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Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-

kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2015  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 dwar ir-rapporti speċjali tal-

Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2015 

(2016/2208(DEC)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri mfassla skont it-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20151, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)2, 

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-

baġit għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet3, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni4 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-

legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 

għas-sena finanzjarja 2015 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017 dwar il-kwittanza għall-

implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, 

Taqsima III – Il-Kummissjoni5 u r-riżoluzzjoni tiegħu bil-kummenti, li hija parti 

integrali minn din id-deċiżjoni, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2017 dwar il-kwittanza 

li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-

sena finanzjarja 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017), 

                                                 
1  ĠU L 69, 13.3.2015. 
2  ĠU C 380, 14.10.2016, p. 1. 
3  ĠU C 375, 13.10.2016, p. 1. 
4  ĠU C 380, 14.10.2016, p. 147. 
5  Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2017)0143. 



 

 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/20021, u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0160/2017), 

A. billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-

Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, 

b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-

responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba; 

B. billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jinkludu informazzjoni dwar aspetti 

importanti relatati mal-implimentazzjoni tal-fondi u, għaldaqstant, huma utli għall-

Parlament fl-eżerċitar tar-rwol tiegħu ta' awtorità ta' kwittanza; 

C. billi l-kummenti tal-Parlament dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jagħmlu 

parti integrali mid-deċiżjoni tiegħu msemmija hawn fuq tas-27 ta’ April 2017 dwar il-

kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni; 

Parti I – Rapport Speċjali Nru 18/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Assistenza 

finanzjarja pprovduta lil pajjiżi li jinsabu f'diffikultajiet" 

1. Jieħu nota tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-

Awdituri (il-"Qorti"); 

2. Jilqa' l-ewwel rapport speċjali tal-Qorti dwar il-governanza ekonomika fl-Unjoni u 

jistenna bil-ħerqa r-rapporti li ġejjin li se jiġu ppubblikati fis-sena li ġejja; 

3. Jiddispjaċih li l-Qorti f'dan ir-rapport ma nkludietx lill-Istati Membri kollha li rċevew 

assistenza finanzjarja mill-bidu tal-kriżi finanzjarja 'l hawn, inkluż il-programm għall-

Greċja, biex b'hekk jiġi ffaċilitat tqabbil; 

4. Jilqa' madankollu l-fatt li l-Qorti se tipproduċi Rapport Speċjali separat dwar il-Greċja; 

jistieden lill-Qorti tqabbel ir-riżultati taż-żewġ Rapporti Speċjali u b'mod partikolari 

tindirizza s-suġġerimenti tal-Parlament għar-rapport dwar il-Greċja, inklużi r-riżultati 

fuq perjodu medju u twil (jiġifieri, id-dibattitu attwali dwar il-possibbiltà ta' tnaqqis tad-

dejn); 

                                                 
1  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 



 

 

5. Jinkoraġġixxi lill-Qorti tkompli ssaħħaħ ir-riżorsi umani tagħha stess u l-kompetenza 

f'dan il-qasam sabiex ittejjeb il-kwalità ta' xogħolha; Jistieden lill-Qorti sadattant sabiex 

tieħu kompletament inkunsiderazzjoni r-rapporti ta' esperti esterni mitluba mill-Qorti 

bħala bażi ta' sfond għall-awditu; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja llimitat l-awditu għal żmien qasir 

ħafna u għax-xenarju konkret ta' assistenza finanzjarja kif deċiż mill-Kunsill, bla ma 

qieset soluzzjonijiet potenzjali oħra għall-iżbilanċi fiskali li diġà kienu parti md-

dibattitu pubbliku u akkademiku, bħall-mutwalizzazzjoni tad-dejn sovran jew it-tnaqqis 

tad-dejn; 

7. Jiddispjaċih li r-rapport jillimita l-enfasi tiegħu għall-ġestjoni tal-assistenza, iżda ma 

janalizzax jew jixħet dubju dwar il-kontenut tal-programm u l-kundizzjonijiet 

innegozjati għall-assistenza finanzjarja; 

8. Jieħu nota tal-fatt li l-miżuri speċifiċi li ttieħdu fil-livell politiku tal-Unjoni u l-

karatteristiċi ewlenin tal-programmi ġew deskritti biss fir-rapport speċjali; iħeġġeġ lill-

Qorti tanalizza jekk il-miżuri adottati kinux adegwati għall-objettivi tal-programmi u l-

mod li bih interaġixxew mal-qafas politiku usa' u l-objettivi fit-tul, inkluża l-istrateġija 

Ewropa 2020; 

9. Jinnota li l-objettivi tal-programmi ta' assistenza finanzjarja kienu biex il-pajjiżi 

megħjuna jirritornaw lejn is-swieq finanzjarji, jiksbu finanzi pubbliċi sostenibbli, u 

jerġgħu lura għat-tkabbir u jitnaqqas il-qgħad; jiddispjaċih li s-sejbiet tal-Qorti ma 

analizzawx bis-sħiħ ir-riżultati tal-programm fir-rigward ta' dawn l-objettivi; 

10. Jinnota li l-Qorti ffukat primarjament il-konklużjonijiet tagħha fuq il-Kummissjoni 

bħala l-maniġer tal-assistenza finanzjarja, iżda jqis li sabiex wieħed jifhem aħjar kellha 

tingħata iktar attenzjoni lill-Fond Monetarju Internazzjonali u lill-Bank Ċentrali 

Ewropew (BĊE) li inizjalment appoġġaw lill-Kummissjoni fit-tħejjija u fil-monitoraġġ 

tal-programmi; 

11. Jaqbel mal-Kummissjoni li r-rwol tal-Kunsill u ta' sħab oħra ġie sottovalutat fl-

istabbiliment u l-ġestjoni tal-programm; jitlob lill-Qorti u lill-Kummissjoni janalizzaw 

ir-rilevanza tal-miżuri adottati mill-Kunsill, ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew u jekk 

dawn kinux xierqa biex jintlaħqu l-objettivi tal-programm u kkontribwixxewx għall-

objettivi tal-Unjoni, inkluża l-eliminazzjoni gradwali tal-kriżi ekonomika, iż-żieda fl-

impjiegi u t-tkabbir; 

