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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

A. billi s-servizzi doganali għandhom rwol importanti fil-kuntest ta' ambjent kummerċjali 

globali, sabiex ilaħħqu mal-ħsara li ssir minn kummerċ illeċitu lill-ekonomija formali 

filwaqt li jgħinu wkoll biex jiġi miftiehem aħjar u miġġieled dan l-istess kummerċ illeċitu; 

B. billi n-netwerks ta' attivitajiet illeċiti għandhom impatt ta' ħsara fuq l-ekonomija tal-Istati 

Membri tal-UE f'termini ta' tkabbir, impjiegi, investiment barrani, integrità tas-swieq, 

kompetizzjoni, kummerċ u t-telf ta' dħul mid-dwana, li dan tal-aħħar finalment jitħallas 

mill-kontribwent Ewropew; 

C. billi l-kummerċ illeċitu huwa ta' tħassib ewlieni għan-negozji u jippreżenta theddida 

sinifikanti b'riskji globali li qed jikbru, f'termini ta' trasparenza, integrità u valur 

finanzjarju, li jirrifletti l-użu ta' skemi ta' kummerċ globali u ta' ktajjen ta' provvista; 

D. billi l-kummerċ illeċitu ta' prodotti tat-tabakk, u b'mod partikolari t-trasport ta' sigaretti 

bil-kuntrabandu u sigaretti ffalsifikati, iwassal biex kull sena l-Istati Membri jġarrbu telf 

ta' aktar minn EUR 10 biljuni fi dħul (dwana, VAT u dazji tas-sisa); 

E. billi l-iffalsifikar, il-kummerċ illegali ta' armi, u t-traffikar tad-droga jiġġeneraw somom 

kbar għall-kriminalità transnazzjonali organizzata permezz ta' kanali ekonomiċi u 

kummerċjali illeċiti; 

F. billi ż-żieda ta' każijiet ta' kuntrabandu, traffikar u ta' forom oħra ta' kummerċ illegali u 

illeċitu, mhux biss għandhom impatt fuq il-ġbir tad-dazji doganali mill-Istati Membri, u 

fuq il-baġit tal-UE, iżda huma wkoll assoċjati b'mod qawwi mal-kriminalità 

internazzjonali organizzata, mat-theddid għall-konsumatur u ma' effetti negattivi fuq il-

funzjonament tas-suq uniku, li jimminaw kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-

kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs; 

G. billi l-ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (DPI) hija kruċjali kemm għall-

protezzjoni u t-trawwim tal-ekonomija tal-UE, kif ukoll għat-tkabbir u l-impjiegi; 

1. Jinnota li s-servizzi doganali qegħdin jiffaċċjaw tipi ġodda ta' sfidi, relatati kemm ma' 

metodi ġodda ta' negozjar u mas-sigurtà u l-protezzjoni ta' prodotti skont proċeduri tal-

importazzjoni jew fi tranżitu internazzjonali b'destinazzjoni fl-Ewropa; 

2. Jinnota li l-effiċjenza tal-proċeduri doganali hi kruċjali mhux biss biex jiġi ffaċilitat il-

kummerċ, iżda wkoll biex tiġi infurzata l-liġi b'mod effettiv u mtejjeb, fir-rigward tal-

iffalsifikar u l-kuntrabandu ta' prodotti soġġetti għas-sisa li jidħlu fl-UE; iqis li s-servizzi 

doganali huma f'salib it-toroq bejn il-moviment ta' merkanzija sigur, il-protezzjoni tal-

konsumaturi fi ħdan l-UE u l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet 

kummerċjali; 

3. Jemmen li l-faċilitazzjoni tal-kummerċ għandha tinkludi regoli komuni u standardizzati 
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dwar il-metodi, it-trasparenza, l-integrità u r-responsabbiltà tal-proċeduri doganali, li l-

Istati Membri għandhom ikunu konformi magħhom; 

4. Huwa tal-fehma li l-kwalità u l-prestazzjoni ta' kontrolli doganali dwar it-tranżitu ta' 

merkanzija, b'mod partikolari għal operazzjonijiet ta' ġarr fuq il-baħar u trasport fil-

portijiet u fil-fruntieri, huma ta' importanza primarja u għandhom jiġu mtejba; jiddispjaċih 

li bħalissa hemm differenza fattwali fit-tip ta' kontrolli fi ħdan l-Unjoni li tiffavorixxi ċerti 

rotot ta' aċċess, b'mod partikolari l-portijiet, bi ħsara għal oħrajn, meta l-verifiki mwettqa 

huma aktar stretti; iqis li jeħtieġ li jiġi żgurat li jkun hemm tekniki ta' kontroll omoġenji u 

standardizzati fost l-Istati Membri biex jiffiltraw fil-portijiet u fil-fruntieri, bil-

promozzjoni ta' strateġiji ta' kontroll moderni, teknoloġikament avvanzati u bbażati fuq l-

immaniġġjar; 

