijiet disponibbli, fil-livell nazzjonali adegwat;

29. Huwa ta' l-opinjoni illi l-awtoritajiet inkarigati mill-verifika tal-kontijiet imsemmija fil-
punt 44 għandhom jieħdu din ir-responsabiltà ġdida għall-użu lokali tal-fondi 
Komunitarji u li din il-verifika fuq skala nazzjonali għandha tifrex il-bażi għad-
dikjarazzjonijiet ta' amministrazzjoni nazzjonali stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali;

30. Jenfasizza illi huwa biss hekk li d-dikjarazzjonijiet ta' amministrazzjoni nazzjonali se 
jkollhom verament valur, u li fil-mod illi jaħsibhom il-Parlament, huma għandhom 
jikkostitwixxu garanziji reali tat-tħaddim sod tas-sistemi nazzjonali ta' tmexxija u ta' 
verifika;

31. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex titlob lill-Istati Membri l-informazzjoni immirata fil-
punt 44 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija 
finanzjarja tajba u sabiex, fuq il-bażi ta' din l-informazzjoni, telabora dokument li, għal 
kull Stat Membru, janalizza n-nuqqasijiet u l-vantaġġi tas-sistemi nazzjonali ta' tmexxija 
u ta' verifika tal-fondi Komunitarji kif ukoll ir-riżultati tal-verifiki tal-kontijiet li jiġu 
mwettqa, u sabiex tippreżenta dan id-dokument lill-Parlament u lill-Kunsill;
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32. Jaħseb illi jkun utli illi, fuq il-bażi ta' dan id-dokument finali elaborat mill-Kummissjoni, 
il-Kunsill ta' l-ECOFIN iwettaq evalwazzjoni kumparattiva u jorganizza dibattitu dwar 
il-karattru adegwat tas-sistemi użati mill-Istati Membri sabiex jiżguraw il-verifika tal-
fondi mogħtija skond il-baġit Komunitarju;

Sospensjoni tal-pagamenti u korrezzjonijiet finanzjarji

33. Ifakkar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Ġunju 2005 rigward pjan ta' ħidma 
għal qafas ta' verifika interna integrata (COM(2005)252), li l-punt B tagħha jgħid illi 
"meta Stat Membru jonqos milli jindirizza b’mod adekwat ir-riskji ta' żball, il-
Kummissjoni għandha tipproteġi l-baġit tal-KE billi tapplika d-dispożizzjonijiet eżistenti 
b'mod rigoruż għas-sospenzjoni tal-pagamenti u l-korrezzjonijiet finanzjarji".

Sospensjoni tal-pagamenti

34. Jappoġġja bis-sħiħ lill-Kummissjoni fl-applikazzjoni b'mod rigoruż tal-leġiżlazzjoni fil-
qasam tas-sospensjoni tal-pagamenti u jifraħ għall-azzjonijiet li ttieħdu diġà1 sabiex ma 
jiġux trasferiti fondi jekk il-Kummissjoni ma jkollha l-ebda garanzija assoluta rigward l-
affidabilità tas-sistemi ta' tmexxija u ta' verifika ta' l-Istat Membru benefiċjarju tal-fondi 
kkonċernati;

35. Jaħseb illi, f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżervi rikorrenti relatati ma' programmi ta' nfiq 
ta' Stat Membru partikolari, is-sospensjoni tal-pagamenti bħala mezz ta' pressjoni se 
jikkontribwixxi għaż-żieda ta' l-Istati Membri fl-użu korrett tal-fondi Komunitarji 
miksuba;

36. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tissemplifika r-regoli u sabiex tapplika l-leġiżlazzjoni 
eżistenti fil-qasam tas-sospensjoni tal-pagamenti meta dan ikun neċessarju u sabiex 
tinforma lill-Kunsill, lill-Parlament u lill-Qorti ta' l-Awdituri dwar dawn is-
sospensjonijiet ta' pagamenti u dwar ir-raġunijiet tagħhom;

Korrezzjonijiet finanzjarji fil-programmi multiannwali

37. Jaħseb illi, f'dak li għand x'jaqsam ma' l-amministrazzjoni mqassma jew deċentralizzata, 
il-Kummissjoni għandha tapplika bis-sħiħ l-Artikolu 53, paragrafu 5, tar-Regolament 
Finanzjarju li jgħid li hija għandha tieħu r-responsabiltà aħħarija fl-eżekuzzjoni tal-baġit 
bi qbil ma' l-Artikolu 274 tat-Trattat KE permezz ta' ''proċeduri ta' approvazzjoni tal-
kontijiet jew ta' mekkaniżmi ta' korrezzjonijiet finanzjarji'';

38. Jenfasizza illi, tenut kont tan-natura multiannwali ta' l-infiq fil-programmi Komunitarji, 
huwa biss fi tmiem iċ-ċiklu multiannwali illi l-Kummissjoni tkun tista' twettaq l-

  
1 Skond tweġiba bil-miktub tal-Kummissarju Hubner lill-kumitat parlamentari kompetenti, ''fl-2006 talbiet għal 
pagamenti ta' l-ERDF inżammu lura minn Spanja sakemm jingħataw ir-riżultati tal-verifiki ta' miżuri ta' 
rimedjar. Eżempji oħra huma l-interruzzjonijiet ta' pagamenti ESF fl-2005 għall-programmi kollha fl-Ingilterra, 
għal programmi ta' l-Objettiv 3 u xi programmi reġjonali fi Frnaza, u għal programmi fir-reġjunijiet tal-Kalabrija 
u ta' Sqallija fl-Italja, u fl-2006 għal EQUAL fi Spanja u fl-Italja''.
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applikazzjoni ta' dawn il- ''proċeduri ta' approvazzjoni tal-kontijiet jew ta' mekkaniżmi 
ta' korrezzjonijiet finanzjarji'', li l-għan tagħhom huwa li jiġu kkorreġuti a posteriori l-
iżbalji li jinsabu;

39. Jikkonstata bi tħassib madankollu li l-Qorti għamlet kritiċi qawwija dwar il-
korrezzjonijiet finanzjarji applikati mill-Kummissjoni, li ma jippermettux ''il-prevenzjoni 
ta' l-iżbalji kif ukoll is-sejba u l-korrezzjoni fi żmien utli'', ma jieħdux kont b'mod xieraq 
tan-nuqqasijiet li jinstabu fl-operazzjonijiet ta' bażi, jiġifieri fil-livell tal-benefiċjarju 
aħħari, u ''ma jħajrux lill-Istati Membri sabiex jadottaw dispożizzjonijiet għall-
prevenzjoni ta' irregolaritajiet jew għat-titjib tas-sistemi tagħhom ta' tmexxija u ta' 
kontroll'' (punti 1.64 u 6.35 tar-rapport annwali tal-Qorti);

40. Jindika illi d-deċiżjonijiet u l-miżuri korrettivi finali1 għandhom l-għan li jeskludu mill-
iffinanzjar Komunitarju l-ispejjeż li ma twettqux b'konformità mal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u li dawn id-deċiżjonijiet, li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kummissjoni, 
għandhom jikkostitwixxu strument importanti tas-sistemi ta' verifika u ta' monitoraġġ;

41. Jinnota illi l-effett tal-miżuri korrettivi finali li ma jiġux applikati direttament għall-
operazzjonijiet fil-livell tal-benefiċjarju aħħari, fil-prattika hekk kif tikkonstata l-Qorti, 
huwa li l-piż ta' l-operazzjonijiet illegali u irregolari tal-baġit ta' l-Unjoni Ewropea 
jitqiegħed fuq il-kontribwenti nazzjonali kollha u mhux fuq il-benefiċjarju aħħari li jkun 
għamel l-iżball (punt 1.65 tar-rapport annwali tal-Qorti);

42. Jenfasizza illi, b'konsegwenza ta' dan, huwa ferm importanti li l-Istati Membri jkollhom 
sistemi adegwati sabiex tittejjeb il-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta' l-iżbalji fil-livell 
tal-benefiċjarji aħħarija, għaliex dan jevita l-applikazzjoni ta' miżuri korrettivi finali da 
parti tal-Kummissjoni;

43. Jikkonkludi illi, quddiem il-kritiċi serji tal-Qorti, il-Kummissjoni, min-naħa tagħha, 
għandha tieħu l-miżuri kollha adegwati sabiex ittejjeb il-korrezzjonijiet finanzjraji finali 
li twettaq sabiex dan iwassal għal tmexxija finanzjarja tajba u ġestjoni iktar ġusta tal-
fondi ta' l-UE;

44. Jiddeplora n-nuqqas ta' qbil evidenti bejn il-Kummissjoni u l-Qorti f'dak li għandu 
x'jaqsam maċ-ċifri relatati mal-korrezzjonijiet finanzjarji mwettqa mill-Kummissjoni fl-
2005, li ġie evidenzjat b'mod partikolari matul il-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-
Qorti lill-Kumitat parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit, fit-23 ta' Ottubru 2006; dan in-
nuqqas ta' qbil huwa ta' xkiel għar-reputazzjoni tajba li l-ġestituri tal-baġit Komunitarju 
għandu jkollhom maċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea;

45. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta lill-Parlament, kif ukoll lill-Qorti, 
b'definizzjoni li tagħti f'dettall in-nozzjonijiet differenti kopruti mill-espressjoni 

  
1  Approvazzjoni tal-kontijiet fil-qafas ta' l-EAGGF (Garanzija), għeluq tal-programmi operazzjonali tal-Fondi 

strutturali u tal-verifiki ta' għeluq relatati mat-tmexxija deċentralizzata ta' l-azzjonijiet esterni;
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''korrezzjonijiet finanzjarji'' u l-ammonti tal-korrezzjonijiet li ġew mwettqa realment fl-
2005;

46. Jitlob illi fil-ġejjieni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali li jagħti 
f'dettall l-ammont tal-korrezzjonijiet finanzjarji li ġew mwettqa realment;