12. Jiddispjaċih li s-sħab mhux dejjem qasmu l-informazzjoni disponibbli kollha mal-

Kummissjoni, li wassal għal approċċi inkonsistenti mit-tim tan-negozjati; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni twaqqaf ftehimiet formali mas-sħab tagħha sabiex ikun hemm aċċess sħiħ 

għall-informazzjoni kollha disponibbli fiż-żmien dovut u b'hekk jiġu evitati problemi 

bħal dawn fil-ġejjieni; 

13. Jirrimarka li xi wħud mir-riformi indikati fil-programmi (jiġifieri r-riforma tas-swieq 

tax-xogħol) jistgħu jwasslu biss għal riżultati fil-kompetittività fuq perjodu twil ħafna, 

filwaqt li l-programmi ta' assistenza jfittxu l-aktar riżultati iżjed immedjati u fuq perjodu 

qasir; 

14. Jinnota li l-programmi kienu bbażati l-aktar fuq il-lat ta' nefqiet (riformi fis-swieq tax-



 

 

xogħol, skemi ta' qgħad u tal-pensjonijiet, tnaqqis ta' entitajiet lokali eċċ.) kif ukoll 

tnaqqis għal programmi pubbliċi; jifhem li dan it-tnaqqis sar sabiex jiġu riformati s-

swieq finanzjarji tal-pajjiżi megħjuna; 

15. Iħeġġeġ lill-Kunsill jagħmel rieżami bir-reqqa tal-kaxxa tal-għodda u s-sett ta' miżuri 

disponibbli għall-assistenza finanzjarja fi programmi futuri sabiex jitnaqqas l-impatt fuq 

il-popolazzjoni, l-effett mhux mixtieq fuq id-domanda interna u s-soċjalizzazzjoni tal-

ispejjeż tal-kriżi; 

16. Jirrimarka li l-assistenza finanzjarja mogħtija lill-Istati Membri f'diffikultà ħadet il-

forma ta' self minn swieq kapitali bl-użu tal-baġit tal-Unjoni bħala garanzija; 

jikkunsidra li r-rwol tal-Parlament bħala awtorità baġitarja f'dawn il-programmi 

ddgħajjef, u b'hekk tnaqqset iżjed il-leġittimità demokratika tal-assistenza finanzjarja 

pprovduta; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-livell tal-involviment tal-Parlament fil-qafas tal-

assistenza finanzjarja meta l-baġit tal-Unjoni jkun fil-periklu; 

18. Iqis importanti li jiġi studjat ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-għajnuna indiretta 

lill-Istati Membri biex jilħqu l-għanijiet tagħhom u fl-appoġġ usa' lill-arkitettura 

finanzjarja tal-Unjoni matul iż-żmien tal-programmi finanzjarji; 

19. Iqis li meta faqqgħet il-kriżi kien diffiċli li jiġu mbassra xi żbilanċi f'daqqa, b'effetti 

devastanti f'ċerti Stati Membri; jenfasizza d-diffikultà biex wieħed ibassar il-kobor u n-

natura tal-kriżijiet finanzjarji globali tal-2007-2008 li kienu mingħajr preċedent; 

20. Jaqbel mal-Qorti li l-attenzjoni li ngħatat lill-qafas ġuridiku ta' sorveljanza ta' qabel il-

kriżi ma kinitx adegwata biex tidentifika r-riskju fil-pożizzjonijiet fiskali sottostanti fi 

żminijiet ta' kriżi ekonomika severa; 

21. Jilqa' l-approvazzjoni mil-leġiżlaturi tas-''six pack'' u t-''two pack'' introdotti b'riżultat 

tal-kriżi finanzjarja li indirizzaw id-dgħufija ta' sorveljanza li nkixfet mill-kriżi; iqis, 

madankollu, li r-riforma tal-qafas tal-governanza ekonomika tal-Unjoni f'dawn l-aħħar 

snin ma wasslitx għal eliminazzjoni totali tal-kriżi, u jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

tanalizza l-punti qawwija u d-dgħufijiet tal-qafas il-ġdid meta mqabbel ma' ekonomiji 

oħra simili (jiġifieri l-Istati Uniti, il-Ġappun u pajjiżi oħra tal-OECD) u tipproponi 

riformi ġodda, jekk meħtieġ; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjoni tal-Qorti biex tkompli ttejjeb il-

kwalità tal-previżjonijiet makroekonomiċi u fiskali tagħha; 

23. Jieħu nota tal-konklużjoni tal-Qorti li l-Kummissjoni, f'restrizzjonijiet diffiċli ta' ħin u 

esperjenza limitata, kisbet dmirijiet ex novo biex tiġġestixxi l-programmi ta' assistenza 

finanzjarja; jenfasizza l-konklużjoni tal-Qorti li, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi, din kienet 

kisba; 

24. Jilqa' d-deċiżjoni li l-ġestjoni tal-assistenza finanzjarja titħalla tkun ir-responsabbiltà tal-

Kummissjoni minflok ta' sħab finanzjarji oħrajn, biex b'hekk ikun jista' jkun hemm 

assistenza mfassla apposta li tikkunsidra l-partikolaritajiet u s-sjieda tal-Istati Membri; 

25. Huwa tal-fehma li filwaqt li l-Istati Membri għandhom jiġu ttrattati b'mod ugwali, 

hemm bżonn ukoll ta' flessibbiltà biex programmi u riformi jiġu adattati u aġġustati 



 

 

għaċ-ċirkostanzi nazzjonali partikolari; iqis li għall-programmi futuri tal-Kummissjoni u 

r-rapporti tal-Qorti, hemm bżonn li tiġi identifikata u divrenzjata l-implimentazzjoni ta' 

miżuri strettament tal-Unjoni minn aġendi nazzjonali spekulattivi; 