5. Iqis li l-Istati Membri għandhom jikkonċentraw il-kontrolli doganali, u sa fejn hu 

possibbli kwalunkwe kontrolli relevanti oħra fil-fruntieri, fuq il-kunsinni ta' riskju għoli, li 

jintgħażlu b'mod każwali bl-użu ta' kriterji ta' għażla komuni, inklużi dawk li jirrigwardaw 

in-natura u d-deskrizzjoni tal-merkanzija, il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż minn fejn il-

merkanzija ntbagħtet, il-valur tal-merkanzija, ir-rekord ta' konformità regolatorja tal-

kummerċjanti u l-mezzi ta' trasport; 

6. Jappoġġa l-isforzi kollha sabiex jiġu promossi l-integrità fil-kummerċ internazzjonali 

flimkien maċ-ċaqlieq lejn il-kisba ta' proċeduri doganali kompletament elettroniċi fl-UE 

sal-2020, kif previst skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni l-ġdid, li ser itejjeb it-trasparenza 

tal-kampjuni ta' kontroll ta' oġġetti u kontenituri; 

7. Jinnota li l-amministrazzjoni u l-immodernizzar doganali jiswew ħafna flus; jemmen li 

wieħed mill-objettivi ewlenin tar-riformi ta' proċeduri u operazzjonijiet doganali għandu 

jkun il-kisba ta' effiċjenza akbar, li għandha twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż u għal 

iffrankar fuq perjodu twil ta' żmien; 

8. Jemmen li, jenħtieġ koordinament aħjar bejn l-OLAF, l-awtoritajiet doganali u l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq sabiex mhux biss jiġġieldu kontra l-iffalsifikar, iżda 

wkoll inaqqsu l-kummerċ fl-UE ta' prodotti illegali li jiksru l-liġijiet dwar il-proprjetà 

intellettwali; 

9. Jisħaq fuq ir-rwol tal-OLAF fl-investigazzjoni dwar l-evażjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

(inklużi dazji konvenzjonali, antidumping u kompensatorji) għat-tipi kollha ta' prodotti 

bażiċi u merkanzija, speċjalment bl-involviment ta' dikjarazzjonijiet foloz tal-oriġini (fiż-

żewġ reġimi preferenzjali u mhux preferenzjali) u s-sottovalutazzjoni u deskrizzjoni 

ħażina tal-merkanzija; jappella lill-OLAF ikollu rwol aktar attiv fil-koordinament ta' 

investigazzjonijiet relatati mis-servizzi doganali nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE u 

sħab oħra kemm fl-UE kif ukoll barra minnha; 

10. Jindika li l-Operazzjonijiet Doganali Konġunti regolari għandhom rwol vitali biex 

jissalvagwardjaw il-finanzi pubbliċi tal-UE, billi jidentifikaw il-preżenza ta' riskji li 

jinsabu fuq rotot kummerċjali speċifiċi u l-protezzjoni taċ-ċittadini u n-negozji leġittimi 

bil-prevenzjoni tad-dħul fl-UE ta' prodotti illegali; jappella lill-OLAF isaħħaħ l-appoġġ 

għall-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-UE, kif ukoll ta' xi pajjiżi terzi biex 

iwettqu aktar operazzjonijiet doganali konġunti, permezz tal-infrastruttura teknika tagħha, 

tal-għodod tal-IT u tal-komunikazzjoni, u ta' analiżi strateġika, appoġġ finanzjarju u 
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amministrattiv, sabiex titjieb l-effikaċja tas-servizzi doganali fit-twettiq ta' kontrolli 

mmirati fuq livell Ewropew; 

11. Iqis, fir-rigward tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, li, filwaqt li ma jqajjimx 

dubji dwar il-ħtieġa li jiġu konklużi ftehimiet kummerċjali ambizzjużi u mifruxa mas-sħab 

kummerċjali ewlenin tal-UE bil-għan li tnaqqas u telimina t-tariffi doganali, huwa 

meħtieġ li ssir aktar valutazzjoni bir-reqqa tal-effetti tal-implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' 

kummerċ ħieles (FTAs) skont il-baġit tal-Unjoni, f'termini tat-telf ta' riżorsi proprji fl-

għamla ta' dazji doganali (li attwalment jammontaw għal 12 % tar-riżorsi baġitarji tal-

Unjoni); 

12. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tissorvelja aħjar fuq bażi ta' riskju standardizzat lill-

pajjiżi li jibbenefikaw minn trattament preferenzjali, partikolarment sabiex tivverifika l-

implimentazzjoni tar-regoli tal-oriġini u tal-kumulu; iqis li, f'dan il-kuntest, il-verifika tal-

istatus ta' oriġini tal-prodotti importati u l-adegwatezza tad-dokumenti li jingħataw 

trattament preferenzjali, bħala komponent ewlieni ta' strateġiji ta' kontroll u traċċabbiltà; 