Sistema ta' verifika interna tal-Kummissjoni

Il-pjan ta' azzjoni għal qafas ta' verifika interna integrata

47. Jilqa' l-adozzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, fis-17 ta' Jannar 2006, ta' komunikazzjoni 
lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri bl-isem ta' ''Pjan 
ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għal Qafas ta' Verifika Interna Integrata'' (COM(2006)0009 
u SEC(2006)49), li tiddefinixxi 16-il azzjoni konkreta li għandhom jitwettqu bil-għan li 
jitwaqqaf qafas ta' verifika interna iktar effikaċi għall-fondi ta' l-UE;

48. Jilqa' b'sodisfazzjon l-ewwel rapport ta' kull sitt xhur ippreżentat mill-Kummissjoni fid-
19 ta' Lulju 2006 (SEC(2006)1001) dwar il-progress li sar f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-
applikazzjoni tal-miżuri tal-pjan ta' azzjoni msemmi hawn fuq, bi qbil mat-talba 
fformulata mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza 2004;

49. Jiddeplora madankollu l-fatt illi, skond ir-rapport imsemmi, ċerti azzjonijiet lanqas biss 
inbdew minħabba d-dewmien fuq il-kalendarju previst, partikularment l-azzjonijiet 7, 9 u 
10;1

Rapport bejn l-ispejjeż u l-effikaċja - Analiżi ta' l-ekwilibriju eżistenti bejn l-ispejjeż 
operazzjonali u l-ispejjeż tas-sistemi ta' verifika - Rata ta' żbalji jew riskju ta' żbalji 
aċċettabbli

50. Jenfasizza illi, fir-rapport annwali tagħha għall-2005, il-Qorti qalet, fir-rigward ta' l-
implimentazzjoni tal-qafas ta' verifika interna integrata, li, "wieħed mill-aktar objettivi 
importanti approvati mill-Kummissjoni huwa dak tal-proporzjonalità u tar-rapport bejn 
il-benefiċċju u l-ispejjeż tal-verifiki" (punti 209 u 2.10);

51. Ifakkar ukoll li l-Kunsill ta' l-ECOFIN tat-8 ta' Novembru 2005, imsemmi hawn fuq, 
irritjena li kien essenzjali li tiġi implimentata prattika ta' verifika interna integrata u 
ddikjara2 li "l-Kunsill jaħseb, bi qbil ma' l-opinjoni tal-Qorti nru. 2/2004,li għandu jilħaq 
ftehim mal-Parlament Ewropew fir-rigward tar-riskji li jistgħu jiġu ttollerati fl-
operazzjonijiet ta' bażi, kont tenut ta' l-ispejjeż u tal-vantaġġi tal-verifiki fil-qafas tad-
diversi politiki u ta' l-ammont ta' spejjeż korrispondenti";

  
1 Azzjoni 7: Promozzjoni ta' l-aħjar prattiki għat-titjib tar-rapport bejn l-ispejjeż u l-vantaġġi tal-verifiki fil-livell 
tal-proġetti; Azzjoni 9: Promozzjoni ta' l-approċċ tal-kontroll waħdieni; Azzjoni 10:mailto:anadal@pp.es
Twettiq ta' stima inizjali u ta' analiżi ta' l-ispejjeż tal-kontrolli.
2 Ara l-punti 5 u 17 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill ECOFIN tat-8 ta' Novembru 2005 fl-indirizz li ġej:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
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52. Ifakkar l-Azzjoni 4 tal-pjan ta' azzjoni msemmi hawn fuq li, bi qbil mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, tipproponi li ''jingħata bidu għal djalogu 
interistituzzjonali dwar ir-riskji li jistgħu jiġu ttollerati fl-operazzjonijiet ta' bażi'';

53. Ifakkar ukoll l-Azzjoni 10, li għandha l-għan li twettaq ''analiżi ta' l-ispejjeż tal-verifiki'', 
- peress li ''huwa neċessarju li jintlaħaq ekwilibriju xieraq bejn l-ispejjeż u l-vantaġġi 
tal-verifiki'' - u li r-riżultati tagħha għandhom ikunu ppreżentati fil-bidu tas-sena 2007, 
iżda jinnota li din l-azzjoni għandha kif inbdiet;

54. Jiddispjaċih flimkien mal-Qorti1 li l-relazzjoni bejn il-livell ta' riskju tollerabbli u l-
ekwilibriju bejn l-ispejjeż u l-vantaġġi tal-verifiki ma ġietx stabbilita u li, għalkemm il-
"livell ta' riskju tollerabbli" jikkostitwixxi nozzjoni fundamentali f'qafas ta' verifika 
interna integrata, ma hemm xejn li jippermetti li wieħed isir jaf kif jasal għalih;

55. Jaħseb għalhekk illi l-Kummissjoni, fir-rispett tal-prinċipji tal-proporzjonalità u ta' l-
ispejjeż/effikaċja tas-sistemi ta' verifika, għandha tevalwa r-relazzjoni eżistenti, minn 
banda, bejn ir-riżorsi li hija għandha għal kull politika ddeterminata, u mill-banda l-oħra, 
il-parti tar-riżorsi li hija timpjega fis-sistemi ta' verifika skond il-qasam ta' nfiq u, fl-
aħħarnett, ir-riżorsi eventwalment mitlufa minħabba żbalji hekk mikxufa;

56. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq b'mod effettiv din l-analiżi kumparattiva, li hija l-
unika bażi li tippermetti li jiġi stabbilit ''livell ta' riskju tollerabbli'', u li tgħaddi din l-
analiżi lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Qorti ta' l-Awdituri bi qbil mat-talba tal-Kunsill 
ta' l-ECOFIN;

57. Jaħseb illi r-relazzjoni eżistenti ta' l-ispejjeż u l-vantaġġi bejn ir-riżorsi użati fl-attivitajiet 
ta' verifika u r-riżultat ta' dawn il-verifiki għandha tkun element fundamentali li għandu 
jittieħed kont tiegħu meta l-Qorti ta' l-Awdituri tkun qed telabora d-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni rigward l-affidabilità tal-kontijiet;

Responsabiltà politika u responsabiltà tal-Kummissjoni fil-qasam tat-tmexxija

58. Huwa ta' l-opinjoni illi r-rapporti annwali ta' attività tas-servizzi tal-Kummissjoni 
jipprovdu informazzjoni ferm importanti għall-proċedura ta' kwittanza iżda jinsab 
imħasseb meta jibqa' jaqra l-kliem tal-Qorti illi jgħidu li xi wħud minn dawn ir-rapporti 
għadhom ma jipprovdux elementi ta' prova b'saħħithom biżżejjed għad-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tagħha (punti 2.15, 2.18 u 2.19 tar-rapport annwali 2005);

59. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tara li dawn ir-rapporti annwali ta' attività u d-
dikjarazzjonijiet annessi magħhom jittrattaw iktar fil-fond l-evalwazzjoni tas-sistemi 
eżistenti, in-nuqqasijiet misjuba u l-impatti finanzjarji tagħhom;  

  
60. Jitlob mill-ġdid illi, waqt li jkun qed jelabora r-rapporti ta' sinteżi, is-Segretarju Ġenerali 

tal-Kummissjoni joħroġ b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni rigward id-dikjarazzjonijiet ta' 
kull wieħed mid-Diretturi Ġenerali, sabiex juri biċ-ċar l-għajnuna li huwa jagħti lill-

  
1 Opinjoni nru. 4/2006.
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Kulleġġ tal-Kummissarji meta dan jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-kontenut tar-
rapport;

Il-parteċipazzjoni tal-membri tal-Kumissjoni

61. Jikkunsidra bħala fundamentali l-affermazzjoni formulata mill-awditur intern tal-
Kummissjoni fir-rapport annwali tiegħu dwar il-verifiki interni skond liema rapport "il-
parteċipazzjoni sħiħa tal-kummissarji fl-evalwazzjoni tar-riskji politiċi tippermetti 
trattament globali aħjar tar-riskji u bħala konsegwenza ttejjeb it-tfassil, it-trasferiment 
tar-riżorsi u t-twettiq ta' l-objettivi politiċi"1;

62. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi l-azzjonijiet li se jkunu meħtieġa sabiex tkun 
garantita din il-parteċipazzjoni sħiħa tal-kummissarji, kif jixtieq l-awditur, u sabiex 
tikkjarifika, fl-istess ħin, ir-relazzjoni bejn id-diretturi ġenerali u l-kummissarji, u 
jitlobha wkoll sabiex tinforma lill-Parlament kif xieraq;

Etika

63. Jilqa' b'sodisfazzjoni l-Inizjattiva Ewropea fil-qasam ta' trasparenza għolja fejn il-
Kummissjoni qed tipproponi li tniedi "diskussjoni ma' l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra 
dwar [...] ir-regoli u l-istandards ta' professjonalita etika ta' l-istituzzjonijiet Ewropej li 
l-mandatarji politiċi eletti jew nominati għandhom josservaw"2;

64. Jappoġġja l-idea ta' din id-diskussjoni u jitlob lill-Kummissjoni biex timla l-vojt li hemm 
bħalissa u biex tintroduċi fil-kodiċi ta' kondotta tal-kummissarji l-istandards etiċi 
fundamentali u l-prinċipji gwida li l-kummissarji huma mistennija li jirrispettaw meta 
jinnominaw il-kollaboraturi tagħhom, speċjalment fi ħdan il-kabinett tagħhom;

KWISTJONIJIET SETTORJALI

Dħul

65. Jinnota b'sodisfazzjoni li fil-kontroll tal-Qorti ma nstabux irregolaritajiet sinifkanti 
rigward il-ħlasijiet li jikkorrespondu mar-riżorsi proprji tal-VAT u tal-GNI.