26. Jieħu nota tal-kumment tal-Qorti rigward id-diffikultà tal-Kummissjoni biex iżżomm 

kont tal-informazzjoni u li l-proċessi tagħha ma kinux immirati lejn evalwazzjoni 

retrospettiva tad-deċiżjonijiet meħuda; 

27. Jissottolinja li fil-fażi bikrija tal-programmi, il-Kummissjoni kienet qed topera taħt 

pressjoni politika qawwija u ta' ħin fid-dawl ta' riskji mhux magħrufa li sfidaw l-

istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa b'konsegwenzi imprevedibbli fuq l-ekonomija; 

28. Iqis li, filwaqt li ma kellhiex esperjenza preċedenti dwar assistenza finanzjarja, il-

Kummissjoni ''tgħallmet matul il-proċess'' u rnexxielha tistabbilixxi dawk il-programmi 

relattivament malajr u tejbet il-ġestjoni tagħha għal oħrajn li ġew aktar tard; 

29. Jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tkompli tanalizza 

l-aspetti prinċipali tal-aġġustamenti tal-pajjiżi, iżda għandha wkoll tqabbel il-

previżjonijiet ekonomiċi inkluż tas-suq tad-djar, id-dejn nazzjonali pubbliku u privat; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jipprovdu lill-Kummissjoni b'data xierqa fuq bażi 

sistematika u regolari; 

30. Iqis li ż-żmien minn meta tnieda l-ewwel programm tal-Unjoni sat-tmiem l-analiżi tal-

Qorti għandu jagħti l-opportunità biex jiġu inklużi rakkomandazzjonijiet imtejba dwar 

it-titjib u r-riżultati tal-programm għal programmi futuri, b'riżultat tad-djalogu 

interistituzzjonali u avversjali bejn il-Qorti u l-Kummissjoni; 

31. Iqis li, għal raġunijiet ta' trasparenza, informazzjoni u komunikazzjoni aħjar maċ-

ċittadini, ir-risposti tal-Kummissjoni u l-opinjoni tal-Qorti għandhom jiġu ppreżentati 

f'żewġ kolonni biex b'hekk ikunu jistgħu jitqabblu l-fehmiet bħalma jiġri għar-rapport 

annwali tal-Qorti; 

32. Meta titqies is-sensittività ta' dawn ir-rapporti l-ġodda dwar il-governanza finanzjarja 

tal-Unjoni, jirrakkomanda li l-istqarrijiet għall-istampa u dokumenti oħra ta' 

komunikazzjoni għandhom jirriflettu bir-reqqa s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-

Qorti; 

Parti II – Rapport Speċjali Nru 19/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Jeħtieġ li tingħata 

aktar attenzjoni għar-riżultati biex jitjieb it-twassil tal-assistenza teknika lill-Greċja" 

33. Jinnota li fil-mument li din ir-riżoluzzjoni kienet qed titfassal, il-Kummissjoni kienet 

diġà ressqet il-proposta tagħha għall-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għar-

Riforma Strutturali; jilqa' l-fatt li evidentement il-Kummissjoni kkunsidrat ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u jittama li l-Programm ta' Appoġġ għar-Riforma 

Strutturali se jirriżulta fi strument qawwi għall-assistenza teknika bbażat fuq it-

tagħlimiet misluta mit-Task Force għall-Greċja; 

34. Jinsab imħasseb li l-istabbiliment ad hoc u rapidu tat-task force ikkawżalha wħud mill-

problemi operattivi tagħha; jitlob għal valutazzjoni bir-reqqa tas-sitwazzjoni fuq il-post 

u t-tfassil ta' pjan ta' azzjoni konċiż u pass b'pass bħala eżerċizzju preliminari 

mandatorju ta' kwalunkwe proġett ta' assistenza teknika; jitlob li fil-programmi 



 

 

sussegwenti tal-assistenza teknika tagħha l-Kummissjoni tapplika approċċ aktar 

ippjanat, li jinkludi kalendarju bid-dati tal-bidu u t-tmiem tal-mandati; 

35. Jissottolinja li baġit iddedikat huwa prerekwiżit essenzjali għal programm ta' assistenza 

teknika ta' suċċess, kemm għall-ippjanar kif ukoll għar-razzjonalizzazzjoni tal-ispejjeż, 

u b'hekk jiġu evitati livelli differenti ta' kontroll u regoli li għandhom jiġu osservati, 

relatati ma' linji baġitarji separati; 

36. Jinnota li t-task force mmaniġġjat għadd impressjonanti ta' proġetti li jinvolvu diversi 

organizzazzjonijiet sħab; jemmen li l-impatt tal-assistenza teknika seta' ġie mtejjeb 

permezz ta' simplifikar tal-programmi, li jillimita l-għadd ta' organizzazzjonijiet sħab u 

l-ambitu tal-proġetti biex jiġu minimizzati l-isforzi ta' koordinazzjoni amministrattiva u 

tiżdied l-effiċjenza; 

37. Jiddispjaċih li l-Istat Membru benefiċjarju kif ukoll it-task force ma pprovdewx lill-

Kummissjoni b'rapporti ta' attività regolari; jirrimarka li l-Kummissjoni għandha tinsisti 

li tirċievi rapporti ta' attività trimestrali mingħajr dewmien eċċessiv kif ukoll rapport 

finali komprensiv fil-forma ta' evalwazzjoni ex-post fi żmien raġonevoli wara l-

konklużjoni tal-ħidma tat-Task Force għall-Greċja; jitlob lill-Kummissjoni biex 

timmonitorja l-implimentazzjoni tal-assistenza teknika b'mod sistematiku sabiex tadatta 

ruħha għal assistenza teknika orjentata lejn ir-riżultati; jitlob ukoll li, fid-diversi rapporti 

tagħhom, l-assistenza teknika u t-Task Force għall-Greċja jispeċifikaw b'mod preċiż kif 

u f'liema reġjuni ntużaw l-hekk imsejħa fondi "ta' salvataġġ" għall-Greċja; 

38. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Parlament u lill-Kunsill jużaw id-diskussjoni dwar il-