13. Huwa tal-opinjoni li l-ħolqien ta' profili tar-riskju tal-UE dwar il-ftehimiet ta' kummerċ 

ħieles, bħala parti mis-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju u tal-istrateġija ta' kontroll tal-Istati 

Membri, se jippermettulhom li jikkondividu approċċ komuni għall-analiżi tar-riskju 

sabiex jitnaqqas it-telf lill-baġit tal-UE; 

14. Jappoġġja l-inklużjoni ta' klawżoli kontra l-frodi fi ftehimiet kummerċjali u ta' investiment 

sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, li jinkludu l-frodi tat-taxxa u l-

evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus fil-livell kummerċjali; jistieden lill-UE, 

barra minn hekk, biex tagħmel aktar użu fil-ftehimiet futuri kollha ta' kummerċ minn 

miżuri ta' prekawzjoni u ta' salvagwardja, bħalma huma s-sospensjoni tal-preferenzi taħt 

il-klawżola kontra l-frodi jew il-ġestjoni ta' klawżoli ta' żbalji amministrattivi introdotti fi 

ftehimiet ta' kummerċ ħieles; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li titressaq proposta li jkun fiha regoli armonizzati dwar id-definizzjoni 

ta' reati u sanzjonijiet kriminali f'każijiet ta' kriminalità organizzata u transnazzjonali, bl-

għan li jiġu evitati u miġġielda l-attivitajiet illegali b'mod effettiv; 

16. Jemmen, barra minn hekk, li hu kruċjali li jsir aktar faċli għall-intrapriżi fl-UE jkollhom 

aċċess għal proċeduri mħaffa ta' antidumping, b'kunsiderazzjoni tat-telf potenzjali kemm 

għall-baġits nazzjonali u wkoll għall-baġit tal-UE li jirriżultaw minn distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni attribwibbli għal prattiki kummerċjali inġusti jew sħab li jkollhom effett ta' 

ħsara fuq l-SMEs; 

17. Jappella għal kooperazzjoni doganali iktar mill-qrib, kemm fi ħdan l-Unjoni u ma' pajjiżi 

terzi, sabiex jiżdiedu l-azzjonijiet immirati kontra l-kummerċ illeċitu fil-fruntieri tal-UE u 

biex tingħata għajnuna lil dawk li jfasslu l-politika fl-immappjar tas-suq u tal-

vulnerabilitajiet tal-katina ta' provvista internazzjonali, kif ukoll it-traċċar u l-qerda ta' 

interkonnessjonijiet bejn l-atturi involuti f'attivitajiet ta' kummerċ illeċitu; 

18. Jindika, barra minn hekk, il-ħtieġa ta' skambju effettiv ta' informazzjoni statistika relatata 

ma' kontrolli ta' importazzjoni tal-UE sabiex jiġu identifikati l-lakuni fid-data meħtieġa 

biex jiġu żviluppati strateġiji ta' mitigazzjoni għat-tkissir tan-netwerks ta' kummerċ 

illeċitu, u li jindirizzaw is-sors tal-problema billi jipprevjenu l-importazzjoni ta' 
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merkanzija li tikser l-IPR u l-istabbiliment ta' mezzi ġodda u rotot ta' kuntrabandu; 

jemmen li huwa neċessarju li tiġi promossa kemm il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-

awtoritajiet doganali fil-livell internazzjonali u l-iżvilupp ta' sħubiji ma' negozji, sabiex 

jiġi miġġieled il-ksur doganali u l-evażjoni tal-obbligi tat-taxxa; 

19. Jirrikonoxxi li l-infurzar effettiv tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali huwa għan 

komprensiv, li għandu dejjem jiġi segwit mill-awtoritajiet doganali għall-benefiċċju tas-

suq uniku tal-UE u taċ-ċittadini tal-UE u permezz ta' kooperazzjoni xierqa mas-sħab 

kummerċjali fil-kuntest ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles, sabiex jiġi miġġieled il-ksur tad-

DPI fi ktajjen ta' provvista internazzjonali f'oqsma bħal falsifikazzjoni (ksur tal-liġi dwar 

il-marki tad-ditti), tal-piraterija (ksur tad-drittijiet tal-awtur), il-kuntrabandu ta' prodotti 

sensittivi bħalma huma l-farmaċewtika jew oġġetti b'taxxa għolja, l-indikazzjonijiet 

ġeografiċi u l-marki tal-oriġini, it-trasport marittimu u l-bejgħ ta' prodotti ffalsifikati, u l-

evażjoni tat-taxxa; 

20. Jinnota li x-xewqa li tiġi evitata regolamentazzjoni ta' kontroll għall-

esportazzjoni/importazzjoni tista' tinjora s-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi, b'hekk 

tippreżenta riskji għas-soċjetà u għas-swieq filwaqt li tagħmel ħsara lill-ekonomiji fi gradi 

differenti. 
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