VAT

66    Jiddispjaċih li l-Qorti kkonstatat żieda fin-numru ta' riżervi pendenti li jikkonċernaw id-
dikjarazzjonijiet tal-VAT ta' l-Istati Membri fl-2005 u n-nuqqas ta' strumenti effikaċi li 
jippermettu li jkun żgurat li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni adegwata sabiex il-
Kummissjoni tiddeċiedi dwar it-tneħħija jew le tar-riżervi (minn paragrafi 4.13 sa 4.15 
tar-rapport annwali);

  
1 Rapport annwali 2005 lill-awtorita tal-kwittanza rigward il-verifiki interni li saru fl-2005 (l-Artikolu 86, 
paragrafu 4, tar-regolament finanzjarju) punt 2.1, paġna 4.
2 Introduzzjoni, paġna 3.
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67.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra din il-kwistjoni ma' l-Istati Membri fil-qafas 
tal-laqgħat perjodiċi tal-kumitat ta' konsulenza dwar ir-riżorsi proprji sabiex tinforma l-
kumitat parlamentari kompetenti dwar il-miżuri adottati jew li jridu jiġu adottati bil-għan 
ewlieni li jiġu eliminati r-riżervi;

Riżorsi proprji tal-GNI

68.  Jiddispjaċih jaqra fir-rapport annwali tal-Qorti ta' l-2005 li l-verifika mill-Kummissjoni 
tal-kontijiet nazzjonali li għadhom għaddejjin għadha insuffiċjenti u li l-kontrolli li saru 
minnha, fil-qafas tas-sistemi ta' kontroll u ta' sorvelljanza, kienu limitati għall-kontrolli 
ta' dokumenti (paragrafu 4.16);

69. Barra minn hekk jinnota li skond il-Qorti, mill-2006 daħlu fis-seħħ regoli ġodda dwar is-
servizzi ta' intermedjazzjoni finanzjarja, li jwasslu għal żieda fil-GNI; jiddispjaċih dwar 
il-fatt li s'issa l-Kummissjoni għadha ma resqitx proposta lill-Kunsill biex tapplika dawn 
il-modifiki fil-kalkolazzjoni tar-riżorsi proprji (minn paragrafi 4.16 sa 4.21);

70. Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni, bħala kwistjoni urġenti, sabiex tirrimedja n-
nuqqasijiet li ġew identifikati mill-Qorti;

Il-politika komuni agrikola

71. Jinnota b'sodisfazzjoni li l-Qorti rrikonoxxiet li s-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u 
ta' Kontroll (IACS), jekk tiġi applikata sew, hija sistema effettiva ta' kontroll sabiex 
tillimita r-riskju ta' żbalji u ta' nfiq irregolari;

72. Huwa mħasseb, madankollu, dwar il-kritika kontinwa mill-Qorti dwar il-proċeduri 
kurrenti fl-għeluq ta' kontijiet tas-CAP (rapporti minn korpi ta' ċertifikazzjoni u 
deċiżjonijiet ta' konformita), proċeduri li, skond il-Qorti, mhumiex imfassla biex jiżguraw 
li l-ħidmiet f'forma ta' ħlasijiet lil benefiċjarji aħħara (bdiewa u operaturi);

73. Jerġa' jsostni li hija neċessarja l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għall-
iskop li tipprovdi garanziji rigward ħidmiet relatati ma' benefiċjarji aħħara u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex twaqqaf kontrolli wara li jsiru l-ħlasijiet u sabiex tiżgura li ħlasijiet 
irregolari jiġu rkuprati;

74. Jiddispjaċih li l-Qorti kompliet issib problemi fl-implimentazzjoni ta' l-IACS fil-Greċja,
jappoġġja bis-sħiħ il-pjan ta' azzjoni li l-Kummissjoni qed titlob mill-awtoritajiet Griegi 
(li jinvolvi skadenzi speċifiċi u objettivi mfassla biex jikkoreġu l-iżbalji), u jappoġġja 
wkoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni (kif ġie spjegat lill-kumitat relevanti) li tiżgura li l-
leġiżlazzjoni attwali dwar is-sospensjoni ta' ħlasijiet tiġi strettament rinfurzata jekk il-
Gvern Grieg ma jirranġax il-problemi eżistenti fil-perjodu ta' żmien stipulat;

75. Jieħu nota tal-problemi li nstabu fl-implimentazzjoni ta' l-IACS fl-Istati Membri l-ġodda li 
ġew verifikati mill-Qorti (pajjiżi illi għad għandhom sistemi li wieħed ma jistax joqgħod 
fuqhom), u jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel dak kollu li tista' sabiex tirranġa n-
nuqqasijiet li nstabu;
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76. Jinnota wkoll in-nuqqasijiet serji li ġew rapportati mill-Qorti fil-kontrolli relatati ma' l-
iżvilupp rurali, mar-rimborsi esterni u speċjalment fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa fi 
Spanja, fil-Greċja u fl-Italja, u jitlob lill-Kummissjoni biex teffettwa kontrolli aktar stretti 
f'dawk l-oqsma;

77. Japprova l-korrezzjonijiet finanzjarji adottati mill-Kummissjoni fis-settur relatat ma' l-
għajnuna fil-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa bil-ħsieb li jitnaqqas id-dannu lill-baġit tal-
Kummissjoni, u jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill dwar is-simplifikazzjoni 
ta' l-iskema;

Miżuri strutturali, Impjiegi u Affarijiet Soċjali

78. Huwa partikolarment sodisfatt li, b'konnessjoni ma' l-Inizjattiva Ewropea tat-
Trasparenza, u konformi mar-regoli l-ġodda dwar il-Fondi Strutturali għall-perjodu 
2007-20131, l-Istati Membri se jkunu mitluba jipprovdu informazzjoni rigward il-
benefiċjarji tal-fondi tal-Komunita u l-Kummissjoni se tkun mitluba tippubblika din l-
informazzjoni;

79. JINNOTA U JILQA' L-FATT LI, SKOND IR-REGOLI L-ĠODDA HAWN FUQ 
IMSEMMIJA LI JIRREGOLAW IL-FONDI STRUTTURALI GĦALL-PERJODU 
2007-2013, IL-KUMMISSJONI MHUX SE TIRRIMBORSA NFIQ SAKEMM MA 
KINETX IRĊEVIET MINN QABEL DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB MINN 
KORP INDIPENDENTI LI TIĊĊERTIFIKA LI JEŻISTU AMMINISTRAZZJONI 
NAZZJONALI U SISTEMI TA' KONTROLL LI JAĦDMU SEW2;

80. JIDDISPJAĊIH MILL-FATT LI, GĦAL SENA OĦRA, IL-QORTI SABET 
NUQQASIJIET FIS-SISTEMI TA' KONTROLL TA' L-ISTATI MEMBRI KIF 
UKOLL LIVELL SINIFIKANTI TA' ŻBALJI LI JDGĦAJFU L-KREDIBILTA 
TAD-DIKJARAZZJONIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI DWAR IN-NEFQA 
FINALI3,  JIDDISPJAĊIH UKOLL LI, SKOND IL-QORTI, IL-KUMMISSJONI 
MA TISSORVELJAX B'MOD EFFETTIV IL-KONTROLLI LI HUMA 
DELEGATI LILL-ISTATI MEMBRI U GĦALHEKK JITLOB LILL-
KUMMISSJON SABIEX TIRRANĠA DAN IN-NUQQAS;

81. IFAKKAR LI, GĦAL SKOPIJIET TA' TMEXXIJA FINANZJARJA TAJBA U D-
DAS, IL-KWISTJONI PRINĊIPALI MHIJIEX L-IŻBALJI LI NSTABU IŻDA L-
EŻISTENZA TA' SISTEMI TA' SORVELJANZA ADEGWATI LI 
JIPPERMETTU LILL-KUMMISSJONI SABIEX TWETTAQ KONTROLL 
XIERAQ TAR-RISKJI GĦALL-BAĠIT KOMUNITARJU U SABIEX TAGĦMEL 
IL-KORREZZJONIJIET FINANZJARJI NEĊESSARJI;

82. JIDDISPJAĊIH LI F'NUMRU ŻGĦIR TA' STATI MEMBRI GĦADHOM 
JEŻISTU PROBLEMI LI JWASSLU GĦAL RIŻERVI RIKORRENTI, U 

  
1 Regolamenti (KE) Nru 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 u 1085/2006, adottati f'Lulju 2006 (ĠU L 210 tal-
31.7.2006).
2 REGOLAMENT (KE) NRU 1083/2006 TAL-KUNSILL, ARTIKOLU 71 (ĠU L 210 TAL-31.07.2006),
3 RAPPORT ANNWALI, PARAGRAFI 6.26 U 6.29.
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JĦEĠĠEĠ LILL-KUMMISSJONI SABIEX TISSORVELJA MILL-VIĊIN L-
AZZJONI MEĦUDA MILL-AWTORITAJIET TA' L-ISTATI MEMBRI, SABIEX 
TIŻGURA LI DIN L-AZZJONI HIJA ADEGWATA U SABIEX ŻŻOMM 
INFURMAT B'MOD PREĊIŻ LILL-KUMITAT RELEVANTI RIGWARD IL-
PROGRESS LI JKUN SAR;

83. JIDDISPJAĊIH UKOLL LI, SKOND IL-QORTI, L-ISTATI MEMBRI MA 
KKONFORMAWX B'MOD KORRETT MAR-REKWIŻIT LI JIPPROVDU 
INFORMAZZJONI FUQ BAŻI SISTEMATIKA LI HUMA MITLUBA JRESSQU 
PERJODIKAMENT LILL-KUMMISSJONI RIGWARD 
KANĊELLAZZJONIJIET U AMMONTI RKUPRATI (PARAGRAFU 6.36 TAR-
RAPPORT ANNWALI);

84. JITLOB LILL-KUMMISSJONI BIEX TAGĦMEL DAK KOLLU LI HUWA FIS-
SETGĦA TAGĦHA SABIEX TIŻGURA LI L-ISTATI MEMBRI 
JIKKONFORMAW B'MOD KORRETT MAR-REKWIŻIT HAWN FUQ 
IMSEMMI LI JIPPROVDU INFORMAZZJONI, U BIEX MA JSIR L-EBDA ĦLAS 
SAKEMM L-AWTORITAJIET TA' L-ISTATI MEMBRI JIPPROVDU L-
INFORMAZZJONI MITLUBA;