Programm ta' Appoġġ għar-Riforma Strutturali għall-perjodu 2017-2020 bħala 

opportunità biex jirrevedu l-prattiki tajba tal-mexxejja fil-qasam; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni biex, flimkien mal-Istati Membri, issib sistema biex jitqabbdu esperti 

direttament mill-Istati Membri, u b'hekk jiġi evitat saff ieħor ta' kumplessità u piż 

amministrattiv billi jiġu evitati l-aġenziji nazzjonali; 

39. Jitlob b'insistenza lill-Istati Membri juru impenn aktar qawwi: approċċ ibbażat fuq il-

prestazzjoni jippermetti lill-Parlament kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali jiżvolġu rwol 

li jkun aktar ta' appoġġ permezz tal-kumitati ta' sorveljanza tal-baġit rispettivi tagħhom; 

Parti III – Rapport Speċjali Nru 21/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Analiżi tar-riskji 

relatati ma' approċċ orjentat lejn ir-riżultati, għal azzjoni tal-UE fl-iżvilupp u l-

kooperazzjoni" 

40. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 

tiegħu hawn taħt; 

41. Jirrikonoxxi l-fatt li l-Kummissjoni integrat l-analiżi tar-riskji fil-ġestjoni tal-

operazzjonijiet esterni tagħha, li huma mwettqa f'ambjenti kumplessi u fraġli b'bosta tipi 

ta' riskji peress li l-pajjiżi sħab għandhom livelli ta' żvilupp u oqfsa ta' governanza 

differenti; 

42. Jilqa' b'mod speċjali r-rakkomandazzjoni tal-Qorti lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-użu 

tat-terminoloġija rigward ir-riżultati fuq żmien twil (outputs, eżiti u impatti) u jisħaq fuq 

l-importanza li jissawru objettivi SMART reali qabel tittieħed kwalunkwe deċiżjoni 

dwar il-finanzjament ta' proġetti differenti; 



 

 

43. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ffokata aktar attenzjoni fuq it-tiswir ta' għanijiet "li jistgħu 

jinkisbu u realistiċi" sabiex jiġu evitati l-każijiet fejn l-objettivi inizjali jintlaħqu mill-

pajjiżi sħab iżda mingħajr ma jinkisbu riżultati sinifikanti f'termini ta' żvilupp; 

44. Jikkunsidra li hemm bżonn jiġi evitat li l-attenzjoni tiġi ffokata fuq l-eżitu baġitarju 

bħala l-uniku objettiv ġestjonali peress li dan jista' jkun ta' detriment għall-prinċipju ta' 

ġestjoni finanzjarja tajba u l-kisba ta' riżultati; 

45. Ifakkar li monitoraġġ u mmappjar regolari tal-fatturi ta' riskju għoli (esterni, finanzjarji 

u operattivi) u l-kwantifikazzjoni tagħhom, mill-fażijiet ta' identifikazzjoni sa dawk ta' 

implimentazzjoni, huma prerekwiżit mhux biss għal ġestjoni finanzjarja tajba u nefqiet 

ta' kwalità, iżda anke biex tiġi żgurata l-kredibbiltà, is-sostenibbiltà u r-reputazzjoni tal-

interventi tal-Unjoni; huwa tal-fehma li l-istabbiliment ta' profili tar-riskju għal kull 

attività u kull pajjiż jiffaċilita wkoll it-tfassil ta' strateġija għal mitigazzjoni rapida tar-

riskji fil-każ li tiddeterjora s-sitwazzjoni f'pajjiż sieħeb; 

46. Jenfasizza l-ħtieġa li l-ambjent ta' kontroll u l-funzjonijiet ta' ġestjoni tar-riskju jiġu 

adattati regolarment biex jitqies il-fatt li qed ifeġġu forom ġodda ta' strumenti u 

faċilitajiet ta' assistenza bħal finanzjament imħallat, fondi fiduċjarji u sħubiji finanzjarji 

ma' istituzzjonijiet internazzjonali oħra; 

47. Itenni l-fehma li hemm bżonn ta' bilanċ ġdid bejn l-assorbiment, il-konformità u l-

prestazzjoni li għandu jiġi rifless fil-ġestjoni tal-operazzjonijiet; 

48. Jemmen li l-iżvilupp tal-bini tal-kapaċitajiet, tal-oqfsa ta' governanza u tas-sjieda tal-

pajjiżi sħab huwa wkoll mod importanti biex jittaffew ir-riskji sistemiċi b'mod li jiġi 

promoss ambjent faċilitanti li jippermetti li l-fondi jilħqu l-iskopijiet intenzjonati 

tagħhom u jirrispondu għar-rekwiżiti tat-3 Ejiet (ekonomija, effiċjenza u effikaċja); 

49. Jikkunsidra li hemm bżonn ukoll li jissaħħu d-djalogu politiku u d-djalogu dwar il-

politika, il-kundizzjonalità tal-għajnuna u l-qafas tal-katina loġistika b'mod li jiġu 

zgurati kemm il-koerenza bejn id-deċiżjoni kif ukoll il-prekundizzjonijiet tal-pagamenti 

jew tal-ħlasijiet fil-ftehimiet ta' finanzjament billi l-pagamenti jiġu kkollegati b'mod ċar 

mal-kisba tal-azzjonijiet u r-riżultati kif ukoll mar-rilevanza tal-objettivi u l-indikaturi 

magħżula; 

50. Jinkoraġġixxi, b'mod partikolari fil-każ tal-inizjattivi kofinanzjati u b'diversi donaturi, 

lill-istituzzjonijiet internazzjonali biex: 

– jivvalutaw u jippjanaw il-benefiċċji futuri ta' proġett u l-mod kif kull sieħeb 

jikkontribwixxi lejn l-eżiti finali u l-impatti fuq livell aktar estensiv, b'mod li jiġu 

evitati l-mistoqsijiet dwar is-sjieda tar-riżultati, jiġifieri liema parti mir-riżultati 

kienet attribwibbli għall-finanzjament tal-Unjoni jew għall-interventi ta' donaturi 

oħra;  