85. JINNOTA LI BEJN L-2004 U L-2006, IL-KUMMISSJONI ĦADET AZZJONI 
SABIEX TISSOSPENDI, FUQ BAŻI TEMPORANJA, IL-ĦLASIJIET TA' L-
ERDF U L-ESF LIL ĊERTI STATI MEMBRI1 FEJN KIEN HEMM ŻBALJI LI 
WASSLU GĦAL RIŻERVI RIKORRENTI, U JAPPOĠĠJA DIN L-AZZJONI;

86. JITLOB LILL-KUMMISSJONI - B'KONFORMITA MA' DAK LI HUWA 
STIPULAT FIL-PARAGRAFI 38 U L-PARAGRAFI L-OĦRA TA' WARAJH TA' 
DIN IR-RIŻOLUZZJONI U MINĦABBA N-NUQQAS TA' GARANZIJI MINN 
STAT MEMBRU WIEĦED - SABIEX TAPPLIKA R-REGOLI TAL-
KUMMISSJONI DWAR IS-SOSPENSJONI TA' ĦLASIJIET2 FIL-KAPAĊITA 
TAGĦHA BĦALA KORP ILLI HUWA FINALMENT RESPONSABBLI MIT-
TMEXXIJA FINANZJARJA SODA TAL-FONDI KOMUNITARJI;

POLITIKI INTERNI

87. JIDDISPJAĊIH LI, SKOND IL-QORTI, FIL-QASAM TA' TMEXXIJA DIRETTA 
MILL-KUMMISSJONI GĦAD HEMM L-ISTESS PROBLEMI LI KIEN HEMM 

  
1 SKOND RISPOSTA BIL-MIKTUB TAS-SRA HÜBNER, MEMBRU TAL-KUMMISSJONI, 
INDIRIZZATA LILL-KUMITAT PARLAMENTARI KOMPETENTI: "... FL-2006, IL-ĦLASIJIET TA' 
L-ERDF ĠEW MIŻMUMA MINN SPANJA FL-ISTENNIJA TAR-RIŻULTATI TA' VERIFIKI TA' 
MIŻURI KORRETTIVI. EŻEMPJI OĦRA HUMA L-INTERRUZZJONIJIET TA' ĦLASIJIET TA' L-
ESF FL-2005 GĦALL-PROGRAMMI KOLLHA FL-INGILTERRA, GĦALL-PROGRAMMI DWAR L-
OBJETTIV 3 U GĦAL XI PROGRAMMI REĠJONALI FI FRANZA, U GĦAL PROGRAMMI FIR-
REĠJUNIJIET TA' CALABRIA U SQALLIJA FL-ITALJA, U FL-2006 GĦALL-PROGRAMM EQUAL 
FI SPANJA U L-ITALJA".
2 L-ARTIKOLU 106, PARAGRAFU 4, TAL-MODALITAJIET TA' EŻEKUZZJONI TAR-
REGOLAMENT FINANZJARJU U R-REGOLI SETTORJALI SPEĊIFIĊI TA' L-ARTIKOLU 38, 
PARAGRAFU 5, U L-ARTIKOLU 39, PARAGRAFU 2 TAR-REGOLAMENT 1260/1999 DWAR IL-
FONDI STRUTTURALI.
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FI SNIN TA' QABEL (ŻBALJI FIR-RIMBORS TA' SPEJJEŻ, KUMPLESSITA 
TAR-REGOLI APPLIKABBLI U NUQQAS TA' SISTEMA PENALI 
EFFETTIVA), U JITLOB LILL-KUMMISSJONI BIEX TAGĦMEL L-AĦJAR LI 
TISTA' SABIEX TIKKJARIFIKA R-REGOLI APPLIKABBLI U SABIEX 
TIŻGURA LI S-SISTEMA PENALI EŻISTENTI TIĠI APPLIKATA KULL META
JKUN MEĦTIEĠ (FEJN HU XIERAQ, BILLI TIPPROPONI L-BIDLIET 
NEĊESSARJI SABIEX TAGĦMEL DIN IS-SISTEMA AKTAR EFFETTIVA);

RIĊERKA U ŻVILUPP

88. JIDDISPJAĊIH LI, SKOND IL-QORTI, IL-KUMMISSJONI GĦADHA MA 
RNEXXILHIEX TINTRODUĊI SISTEMA SODA GĦAR-REĠISTRAR TA' L-
ISPEJJEŻ TA' L-ISTAFF FIL-QASAM TAR-RIĊERKA; JIKKUNSIDRA LI 
'HUWA ESSENZJALI LI JKUN HEMM REKWIŻIT ĊAR FIL-FTEHIMIET TA' 
GĦOTI BIEX JISSOSTANZJAW IL-ĦIN TAX-XOGĦOL TA' L-ISTAFF INVOLUT 
FL-AZZJONI' (PARAGRAFU 7.7 TAR-RAPPORT ANNWALI)1;

89.  JINNOTA BI TĦASSIB LI, MINKEJJA L-ISPIŻA GĦOLJA, IS-SISTEMA TA' 
ĊERTIFIKAZZJONI TA' VERIFIKA GĦADHA MA PPROVDIETX IL-
GARANZIJI TANT MIXTIEQA, PERESS LI L-QORTI SABET STQARRIJIET 
ŻBALJATI RELATATI MA' L-ISPEJJEŻ TA' L-ISTAFF U N-NEFQA 
ĠENERALI, LI MINĦABBA FIHOM INĦARĠU ĊERTIFIKATI TA' VERIFKA
MINGĦAJR RIŻERVA;

90. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tħaffef l-implimentazzjoni ta' l-azzjonijiet previsti fil-pjan 
ta' azzjoni msemmi hawn fuq għal Qafas ta' Kontroll Intern Integrat, b'mod speċifika l-
Azzjoni 7 (il-promozzjoni ta' l-aħjar prassi biex jitjieb ir-rapport bejn il-benefiċċji u l-
ispejjeż tal-verifiki fil-livell tal-proġetti);

91. Jitlob lill-Kummissjoni biex b'urġenza toħroġ dikjarazzjoni dwar il-ġeneralizzazzjoni tal-
proċedura ta' ħlasijiet b'rata fissa u biex tippreżenta lill-kumitat parlamentari kompetenti 
proposta li tfisser fid-dettall kif għandha tittejjeb il-politika ta' riċerka Komunitarja;

92. Jisogħbih li, skond il-Qorti, jeżistu xi inċertezzi minħabba dispożizzjonijiet kuntrattwali 
ġenerali wisq u mhux ċari, b'mod speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam mal-kriterji ta' 
eliġibilità u l-indipendenza ta' awdituri mqabbda biċ-ċertifikazzjoni, u jinnota l-impebb 
meħud mill-Kummissjoni2 li jiġi simplifikat il-qafas Komunitarju u li jiġi adattat l-użu 
taċ-ċertifikati ta' verifika;

93. Jinnota wkoll li l-awditur intern (IAS) tal-Kummissjoni iqis li jeżisti riskju li l-ħlasijiet 
mhux dovuti ma jiġux identifikati minħabba li m'hemm l-ebda sistema ta' kontroll effikaċi 
fil-mument tat-twettiq ta' l-impenji baġitarji, u jitlob għalhekk lill-Kummissjoni biex 
tadotta l-miżuri ta' monitoraġġ xierqa;

  
1 ARA WKOLL L-OPINJONI NRU 1/2006 RELATATA MAS-SEBA' PROGRAMM TA' RIĊERKA U 
TA' L-IŻVILUPP TEKNOLOĠIKU.
2 Fil-Komunikazzjoni tagħha "Sinteżi tar-riżultati tal-Kummissjoni fil-qasam ta' l-immaniġġjar għas-sena 2005".
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Azzjonijiet esterni

94. Jinnota li l-Qorti ma sabet l-ebda żball fil-kontroll ta' kampjun tal-ħlasijiet imwettqa fil-
livell tad-delegazzjonijiet imma li sabet żbalji fil-kontroll tal-kampjun tas-sejħiet għall-
offerti u kif ukoll l-operazzjonijiet imqettqa fil-livell ta' l-entitajiet għall-
implimentazzjoni;

95. Iqis li hija prijorità li tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki Komunitarji li għandhom effett 
fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'hekk iqis li hemm bżonn li jiġi ċċarat it-tqassim tax-
xogħol bejn id-Direttorati Ġenerali differenti li jimmaniġġjaw l-azzjonijiet esterni;

96. Josserva bi tħassib li, skond il-Qorti, l-analiżijiet tar-riskji mmexxija minn EuropeAid ma 
qisux ir-riskji li jirrapreżentaw it-tipi differenti ta' entitajiet għall-implimentazzjoni tal-
proġetti (NGO, organizzazzjoni internazzjonali, istituzzjoni tal-gvern, eċċ.) jew il-metodi 
ta' finanzjar użati (sussidju, appoġġ baġitarju, fondi fiduċjarji, eċċ.);

97. Jisogħbih b'mod partikulari li, peress li l-kontrolli ta' EuropeAid ma koprewx l-
operazzjonijiet imwettqa fil-livell ta' l-entitajiet għall-implimentazzjoni tal-proġetti, 
setgħu jikkontribwixxu biss b'mod limitat għall-assigurazzjoni globali f'dak li għandhom 
x'jaqsmu mal-legalità u r-regolarità ta' l-operazzjonijiet li fuqhom huma bażati (punt 8.12 
tar-Rapport Annwali);

98. Jitlob lil EuropeAid biex timplimenta programm ta' kontroll fil-livell ta' l-entitajiet għall-
implimentazzjoni tal-proġetti u biex tiddedika l-isforzi kollha tagħha fil-verifiki ex post ta' 
l-NGOs differenti li magħhom tikkopera;

99. Iqis li huwa preokkupanti li, f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-effikaċja ta' l-fondi allokati 
għall-programm TACIS, il-Kummissjoni, skond il-Qorti, ma setgħetx tistabbilixxi, fl-
aħħar ta' l-2005, sa fejn il-programm ikkontribwixxa għat-titjib tas-sikurezza fl-impjanti 
nukleari (punt 8.36 tar-Rapport Annwali); iqis li din il-kritika hija estremament gravi 
peress li tiżvela n-nuqqas ta' garanzija fir-rigward ta' l-aspett fundamentali u prijoritarju ta' 
l-azzjoni Komunitarja, i.e. l-effikaċja tagħha;

100. Jieħu nota tal-kritiki tal-Qorti dwar is-Sistema Komuni ta' Informazzjoni RELEX 
(CRIS), minn fejn mhux qed tiġi estratta biżżejjed informazzjoni finanzjarja jew li jonqsu 
mill-koerenza biex wieħed ikun jista' jibbaża analiżi tar-riskji dettaljata (punt 8.6 tar-
Rapport Annwali); jitlob lill-Kummissjoni biex bla dewmien issewwi n-nuqqasijiet tas-
sistema CRIS, u biex tutilizza l-potenzjal kollu ta' dan l-istrument biex tinkiseb l-
informazzjoni meħtieġa għas-sistemi ta' kontroll;

Strateġija għal qabel l-adeżjoni

101. Jinnota li skond il-Qorti, xi żbalji sinifikanti affetwaw l-operazzjonijiet relevanti tal-
Programm SAPARD verifikati minnha u li jekk sar titjib fis-sistemi ta' kontroll u ta' 
superviżoni tal-Kummissjoni, ġew innotati dgħjufijiet importanti fil-livell nazzjonali 
(punti 9.10 u 9.19);

102. B'konsegwenza jirrakkomanda lill-Kummissjoni li ttejjeb il-monitoraġġ tas-sistemi 
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nazzjonali u, b'mod ġenerali, tagħti attenzjoni partikulari għad-dikjarazzjonijiet finali ta' 
l-ispejjeż relattivi għall-programmi u, b'mod aktar partikulari, biex tissorvellja mill-qrib l-
entitajiet li jħallsu fil-qafas tal-Programm SAPARD;

Spejjeż amministrattivi

103. Jinnota b'sodisfazzjoni li mill-verifika tal-Qorti ma ħareġ l-ebda żball sinifikattiv li 
jaffettwa l-legalità ta' l-ispejjeż amministrattivi;

Aġenziji

104. Jisogħbih li, kif enfasizzat mill-Qorti fir-Rapport Annwali tagħha, din is-sena reġgħu 
ġew innutati dgħjufijiet f'dak li għandu x'jaqsam mar-reklutaġġ tal-persunal u mal-
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti u li l-immaniġġjar skond l-attività ma ġiex implimentat 
mill-aġenziji;

105. Jinnota li l-awditur intern, fir-rapport annwali ta' attività tiegħu għall-2005, ħareġ riżerva 
dwar il-fatt li m' għandux biżżejjed persunal biex ikun jista' jwettaq sew l-obbligu impost 
fuqu mir-Regolament Finanzjarju1 li jwettaq verifika annwali ta' dawn l-aġenziji;

106. Iqis li meta wieħed iqis in-numru dejjem jikber ta' aġenziji regolatorji, qed isir iktar u  
iktar neċessarju li jiġu ċċarati r-responsabilitajiet ta' l-atturi istituzzjonali differenti tal-
Komunità Ewropea fi-rigward tagħhom u li jinħarġu regoli ċari fil-qasam, b'mod 
speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet fil-qasam ta' 
kontroll;

107. Jisogħbih li l-Kummissjoni ma setgħetx tagħmel progress fin-negozjati dwar l-abbozz ta' 
ftehima interistituzzjonali għal qafas għall-aġenziji regolatorji Ewropej, preżentat fi Frar 
2005 (COM(2005)0059);

108. Jinnota li, bl-għajnuna ta' l-IAS, l-aġenziji bdew jimplimentaw is-servizzi ta' verifika 
interna tagħhom stess u li fil-ġejjieni l-IAS se jwettaq reviżjonijiet perjodiċi ta' dawn is-
servizzi; barra minn hekk iqis li l-IAS għandu jikkontrolla li s-sistemi ta' verifika interna 
ta' l-aġenziji qed jaħdmu sew u għandu jinforma lill-Parlament dwar dan il-kontroll u l-
progress li jkun sar;

109. Jieħu nota tal-ħolqien ta' "Common Support Service" (Servizz Komuni ta' Appoġġ) jew 
CSS minn diversi aġenziji bl-intenzjoni li jiġu adattati s-sistemi informatiċi għall-
immaniġġjar finanzjarju sabiex isiru kompatibbli ma' dawk li tuża l-Kummissjoni; jinnota 
li l-fondi tas-CSS ġew immaniġġjati barra mis-sistemi baġitarji ta' l-aġenziji (punt 10.27 
tar-Rapport Annwali 2005); iqis, flimkien mal-Qorti, li din il-koperazzjoni m'għandhiex 
tinjora l-prinċipji baġitarji ta' unità u trasparenza u li l-kontributi ta' l-aġenziji għas-CSS 
għandhom jiġu trattati bħala dħul assenjat, inkluż fis-sistemi baġitarji ta' l-aġenziji;

Skejjel Ewropej

  
1 Artikolu 185 tar-Regolament Finanzjarju.
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110. Jinnota r-rapport favorevoli tal-Qorti dwar il-kontijiet annwali ta' l-Iskejjel Ewropej;
jinnota, madankollu, li skond il-Qorti, is-sistema ta' kontroll interna ta' l-Iskejjel ma 
tobdix il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet bejn l-uffiċjal għall-awtorizzazzjoni u 
l-accountant u li l-funzjonijiet ta' l-uffiċjal għall-awtorizzazzjoni huma mwettqa b'delega 
miż-żewġ kapijiet ta' unità għall-intestaturi kollha ubla limitu finanzjarju1; jittama li r-
regolament finanzjarju l-ġdid ta' l-Iskejjel Ewropej, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007, 
se jsewwi dawn in-nuqqasijiet indikati mill-Qorti;

"L-affari Berlaymont"

111. Jinnota l-osservazzjonijiet tad-Direttur Ġenerali ta' l-Uffiċċju "Infrastruttura u Loġistika" 
fi Brussell (OIB), li, fir-rapport ta' attività annwali tiegħu, iddenunċja d-defiċit strutturali 
maħluq mill-ispejjeż għall-manutenzjoni tal-Berlaymont wara l-arranġament mill-ġdid 
tiegħu2, u kif ukoll sensiela ta' problemi fil-kontijiet u l-immaniġġjar; iqis li l-problemi ta' 
defiċit strutturali indikati għandhom jissolvew b'urġenza u jitlob lill-Kummissjoni biex 
tadotta l-miżuri xierqa u biex tinforma lill-Parlament dwarhom;

KONKLUŻJONIJIET DWAR IR-RAPPORTI SPEĊJALI TAL-QORTI TAL-
ĠUSTIZZJA

Rapport speċjali nru 6/2005 dwar Netwerk Trans-Ewropew ta' Trasport (TEN-T)

112. Jenfasizza l-fatt li l-Prospettivi Finanzjarji 2007-2013 il-ġodda se jkollhom 
impatt konsiderevoli fuq it-TEN-T, peress li l-ammont adottat hu bejn wieħed u 
ieħor 40% inqas mill-proposta inizjali tal-Kummissjoni u li l-għażla u l-
prijoritizzazzjoni tal-proġġetti, b'konsegwenza ta' dan, se jsiru aktar importanti;

113. Iqis li, fil-kuntest finanzjarju attwali, hemm bżonn li tingħata importanza għas-
sezzjonijiet transkonfinali tal-proġetti prijoritarji li jinvolvu diversi Stati Membri;

114. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw approċċ li jqiegħed l-enfasi fuq il-
valur miżjur li ġġib magħa l-Ewropa minflok ma jiġġielda għal prinċipju ta' 
"sehem ġust";

115. Iqis li l-Kummissjoni għandha tkompli ttejjeb il-koperazzjoni ma' l-Istati 
Membri meta jintgħażlu proġetti prijoritarji fil-livelli nazzjonali u Komunitarji;

116. F'dan il-kuntest, jinsab imħasseb sew b'kemm qed jitwettqu bil-mod il-proġetti 
prijoritarji tat-TEN-T u jitlob b'ħeġġa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

  
1 Ara l-punti 10 u 11 tar-rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kontijiet annwali ta' l-Iskejjel Ewropej għas-sena 
finanzjarja 2005, mibgħut lill-Parlament nhar it-30 ta' Novembru 2006.
2 Punt 2.2.1.2. tar-Rapport ta' Attività annwali ta' l-OIB, "Immaniġġjar tar-riskji", paġna 23.
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itejbu l-koordinazzjoni tal-finanzjament ta' l-infrastrutturi ta' trasport ta' UE fil-
kuntest tal-programmi annwali u plurijennali;

117. Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha sabiex jiġi stabbiliti 
oqfsa legali u proċeduri ċari u kif ukoll biex tiggarantixxi kontroll rigoruż u 
evalwazzjoni fil-fond tal-proġetti u l-programmi u biex tfassal lista kompluta tal-
kriterji preċiżi li jippemettu li l-proġetti jiġu prijoritizzati b'mod trasparenti;

118. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara l-proċeduri tal-ħatra tal-koordinatur, waqt li 
tistabbilixxi qafas regolamentari applikabbli għall-kontenut tar-rapporti tagħhom, 
u biex tittrażmetti l-ewwel rapport tal-"Koordinaturi Ewropej" malli jkun lest;