– jagħqdu l-oqfsa ta' governanza tagħhom ma' dak tal-Unjoni, speċifikament billi 

jtejbu l-metodi ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom; jikkunsidra li jkun tajjeb li l-

funġibbiltà tal-fondi tiġi mmonitorjata mill-qrib għal-livell għoli tar-riskju 

fiduċjarju tagħha; 

51. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-konnessjoni bejn l-evalwazzjonijiet u l-

formulazzjoni tal-politiki tkun effikaċi billi tikkunsidra kull ma jkun tgħallmet fil-



 

 

proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; 

52. Ifakkar li, jekk jiddgħajfu l-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tar-riżultati, dan 

ikun ta' ħsara għall-obbligu ta' rendikont fil-konfront tal-pubbliku u t-tgħarrif 

komprensiv għal min ifassal il-politika; 

Parti IV – Rapport Speċjali Nru 23/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Il-

kwalità tal-ilma fil-baċin tax-Xmara Danubju: sar progress fl-implimentazzjoni tad-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma iżda għad fadal xi jsir" 

 Jemmen li l-linji gwida għal rappurtar aktar differenzjat dwar il-progress li sar fir-

rigward tal-kwalità tal-ilma għandhom jiġu pprovduti mill-Kummissjoni; 

 Jaqbel mal-Qorti li l-Kummissjoni għandha trawwem il-komparabbiltà tad-data billi, 

pereżempju, tnaqqas id-diskrepanzi fin-numru ta' sustanzi fiżikokimiċi li jiġu vvalutati 

għall-istatus ekoloġiku; 

 Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tkompli ssegwi l-progress tal-Istati Membri biex 

tintlaħaq kwalità tajba tal-ilma, l-għan tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma; 

 Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw monitoraġġ tal-ilma ta' kwalità tajba biex ikollhom 

informazzjoni preċiża dwar is-sitwazzjoni u l-oriġini tat-tniġġis skont il-korp tal-ilma 

biex ikun jista' jsir immirar aħjar u biex tiżdied il-kosteffettività tal-miżuri rimedjali; 

 Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżguraw koordinazzjoni bejn dawk il-korpi li 

jiddefinixxu l-miżuri fil-pjanijiet ta' ġestjoni tal-baċin tax-xmara u dawk li qed 

japprovaw il-proġetti għall-finanzjament; 

 Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jivvalutaw u jiżguraw l-effettività tal-mekkaniżmi ta' 

infurzar, b'mod partikolari l-kopertura li trid tinkiseb u l-effett deterrent tal-penali 

applikati; 

 Jistieden lill-Istati Membri jivvalutaw il-potenzjal tal-użu tal-imposta fuq it-tniġġis tal-

ilma bħala strument ekonomiku u bħala mod kif jiġi applikat il-prinċipju ta' "min 

iniġġes iħallas" tal-inqas għas-sustanzi prinċipali li jaffettwaw il-kwalità tal-ilma b'mod 

negattiv; 

 Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li, b'mod sistematiku, tevalwa mhux biss l-

eżistenza, iżda wkoll l-adegwatezza tal-istandards u r-rekwiżiti minimi tal-kundizzjoni 

agrikola u ambjentali tajba adottati mill-Istati Membri; 

 Jinnota li l-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida dwar il-metodi possibbli għall-

irkupru tal-ispejjeż fil-qasam tat-tniġġis minn sorsi diffużi; 

 Jistieden lill-Istati Membri jivvalutaw il-potenzjal tal-użu ta' strumenti ekonomiċi, 

bħalma huma taxxi ambjentali, bħala inċentiv għat-tnaqqis tat-tniġġis u bħala mod ta' 

kif jiġi applikat il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas"; 

 Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jidentifikaw modi biex jiġu ssemplifikati 

t-twaqqif u l-implimentazzjoni tal-kontrolli u biex jiżgura l-effettività tagħhom, fuq il-



 

 

bażi ta' inventarju tal-infurzar tal-mekkaniżmi tal-Unjoni u dawk nazzjonali; 

Parti V – Rapport Speċjali Nru 24/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-indirizzar tal-

frodi intra-Komunitarja tal-VAT: Tinħtieġ aktar azzjoni" 

64. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tagħti bidu għall-istabbiliment ta' sistema 

komuni biex tistima d-daqs tal-frodi intra-Komunitarja tal-VAT, li tippermetti li l-Istati 

Membri jevalwaw il-prestazzjoni tagħhom abbażi ta' indikaturi adegwati. Il-prestazzjoni 

għandha tkun f'termini ta' tnaqqis tal-inċidenza ta' frodi intra-Komunitarja tal-VAT, ta' 

żieda fid-detezzjoni ta' frodi, u ta' żieda fl-irkupru tat-taxxa wara d-detezzjoni ta' frodi; 

65. Jemmen li sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tal-Eurofisc bħala sistema ta' twissija bikrija 

effiċjenti, il-Kummissjoni għandha tirrakkomanda li l-Istati Membri: (a) jintroduċu 

analiżi komuni tar-riskju biex jiġi żgurat li l-informazzjoni skambjata permezz tal-

Eurofisc tkun immirata tajjeb fuq il-frodi; (b) itejbu l-veloċità u l-frekwenza ta' dawn l-

iskambji ta' informazzjoni; (c) jużaw ambjent tal-IT li jkun affidabbli u faċli għall-utent; 

(d) jistabbilixxu indikaturi u miri rilevanti biex titkejjel il-prestazzjoni tal-oqsma ta' 

ħidma differenti; (e) jipparteċipaw fl-oqsma ta' ħidma kollha tal-Eurofisc; 