119. Jirrakkomanda b'ħeġġa lill-Kummissjoni biex tqassam ir-responsabilitajiet 
istituzzjonali b'mod ċar u trasparenti u biex tiddefinixxi qafas ta' koordinazzjoni 
ta' l-attivitajiet bejn id-DĠ REGIO u d-DĠ TRAN sabiex jiġi evitat finanzjament 
doppju ta' proġetti identiċi;

120. Jinnota li l-Qorti warrbet l-ewwel analiżi tal-benefiċċji meta maqbbla ma' l-
ispejjeż fir-rigward tal-ħolqien ta' aġenzija eżekuttiva; jitlob lill-Qorti biex 
tevalwa t-tieni waħda, finalizzata f'Lulju 2005, fi żmien utli għar-rapport ta' 
inizjattiva tal-kumitat parlamentari kompetenti;

121. Jinnota li l-Kummissjoni tibqa' konvinta li t-twaqqif ta' Aġenzija Eżekuttiva hija 
għodda adegwata għall-amministrazzjoni tal-programm TEN-T;  madankollu 
huwa ta' l-opinjoni li l-karta ta' organizzazzjoni tad-DĠ TREN tista' tirrifletti 
b'mod aktar adegwat il-fatt li 54% tal-baġit tagħha jikkonċerna TEN-T (iżda 5% 
biss ta' l-istaff jaħdem f'dak il-qasam); għalhekk, bħall-Qorti jibqa' konvint li 
TEN-T jista' diġa jiġi mmexxi b'mod aktar effettiv billi jinkiseb tqassim aħjar tal-
piż u billi jintuża għarfien speċjalizzat estern fuq bażi kuntrattwali;

122. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tipproponi li l-
kontribut Komunitarju għal-linja baġitarja tat-TEN-T ikun miżjud għall-proġetti 
transkonfinali; jilqa', f'dan il-kuntest, il-ftehima ta' koperazzjoni mal-Bank 
Ewropew ta' Investiment;

Rapport speċjali Nru 1/2006 dwar il-kontribut tal-Fondi Soċjali Ewropej għall-ġlieda 
kontra l-waqfien bikri mill-iskola

123. Iqiegħed importanza kbira fuq l-użu effiċjenti u responsabbli tal-baġit ta' l-UE u fuq l-
applikazzjoni tal-prinċipju li inizjattiva li mhijiex verifikabbli b'mod suffiċjenti 
m'għandhiex tiġi finanzjata mill-flus pubbliċi u għalhekk jiddispjaċih li ma nstabitx 
korelazzjoni ċara bejn it-tnaqqis tal-waqfien bikri mill-iskola u l-finanzjament mill-UE;

124. Jirrikonoxxi li l-Kummissjoni għandha mekkaniżmu adegwat ta' monitoraġġ u ta' 
kontroll sabiex tiżgura konformita mal-prinċipji ta' maniġġjar finanzjarju sod, iżda 
jenfasizza li dan il-mekkaniżmu għandu jitjieb b'konformita ma' dak li qalet il-
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Kummissjoni stess; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tipproponi kif għandha 
tippjana dan;

125. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex taħdem flimkien ma' l-Istati Membri u ma' l-uffiċċji 
nazzjonali tagħhom ta' l-istatistika sabiex jiddefinixxu u jidentifikaw sew l-inċidenza ta' 
waqfien bikri mill-iskola u jħeġġeġ l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattika bejn l-
organizzazzjonijiet lokali u nazzjonali kollha responsabbli minn din il-kwistjoni;

126. Jitlob li jkun hemm ftehim komuni bejn is-27 Stat Membru tal-kejl ta' standards u 
definizzjonijiet relatati mal-problema ta' dawk li jieqfu mill-iskola kmieni sabiex ikun 
żgurat li d-dejta nazzjonali hija kumparabbli u ta' kwalita suffiċjenti biex ikun stabbilit 
jekk il-prijoritajiet ta' l-Istrateġija ta' Liżbona humiex fil-fatt qed jintlaħqu jew le f'dan ir-
rigward;

127. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li tiġi mwettqa evalwazzjoni fil-fond fl-Istati 
Membri l-ġodda kemm jista' jkun malajr u fil-ħin sabiex jekk ikun meħtieġ, tiġi mwettqa 
azzjoni ta' rimedju; barra minn hekk, jistieden lill-Qorti ta' l-Awdituri biex tikkonduċi 
verifika simili b'mod parallel ma' dik li ġiet kondotta fil-passat fil-15-il Stat Membru, 
dwar l-impatt ta' fondi ta' waqfien bikri mill-iskola fl-Istati Membri l-ġodda nnifishom;

Rapport speċjali nru. 2/2006 relatat mal-prestazzjoni tal-proġetti ffinanzjati fil-qafas ta' 
TACIS fil-Federazzjoni tar-Russja

128. Jenfasizza illi minkejja r-riżultati pożittivi miksuba f'bosta oqsma, l-impatt globali tal-
programm TACIS ma kienx dejjem effikaċi u sostenibbli daqs kemm previst;

129. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tintensifika d-djalogu mal-gvern Russu ħalli jiġu 
identifikati b'mod preċiż il-ħtiġiet tal-pajjiż u d-direzzjoni illi dan għandu jieħu, u sabiex 
tagħmel sforz ħalli tiddefinixxi jew tidentifika l-prijoritajiet u l-objettivi ta' azzjonijiet 
implimentati;

130. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tiffoka l-għażla tal-prijoritajiet tagħha fuq numru limitat 
ta' setturi u ta' programmi u sabiex tgħaddi minn approċċ ibbażat fuq il-proġetti għal 
approċċ ibbażat fuq il-programmi, billi dan ta' l-ewwel wisq drabi llimita d-djalogu, l-
approprjazzjoni u l-flessibilità u wassal għal proġetti indipendenti, li diffiċli illi 
jirrealizzaw l-għanijiet vasti fuq medda twila ta' żmien imħabbra fil-Ftehima ta' sħubija u 
ta' koperazzjoni fis-seħħ;

131. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tadotta d-dispożizzjonijiet utli ħalli tipproponi bażi legali 
li tippermetti li jintużaw il-fondi TACIS fil-qafas ta' kofinanzjament mal-Federazzjoni 
tar-Russja, u sabiex tieħu kont ta' l-importanza estrema li għandha l-parteċipazzjoni 
finanzjarja ta' operaturi lokali u reġjonali u ta' msieħba soċjali, kif ukoll parteċipazzjoni 
msaħħa tas-settur privat;

132. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel mezz li l-proġetti jkunu evalwati ta' spiss, anke 
wara li jkunu ntemmu, sabiex jinħarġu l-lezzjonijiet mill-esperjenzi li seħħew, u sabiex 
tiżgura d-disponibilità ta' informazzjoni ċara dwar proġetti fis-seħħ u tad-diversi 
programmi sabiex tiffaċilita l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni u tiftaħ u żżid it-
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-użu tal-fondi u t-teħid tad-deċiżjonijiet;
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Rapport speċjali nru. 3/2006 relatat ma' l-għajnuna umanitarja mogħtija mill-Kummissjoni 
Ewropea bħala rispons għat-tsunami

133. Jilqa' sew l-apprezzament ġenerali pożittiv espress mill-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-
għajnuna umanitarja mogħtija mid-DĠ ECHO b'rispons għat-tsunami;

134. Jistieden issa stess lill-Kummissjoni sabiex tafferma mill-ġdid l-irwol fundamentali li 
kellu d-DĠ ECHO biex ġew sodisfatti l-ħtiġiet umanitarji u sabiex tippreċiża mill-aktar 
fis l-irwol tad-DĠ Ambjent;

135. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-irwol tad-DĠ ECHO u sabiex tissokta bit-
titjib tal-koordinazzjoni tagħha u tal-kapaċità tagħha litirreaġixxi għall-ħtiġiet tal-vittmi 
ta' diżastri umanitarji li għad jiġu, kif ukoll sabiex tapprezza kemm xieraq l-importanza 
illi l-għajnuna umanitarja fuq medda qasira ta' żmien u r-rijabilitazzjoni jitkomplew 
b'rikostruzzjoni fuq medda itwal ta' żmien; Jinnota illi, għalissa, dawn iż-żewġ fażijiet 
jaqgħu taħt direttorati ġenerali, proċeduri u missjonijiet differenti;

136. Jinsisti fuq l-importanza tat-tmexxija finanzjarja tajba u jikkunsidra li l-komunikazzjoni 
ta' informazzjoni finanzjarja ddettaljata hija indispensabbli sabiex ikun iffaċilitat il-
monitoraġġ effikaċi ta' l-implimentazzjoni tal-proġetti;

137. Jenfasizza r-rakkomandazzjoni tal-Qorti skond liema d-DĠ ECHO għandu jsaħħaħ is-
sistemi ta' monitoraġġ tiegħu;

138. Jifhem li ż-żieda fil-prezzijiet ta' oġġetti u servizzi tista' tkun inevitabbli f'sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali; jistieden madanakollu lill-Kummissjoni tħejji miżuri maħsuba biex sa fejn 
jistgħu, jikkontrollaw u jimmoniterjaw l-ispejjeż;

139. Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward il-promozzjoni ta' ditti u l-kompetizzjoni għal viżibilità 
fost id-donaturi umanitarji waqt diżastri umanitarji, li jattiraw ħafna attenzjoni mill-midja 
minħabba li din il-prattika għandha impatt negattiv fuq il-koordinazzjoni ta' l-għajnuna 
umanitarja u fuq il-perspettiva ta' l-għajnuna mill-vittmi ta' katastrofi bħal dawn;

140. Jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi b'mod ċar x'inhi NGO;

Rapport speċjali nru 4/2006 dwar il-proġetti ta' investiment fil-qafas tal-Phare fil-Bulgarija 
u r-Rumanija

141. Jiddispjaċih li l-bżonn ta' ċerti proġetti ffinanzjati bl-għajnuna tal-Phare ma kinux 
stabbiliti minn qabel;

142. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tassoċja ruħha ma' l-awtoritajiet Bulgari u Rumeni 
f'koperazzjoni mutwali sabiex jiġu definiti bl-aktar mod preċiż il-bżonnijiet u l-
kapaċitajiet taż-żewġ pajjiżi u sabiex ikun hemm sforz ħalli jiġu ddeterminati u 
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identifikati l-prijoritajiet u l-objettivi li jridu jintlaħqu;

143. Jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-ħolqien ta' strutturi 
amministrattivi u ta' sistemi ta' informazzjoni adattati sabiex imexxu l-finanzjamenti 
Ewropej u sabiex isegwu l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' l-amministrazzjonijiet inkarigati 
mill-investiment ta' dawn il-finanzjamenti;

144. Jistieden lill-Kummissjoni tforni informazzjoni ċara dwar il-proġetti u l-programmi li 
jkunu għaddejjin, kif ukoll dwar il-kapaċità globali tat-tmexxija u l-kontroll 
amministrattiv awtonomu ta' l-amministrazzjonijiet Rumeni u Bulgari u li jkun hemm 
ftuħ akbar u trasparenti fl-użu ta' fondi u fit-teħid ta' deċiżjonijiet f'dan ir-rigward;

145. Jitlob lill-Kummissjoni tikseb opinjoni indipendenti dwar il-kapaċità ta' l-
amministrazzjonijiet Rumeni u Bulgari għal tmexxija finanzjarja pjanata u soda tal-fondi 
tal-Komunità;

Rapport speċjali nru 6/2006 dwar l-aspetti ambjentali tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tal-
Kummissjoni

146. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-politika l-ġdida għall-iżvilupp iffirmata 
f'Diċembru 2005, sabiex tistabbilixxi strateġija ambjentali globali għall-koperazzjoni 
għall-iżvilupp tagħha;

147. Iqis li strateġija bħal din għandha tirrikonoxxi li huwa importanti mhux biss li l-ambjent 
ikun integrat fil-programmi u l-proġetti kollha għall-iżvilupp, iżda wkoll li l-ambjent ikun 
qasam li jingħata prijorità fin-nefqa;

148. Iqis li t-taħriġ fil-qasam ta' l-integrazzjoni ta' l-ambjent għandu jkun obbligatorju għall-
uffiċjali tas-setturi ewlenin; jitlob immedjatament lill-Kummissjoni sabiex tlesti malajr 
kemm jista' jkun il-preparazzjoni ta' manwal dwar l-integrazzjoni ambjentali;

149. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li internament għandha nies esperti fil-qasam 
ambjentali u proċeduri ċari ta' integrazzjoni ta' l-ambjent li huma definiti u rrispettati;

150. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu ikbar mill-opinjoni ta' l-esperti magħrufa fl-
amministrazzjonijiet nazzjonali fil-qasam tat-tmexxija ta' proġetti ta' koperazzjoni għall-
iżvilupp nazzjonali u ta' intrapriżi privati li għandhom esperjenza ppruvata bħala sħab ta' 
l-amministrazzjonijiet nazzjonali fil-qasam tat-tmexxija ta' proġetti ambjentali;

151. Jinsisti li l-proġetti għandhom ikunu pjanati fuq il-bażi ta' dokument ta' 
speċifikazzjonijiet iddettaljat, bl-objettivi spjegati b'mod ċar u li għandhom ikunu 
inkarigati kontrolluri esterni li għandhom jevalwaw ir-rata ta' suċċess ta' kull proġett u 
jidentifikaw b'mod ċar kwalunkwe nuqqas jew difett;

Rapport speċjali nru. 7/2006 bl-isem "L-investimenti fid-dominju ta' l-iżvilupp rurali:  
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jippermettu li jirrimedjaw b'mod effettiv il-problemi taz-zoni rurali?"

152. Jilqa' l-pubblikazzjoni tar-rapport u jħeġġeġ b'insistenza lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra l-lakuni identifikati fih u li m'humiex koperti bir-regolament il-ġdid dwar l-
iżvilupp rurali (jew il-modalitajiet ta' l-implimentazzjoni dettaljati), partikolarment fil-
kuntest ta' l-approvazzjoni tal-programmi nazzjonali;

153. Jitlob b'mod partikolari lill-Kummissjoni sabiex tiddefinixxi xi strateġiji iktar ċari 
marbutin ma' objettivi preċiżi u taħdem, b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, sabiex 
ittejjeb id-definizzjoni ta' l-objettivi, tal-benefiċċjarji u taz-zoni, tiżgura l-għażla ta' 
proġetti l-iktar opportuni u tinkorpora dawn l-aspetti fid-dokumenti ta' pjanifikazzjoni 
għall-perijodu 2007-2013;

154. Jikkalkula li l-iskadenza stabbilita lill-Kummissjoni biex tapprova l-programmi 
nazzjonali tista' tiġi estiża ftit sabiex tippermetti analiżi dettaljata minħabba li l-kwalità 
tal-programmi nazzjonali jiddeterminaw ħafna kemm l-approprjazzjonijiet mogħtija lir-
reġjuni u lill-benefiċċjarji li l-iktar għandhom bżonn huma ġustifikati tajjeb u jekk ikun 
possibbli sabiex titqies aħjar l-effettività ta' l-investimenti tal-futur;

155. Jafferma l-importanza mogħtija għal użu effettiv u responsabbli tal-baġit ta' l-UE kif 
ukoll l-applikazzjoni tal-prinċipju li permezz tiegħu inizjattiva li ma tkunx possibbli li tiġi 
evalwata adegwatament m'għandhiex tiġi ffinanzjata bil-fondi pubbliċi;  il-ħolqien ta' 
objettivi preċiżi u d-definizzjoni ta' strateġiji ċari fil-programmi nazzjonali huma 
indispensabbli f'dan il-kuntest;

156. Jikkalkula li l-twettiq ta' l-objettiv doppju - strutturali u agrikolu - ta' l-investimenti 
għandu jkun assigurat permezz ta' approċċ kemm settorjali (għall-agrikoltura) kif ukoll 
territorjali (għall-koeżjoni ekonomika u soċjali) bilanċjat b'mod xieraq;

157. Jikkunsidra li t-tieni pilastru tal-PAC huwa element indispensabbli ta' l-iżvilupp taz-zoni 
rurali ta' l-UE u jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri janalizzaw iċ-
ċwievet tas-suċċess tal-proġetti ta' investiment u jxerrdu prattiki tajba;

158. Iqabbad lill-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni sħiħa ma' l-Istati Membri, biex ittejjeb is-
sistemi ta' kontroll u ta' evalwazzjoni, per eżempju billi jintużaw indikaturi kwalitattivi li 
jippermettu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiddeterminaw jekk il-miżuri humiex 
effettivi u jekk l-objettivi ntlaħqux;

Rapport speċjali nru 8/2006 bl-isem "Il-kultivazzjoni tas-suċċess? L-effettività tas-sostenn 
mogħti mill-Unjoni Ewropea lill-programmi operazzjonali favur il-produtturi tal-frott u 
ħxejjex"

159. Ifakkar l-impenn tiegħu favur l-għajnuna komunitarja lis-settur tal-frott u l-ħxejjex ta' l-
UE, għajnuna meħtieġa biex ittejjeb il-kompettività u l-vijabilità ta' dan is-settur;
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160. Japprova l-abbandun tal-miżuri ta' intervenzjoniżmu, bħall-irtirar mis-suq jew is-sostenn 
lill-prodotti pproċessati, li huma meqjusa kontro-produttivi fir-rigward ta' l-objettivi fissi 
għas-settur tal-frott u ħxejjex;

161. Jikkalkula li s-sistemi ta' għajnuna għall-programmi operazzjonali għall-
organizzazzjonijiet tal-prodotturi tal-frott u ħxejjex, kuntrarjament għall-miżuri ta' 
intervenzjoniżmu, jikkostitwixxu strument ħafna iktar promettenti;

162. Jinnota u jilqa' b'sodisfazzjon l-evalwazzjoni mbassra fl-2009 u jitlob li l-Kummissjoni 
tistabilixxi mekkaniżmu ta' monitoraġġ u kontroll adegwat għas-settur tal-frott u ħxejjex 
bil-għan li jkunu osservati l-prinċipji ta' amministrazzjoni finanzjarja tajba;

163. Japprova f'dan ir-rigward id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li permezz tagħha qed 
tippjana li ttejjeb il-kapaċità tagħha li tiġbor informazzjoni u tiżviluppa indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi li jippermettu d-definizzjoni ta' l-effettività u tar-rendiment;  
jikkalkula li l-indikaturi għandhom ikollhom numru akbar ta' vantaġġi preżentati fil-
programmi, li għandhom ikunu segwiti b'livell ogħla ta' aggregazzjoni;  jipproponi barra 
minn hekk li l-Kummissjoni terġa' teżamina mingħajr dewmien il-pertinenza u l-eżattezza 
ta' l-indikaturi u ta' l-istatistika eżistenti;

164. Jaqbel mal-Qorti li s-sistema preżenti għandha tikkunsidra l-objettiv ta' reviżjoni 
dettaljata bil-għan li ttejjeb l-effettività u r-rendiment;  jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jikkontrollaw b'mod rigoruż u jżidu l-effettività u r-rendiment tas-sistema 
tal-programmi operazzjonali għall-produtturi, jeżaminaw il-fatturi tas-suċċess ta' l-aħjar 
riżultati miksuba u fl-aħħar nett jiġbdu konklużjonijiet minnhom bil-għan li jiddefinixxu 
aħjar is-sistemi fil-livell komunitarju u jassiguraw implimentazzjoni aħjar fil-livell ta' l-
Istati Membri, b'mod partikolari fir-reġjuni l-iktar fqar;

165. Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li tipproponi li jkunu ppreċiżati u simplifikati l-
kriterji ta' l-eliġibbilità bil-għan li tiżdied it-trasparenza u jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi ġenerati mis-sistemi ta' pagamenti;