66. Jistieden lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-evalwazzjoni tagħha dwar l-arranġamenti ta' 

kooperazzjoni amministrattivi bejn l-Istati Membri għall-iskambju ta' informazzjoni 

bejn l-awtoritajiet tat-taxxa biex tiġi miġġielda l-frodi intra-Komunitarja tal-VAT, 

twettaq żjarat ta' monitoraġġ magħżula fuq bażi tar-riskju; jemmen li dawn iż-żjarat ta' 

monitoraġġ għandhom jiffukaw fuq it-titjib tal-puntwalità tar-risposti tal-Istati Membri 

għal talbiet għal informazzjoni, l-affidabbiltà tas-Sistema ta' Skambju ta' Informazzjoni 

dwar il-VAT, il-veloċità tal-Kontrolli Multilaterali, u s-segwitu għas-sejbiet tar-rapporti 

preċedenti tagħha dwar il-kooperazzjoni amministrattiva; 

67. Filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li l-Istati Membri jeħtieġu informazzjoni minn pajjiżi 

mhux tal-Unjoni biex jinfurzaw il-ġbir tal-VAT fuq is-servizzi min-negozju għall-

konsumatur u l-prodotti intanġibbli ta' kummerċ elettroniku fornuti permezz tal-internet, 

jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri fin-negozjar ta’ arranġamenti ta' 

assistenza reċiproka mal-pajjiżi fejn il-biċċa l-kbira tal-fornituri ta' servizzi diġitali 

huma stabbiliti u fl-iffirmar ta’ dawn l-arranġamenti, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 

mal-pajjiżi mhux tal-Unjoni u jiġi infurzat il-ġbir tal-VAT; 

68. Huwa tal-fehma li filwaqt li l-frodi Intra-Komunitarja tal-VAT spiss hija marbuta ma' 

strutturi kriminali organizzati, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jeliminaw l-

ostakli legali li jipprevjenu l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet 

amministrattivi, ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni; 

iqis b'mod partikolari, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Europol għandu 

jkollhom aċċess għad-data tas-Sistema ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar il-VAT u tal-

Eurofisc u li l-Istati Membri għandhom jibbenefikaw mill-informazzjoni ta' intelligence 

li huma jipprovdu; 

69. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tipprovdi riżorsi finanzjarji biżżejjed sabiex tiżgura 

l-vijabbiltà u s-sostenibbiltà tal-pjanijiet ta' azzjoni operazzjonali stabbiliti mill-Istati 

Membri u ratifikati mill-Kunsill taħt l-umbrella tal-inizjattiva Pjattaforma 

Multidixxiplinari Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali; 



 

 

Parti VI – Rapport Speċjali Nru 25/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ mill-

UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal li jinkiseb valur sinifikattivament akbar għall-

flus" 

70. Jirrikonoxxi l-importanza ta' investimenti infrastrutturali rurali appoġġati mill-fondi tal-

Unjoni, speċjalment mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għal ħtiġijiet, li 

l-benefiċċji tagħhom imorru lil hinn mill-agrikoltura, li inkella setgħu ma ġewx 

iffinanzjati minħabba sfidi ekonomiċi sinifikanti u skarsezza ta' finanzjamenti li 

jaffaċċjaw iż-żoni rurali; 

71. Jikkonstata li finanzjament mill- Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għal 

proġetti infrastrutturali huwa bbażat fuq ġestjoni kondiviża fejn l-Istati Membri huma 

responsabbli għall-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll kif ukoll għall-għażla u l-

implimentazzjoni tal-proġetti, filwaqt li r-rwol tal-Kummissjoni huwa li tissorvelja l-

funzjonament tajjeb tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll fl-Istati Membri; jemmen li dawn 

ir-regoli għandhom jiġu definiti b'mod iktar ċar sabiex il-benefiċjarji jkunu jafu fuq 

liema oqsma għandhom kompetenza il-korpi ta' monitoraġġ; jissottolinja li kemm il-

Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' ġestjoni 

finanzjarja tajba; 

72. Jikkunsidra s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, inklużi fir-Rapport 

Speċjali Nru 25/2015, utli għal titjib ulterjuri tal-utilizzazzjoni bbażata fuq il-

prestazzjoni ta' investimenti ffinanzjati mill-Unjoni f'infrastruttura rurali u għall-kisba 

ta' riżultati u valur aħjar għall-flus, u jitlob lill-Kummissjoni biex timplimentahom; 

73. Jirrakkomanda bil-qawwa li investimenti tal-Unjoni fl-infrastruttura rurali jiġu mmirati 

lejn proġetti li jippermettu t-titjib tas-servizzi pubbliċi u/jew jikkontribwixxu għall-

ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali, u li għalihom hemm ħtieġa 

dimostrabbli għal appoġġ pubbliku u li jagħtu valur miżjud, filwaqt li jiġi żgurat ukoll li 

dawn il-fondi jkunu investimenti addizzjonali, u ma jintużawx bħala sostitut għal 

finanzjament nazzjonali ta' servizzi essenzjali; 

74. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jużaw approċċ koordinat li jikkwantifika l-ħtiġijiet, 

fejn applikabbli, u d-diskrepanzi fil-finanzjament u jiġġustifika l-użu tal-miżuri tal-

Programmi tal-Iżvilupp Rurali, u li jqis mhux biss il-fondi u l-programmi tal-Unjoni, 

iżda anke programmi nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll fondi pubbliċi u privati li 

jistgħu jindirizzaw — jew diġà qed jindirizzaw —l-istess bżonnijiet bħall-Programmi 

tal-Iżvilupp Rurali; 

75. Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq l-ewwel passi meħuda biex tiżgura koordinazzjoni 

effettiva u komplementarjetà bejn il-fondi differenti tal-Unjoni, imwettqa permezz ta' 

lista ta' kontroll użata minnha sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-PŻR tal-2014-2020, u 

biex tipprovdi gwida ulterjuri lill-Istati Membri matul l-implimentazzjoni tal-programmi 

dwar kif jiksbu mhux biss komplementarjetà aħjar, iżda wkoll dwar kif jiġi evitat ir-

riskju ta' sostituzzjoni ta' fondi u biex jitnaqqas ir-riskju ta' 'deadweight'; f'dan ir-

rigward, jitlob ukoll lill-Kummissjoni tintervjeni billi tippromwovi prattiki tajba; 