166. Jitlob lill-Kummissjoni biex tissorvelja u tikkontrolla b'attenzjoni l-implimentazzjoni tas-
sistema fl-Istati Membri ġodda;

Rapport speċjali nru 9/2006 dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill

167. Jenfasizza li l-ispiża totali tas-servizzi lingwistiċi ta' l-istituzzjonijiet ewropej, għat-
traduzzjoni u l-interpretazzjoni, tirrapreżenta minimament 1% tal-baġit totali ta' l-UE;

168. Huwa sorpriż li l-istituzzjonijiet għadhom sa issa ma kkalkulawx la l-ispiża totali tat-
traduzzjoni1, u lanqas l-ispiża għal kull paġna;  jirrileva li fl-2005, il-volum ta' 
traduzzjonijiet kien ta' 1, 324,000 paġni fil-Kummissjoni (1,450 tradutturi), 1,080,000 

  
1 Skond il-Qorti, l-ispiża totali tinkludi lit-tradutturi, lis-segretarji, il-maniġment, l-aġenti ta' l-SdT, l-ippjanar, il-
bini, l-informatika u t-tmexxija tar-riżorsi umani (jiġifieri t-taħriġ).
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paġni fil-Parlament (550 tradutturi) u 475,000 paġni fil-Kunsill (660 tradutturi);  jirrileva 
barra minn hekk li l-Qorti kkalkulat l-ispiża totali tat-traduzzjoni fl-2003 għal 414.2 
miljuni ta' euro;  214.8 miljuni għall-Kummissjoni, 99 miljun għall-Parlament u 100.4 
miljuni għall-Kunsill;  għall-istess sena, l-ispiża medja għal kull paġna kienet titla' għal 
166.37 euro: 150.2 fil-Kummissjoni, 149.7 fil-Parlament u 251.8 fil-Kunsill;

169. Jistieden lill-istituzzjonijiet jieħdu l-miżuri xierqa biex isaħħu l-produzzjoni tas-servizzi 
tat-traduzzjoni ta' l-UE meta mqabbla mas-settur privat;

170. Jitlob li tkun kjarifikata r-raġuni li għaliha l-prezzijiet li l-Parlament iħallas lit-tradutturi 
freelance huma ta' l-inqas 12% ogħla minn dawk li tħallas il-Kummissjoni;

171. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni u l-Kunsill qablu li jillimitaw iż-żieda fil-
volum tat-traduzzjoni wara t-tkabbir ta' l-10 Stati Membri ġodda, b'hekk jikkontrollaw iż-
żieda ta' l-ispejjeż;

172. Jitlob lit-tliet istituzzjoniet sabiex jistabilixxu l-ispiża tat-traduzzjoni fuq bażi annwali 
billi jużaw l-istess kriterji u metodu ta' kalkolu;  jikkalkula li ċ-ċifri miksuba 
m'għandhomx jiġu użati biss għal skopijiet baġitarji, iżda wkoll biex l-utenti jiġu 
sensibilizzati dwar l-ispiża;

173. Jilqa' d-dispożizzjoni tal-Kummissjoni biex tistudja l-proċedura ta' l-awtorizzazzjoni u ta' 
l-għażla tat-talbiet ta' traduzzjoni fl-2006;  jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li fl-2004, il-Kunsill 
stabilixxa lista ta' dokumenti essenzjali, u b'hekk illimita t-traduzzjoni ta' testi oħra;

174. Jirrakkomanda li jiġu estiżi l-limitazzjonijiet li jikkonċernaw it-tul tad-dokumenti u tas-
sommarji miktuba;

175. Jitlob, f'dak li jirrigwarda l-artikoli 8 u 9 tal-kodiċi ta' kondotta dwar il-multilingwiżmu 
adottat fid-19 ta' April 2004, jekk il-Parlament jistax juża aktar frekwentament "il-lingwi 
proċedurali";  jistieden lis-Segretarjat Ġenerali biex jagħti rendikont  f'dan ir-rigward lill-
Kummissjoni għall-Kontroll Baġitarju waqt il-proċedura ta' kwittanza;

176. Iħeġġeġ lill-kummissjonijiet u lid-delegazzjonijiet parlamentari biex ma jipprovdux testi 
ħlief fil-lingwi tal-membri effettivi u tas-sostituti, u jikkunsidraw li verżjonijiet 
lingwistiċi oħra jistgħu jiġu pprovduti fuq talba speċifika;

177. huwa ġeneralment ta' l-opinjoni li l-istituzzjonijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiggarantixxu livell għoli ta' kwalità ta' traduzzjoni;  jitlob għalhekk lill-Kunsill, lill-
Parlament u lill-Kummissjoni biex jagħtu rendikont lill-Qorti u lill-Kummissjoni għall-
Kontroll Baġitarju tal-miżuri adottati għall-kontroll u t-titjib fil-kwalità tat-traduzzjonijiet 
fil-ħin sal-proċedura ta' kwittanza 2006;

178. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex itejbu l-informazzjoni disponibbli għas-sorveljanza tal-
proċessi tat-traduzzjoni, filwaqt li jikkunsidraw l-indikaturi tar-rendiment proposti mill-
Qorti1

  
1 Ara l-punti 53 u 88 tar-rapport tal-Qorti.
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179. Jitlob lill-Kunsill, lill-Parlament u lill-Kummissjoni sabiex jużaw b'mod effettiv u 
effiċjenti r-riżorsi interni u esterni kif ukoll id-databases, it-traduzzjoni assistita bil-
kompjuter, it-teleworking u l-esternalizzazzjoni;

180. Jistieden kull istituzzjoni biex tivverifika l-kapaċitajiet tat-traduzzjoni tar-riżerva fiż-
żewġ istituzzjonijiet l-oħra qabel ma jagħtu b'sottokuntratt xi traduzzjonijiet;

Rapport speċjali nru 10/2006 dwar l-evalwazzjonijiet ex post tal-programmi relevanti għall-
objettivi nru 1 u 3 għall-perijodu 1994-1999 (Fondi strutturali)

181. Jistieden lill-Kummissjoni turi f'liema miżura l-metodoloġija għall-evalwazzjoni ex ante, 
matul u ex post ġiet konsolidata bil-għan li jiġu evitati, fejn dan ikun possibbli, għall-
eżerċizzju ta' evalwazzjoni ex post 2000-2006, xi żbalji ta' interpretazzjoni bħal dawk 
imsemmija fir-rapport speċjali tal-Qorti;

182. Jissuġġerixxi li l-koperazzjoni bejn id-DG REGIO u d-DG EMPL tkun amplifikata fuq 
dak li jirrigwarda l-punti komuni ta' metodi ta' evalwazzjoni;

183. Jinnota li l-metodoloġija preżenti, ibbażata fuq il-mudell HERMIN, tqajjem xi problemi 
kbar;  imħasseb li l-metodoloġija preżenti ma tħallix li jiġi kkunsidrat biżżejjed l-
importanza tas-settur terzjarju għal ċerti ekonomiji, per eżempju t-turiżmu;  jemmen li 
m'hemmx diffikultajiet gravi fl-evalwazzjoni tal-Fondi Strutturali fil-pajjiżi li saru 
membri ta' l-Unjoni Ewropea fl-2004, minħabba ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' l-ekonomiji 
tas-swieq żgħar tagħhom;  jitlob lill-Kummissjoni biex turi, qabel tibda evalwazzjoni ta' 
l-eżerċizzju 2000-2006 - x'modifiki għamlet għall-metodoloġija biex tikkunsidra din il-
kritika;

184. Jitlob ukoll li xi elementi ġodda jiġu integrati fil-metodoloġija biex jitqiesu l-effetti 
mikro-ekonomiċi;  jikkunsidra li l-investimenti privati huma importanti għall-impatt fuq 
perjodu twil tal-Fondi Strutturali u għall-ħolqien ta' l-impjiegi;  jesiġi li jiġu kkusidrati fl-
eżerċizzju ex post 2000-2006;

185. Jitlob, sabiex jiġi assigrat approċċ koerenti fl-evalwazzjoni tal-Fondi Strutturali b'mod 
ġenerali, li l-konklużjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti jiġu kkunsidrati għall-
evalwazzjonijiet ex ante, matul u ex post li jmiss għall-perijodi ta' programmazzjoni 
2000-2006, 2007-2012 u l-perijodi ta' wara;

186. Jappoġġja l-idea li l-evalwazzjoni tal-Fondi Strutturali għandha tkun perċepita bħala 
proċess kontinwu, fornuta b'mod permanenti bil-konklużjonijiet ta' l-eżerċizzji differenti 
ta' evalwazzjoni ex ante, matul u ex post; jitlob li l-Istati Membri jkunu involuti f'dan il-
proċess u jistieden lill-Kummissjoni turi kif se timplimenta dawn l-ideat mingħajr 
dewmien;

187. Jikkalkula li, fl-interess li jiġi muri liċ-ċittadini l-valur miżjud Ewropew tal-Fondi 
Strutturali, l-evalwazzjonijiet futuri għandhom juru wkoll l-effetti indiretti ta' dawn il-
Fondi;
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188. Jitlob lill-Kummissjoni biex il-grupp ta' tmexxija għall-evalwazzjoni ex post 2000-2006 
jesplora l-possibilitajiet ta' koperazzjoni msaħħa flimkien mad-dinja akkademika, inkluż 
l-esperti esterni, taħt il-forma ta' sħubijiet ma' istituti speċjalizzati u studji dwar suġġetti 
speċifiċi;  

189. Huwa ta' l-opinjoni li tali koperazzjoni tippermetti l-irfinar ta' l-evalwazzjoni u li tpoġġi 
enfasi fuq il-valur potenzjali tal-Fondi Strutturali;  jistieden lill-Kummissjoni biex 
tissokta f'din ir-rotta biex toħloq mudell "fanal" ta' evalwazzjoni tal-miżuri ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, li jkun mudell proprju Ewropew iżda jista' jservi ta' 
eżempju fuq livell dinji.