76. Jirrakkomanda lill-Istati Membri, sabiex jittaffa r-riskju ta' 'deadweight', li qabel 

jistabbilixxu r-rati ta' għajnuna għal miżuri infrastrutturali jevalwaw il-livell xieraq ta' 

finanzjament pubbliku meħtieġ biex jitħeġġeġ l-investiment, kif ukoll li matul il-proċess 

ta' għażla tal-proġetti jivverifikaw, fejn xieraq qabel japprovaw applikazzjonijiet għal 



 

 

għajnuna, jekk l-applikant għandux biżżejjed kapital jew aċċess għal kapital biex 

jiffinanzja l-proġett kollu jew parti minnu; iħeġġeġ użu aħjar tas-sistemi ta' 

informazzjoni ġestjonali mill-Istati Membri; 

77. Jitlob li jiġi rrispettat il-prinċipju ta' addizzjonalità fuq il-livelli kollha u jinsisti 

għalhekk fuq struttura xierqa tal-kumitati ta' monitoraġġ u l-parteċipazzjoni attiva 

tagħhom fil-proċess ta' koordinazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tutilizza b'mod xieraq ir-

rwol konsultattiv tagħha fil-kumitati ta' monitoraġġ; 

78. Jilqa' l-fatt li f'Marzu 2014 il-Kummissjoni ħarġet gwida li tħeġġeġ lill-Istati Membri  

jiżguraw li l-eliġibbiltà u l-kriterji ta' għażla jiġu applikati b'mod trasparenti u 

konsistenti matul il-perjodu ta' programmazzjoni, li l-kriterji ta' għażla jiġu applikati 

anke f'każijiet meta l-baġit disponibbli ma jkunx suffiċjenti biex jiffinanzja l-proġetti 

kollha eliġibbli u li l-proġetti b'marka totali li tkun taħt ċertu limitu stabbilit jiġu esklużi 

mill-għajnuna u jistieden lill-Istati Membri biex jsegwu din il-gwida b'mod strett fir-

rigward ta' proġetti infrastrutturali rurali ffinanzjati mill-Unjoni; 

79. Jitlob li l-Istati Membri jistabbilixxu u japplikaw b'mod konsistenti l-kriterji li jiżguraw 

l-għażla tal-aktar proġetti kosteffikaċi, jiġifieri l-proġetti bil-potenzjal li jagħtu l-akbar 

kontribut għall-objettivi tal-PŻR għal kull unità ta' spiża; jitlob lill-Istati Membri 

jiżguraw li l-istimi tal-ispejjeż tal-proġetti jiġu bbażati fuq informazzjoni aġġornata tal-

prezzijiet li tirrifletti l-prezzijiet attwali tas-suq u li l-proċeduri ta' akkwist pubbliku 

jkunu ġusti u trasparenti u jippromovu kompetizzjoni ġenwina; jinnota l-linji gwida 

żviluppati mill-Kummissjoni fi tmiem l-2014 dwar kif għandhom jiġu evitati żbalji 

komuni fi proġetti kofinanzjati mill-Unjoni, u jħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex 

jissodisfaw il-kundizzjonalità ex-ante tar-rekwiżiti ta' akkwist pubbliku sa tmiem l-

2016; 

80. Jitlob ukoll għal aktar trasparenza fil-proċess ta' għażla u jqis li l-opinjoni pubblika 

dwar il-problemi lokali f'żoni rurali għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet ta' 

ġestjoni meta japprovaw applikazzjonijiet għal għotja; jirrikonoxxi li l-gruppi ta' azzjoni 

lokali jista' jkollhom rwol importanti f'dan il-proċess; 

81. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tinkludi fl-ambitu tal-awditi futuri tagħha eżami tal-

aspetti tal-prestazzjoni li jikkonċernaw proġetti infrastrutturali rurali u jistenna li l-

bidliet li saru mill-Kummissjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, ibbażati 

fuq problemi identifikati mill-passat, se jwasslu għat-titjib ippjanat; 

82. Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jintroduċu rekwiżiti li jobbligaw lill-

benefiċjarji jiżguraw is-sostenibbiltà fit-tul u l-manutenzjoni xierqa tal-infrastruttura 

ffinanzjata minn investimenti tal-Unjoni, u biex jivverifikaw l-implimentazzjoni tar-

rekwiżiti rispettivi; 

83. Jitlob lill-Istati Membri jistabbilixxu qafas ta' żmien raġonevoli għall-ipproċessar ta' 

applikazzjonijiet għall-għotjiet u għall-pagamenti u jirrispettawh, peress li f'bosta 

każijiet il-benefiċjarji jkunu diġà użaw self tranżitorju sabiex ilestu x-xogħlijiet; 

84. Jirrakkomanda li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, il-Kummissjoni u l-

Istati Membri jiġbru data f'waqtha, rilevanti u affidabbli li tkun tipprovdi informazzjoni 

utli dwar il-kisbiet tal-proġetti u l-miżuri ffinanzjati; jistenna li din l-informazzjoni se 

tippermetti li jinsiltu konklużjonijiet dwar l-effiċjenza u l-effettività tal-fondi minfuqa, 



 

 

tidentifika l-miżuri u t-tipi ta' proġetti ta' infrastruttura li jwasslu għall-akbar kontribut 

għall-objettivi tal-Unjoni u tipprovdi bażi tajba għat-titjib tal-immaniġġjar tal-miżuri; 

85. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li objettivi ċari, speċifiċi u fejn possibbli 

kwantifikati jiġu stabbiliti għall-proġetti li għalihom jiġu allokati l-fondi, u għalhekk 

jiffaċilitaw l-eżekuzzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti, kif ukoll ir-rapportar utli għall-

awtoritajiet ta' ġestjoni; 

86. Jirrikonoxxi li "żvilupp lokali mmexxi mill-komunità" huwa għodda importanti biex 

jiġu megħluba n-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti. 

Parti VII – Rapport Speċjali Nru 1/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-sistema tal-

Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni fir-rigward tal-introjtu tal-bdiewa hija mfassla 

tajjeb u bbażata fuq data soda?" 

87. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tiżviluppa qafas statistiku aktar komprensiv sabiex 

jipprovdi informazzjoni dwar l-introjtu disponibbli tal-familji tal-bdiewa u ħalli jiġi 

rifless aħjar il-livell tal-għajxien tal-bdiewa; jemmen li għal dan l-iskop il-Kummissjoni 

għandha, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u fuq il-bażi ta' metodoloġija komuni, tqis 

kif strumenti ta' statistika eżistenti tal-Unjoni jistgħu jiġu żviluppati u kkombinati bl-

aħjar mod;  

88. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni ttejjeb il-qafas għat-tqabbil tal-introjtu tal-bdiewa ma' 

introjtu f'setturi oħra tal-ekonomija; 

89. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa aktar il-Kontijiet Ekonomiċi għall-

Agrikoltura sabiex il-potenzjal tagħhom ikun jista' jintuża aħjar sabiex: 

– jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata dwar il-fatturi li jħallu impatt fuq l-

introjtu agrikolu; 

– jiżgura t-trażmissjoni ta' data fil-livell reġjonali bbażata fuq arranġamenti formali 

mal-Istati Membri. 

90. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-Kontijiet Ekonomiċi għall-

Agrikoltura jistgħux ikomplu jiġu żviluppati biex jipprovdu stima raġonevoli tal-valur 

ekonomiku tal-prodotti pubbliċi mill-bdiewa u tiżgura li l-informazzjoni tal-Kontijiet 

Ekonomiċi għall-Agrikoltura tintuża b'mod xieraq fl-indikaturi tal-introjtu; 

91. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tibbaża l-analiżi tagħha tal-introjtu tal-bdiewa fuq 

indikaturi li jieħdu kont tas-sitwazzjoni attwali tal-agrikoltura u fuq biżżejjed data 

konsistenti għall-benefiċjarji kollha tal-miżuri tal-PAK; iqis li dan jista' jsir permezz tal-

iżvilupp ta' sinerġiji bejn data amministrattiva eżistenti jew permezz tal-iżvilupp tan-

Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola jew ta' għodod oħra tal-istatistika li huma 

adatti; 

92. Huwa tal-fehma li, fid-dawl tal-importanza tal-Kontijiet Ekonomiċi għall-Agrikoltura 

għall-monitoraġġ tal-PAK, il-Kummissjoni għandha tintroduċi rappurtar regolari dwar 

il-kwalità fuq il-Kontijiet Ekonomiċi għall-Agrikoltura u tikseb aċċertament raġonevoli 

li l-Istati Membri stabbilixxew qafas ta' garanzija tal-kwalità biex jiġi żgurat li d-data 

pprovduta mill-Istati Membri tkun kumparabbli u kkompilata skont il-kriterji ta' kwalità 



 

 

li japplikaw għall-istatistika Ewropea; 

93. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tindirizza dgħufijiet identifikati fl-implimentazzjoni 

tan-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola billi taqbel fuq skeda ta' żmien ċara mal-

Istati Membri kkonċernati u tħeġġeġ użu aħjar tal-potenzjal tas-sistema;  

94. Iħħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa aktar l-arranġamenti attwali tal-kwalità għall-

istabbiliment tal-istatistika tan-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola mill-Istati 

Membri biex tiżgura li, fl-Istati Membri kollha, setturi u klassifikazzjonijiet tad-daqs ta' 

azjendi li huma ta' interess għall-PAK ikunu rappreżentati b'mod adegwat, u jirriflettu 

wkoll l-għażliet li saru mill-Istati Membri f'termini ta' alternattivi tal-PAK; 

95. Jirrakkomanda, filwaqt li jqis id-dgħufijiet identifikati mill-Qorti, li l-Kummissjoni 

ttejjeb l-affidabbiltà u l-kompletezza tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-miżuri 

tal-PAK fir-rigward tal-introjtu tal-bdiewa billi: 

– tiddefinixxi mill-bidu, objettivi operattivi u linji bażi xierqa li magħhom tista' 

titqabbel il-prestazzjoni tal-miżuri tal-PAK għall-perjodu ta' programmazzjoni li 

jmiss; 

– fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet tagħha, tikkomplementa l-qafas attwali ta' 

indikaturi ta' prestazzjoni b'data oħra rilevanti u ta' kwalità tajba biex jitkejlu r-

riżultati miksuba; 

– fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet tagħha wkoll, tivvaluta l-effettività u l-effiċjenza 

tal-miżuri mfassla biex jappoġġaw l-introjtu tal-bdiewa; 

Parti VIII – Rapport Speċjali Nru 3/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-ġlieda kontra 

l-ewtrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku: tinħtieġ azzjoni ulterjuri u aktar effettiva" 

96. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha; 

97. Jiddispjaċih ħafna li minkejja li bejn l-2007 u l-2013, l-Unjoni kkontribwixxiet 

EUR 14,5 biljun għat-trattament tal-ilma mormi u miżuri ta' ħarsien tal-ilma fl-Istati 

Membri tal-Unjoni fir-reġjun tal-Baħar Baltiku, flimkien ma' EUR 44 miljun għat-titjib 

fil-kwalità tal-ilma fir-Russja u fil-Belarussja fl-2001-2014, sar progress limitat biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tan-nutrijenti; jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni 

partikolari lill-kosteffettività tal-miżuri msemmija hawn fuq; 

98. Jenfasizza li l-ewtrofikazzjoni hija waħda mit-theddidiet prinċipali għall-kisba ta' status 

ekoloġiku tajjeb għall-Baħar Baltiku u jenfasizza l-importanza li tiġi miġġielda l-

ewtrofikazzjoni ta' wieħed mill-ibħra l-aktar imniġġsa fid-dinja; għaldaqstant, 

jiddispjaċih li sar progress limitat fir-rigward tat-tnaqqis tan-nutrijenti fil-qafas tal-

iskema ta' tnaqqis ta' nutrijenti tal-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent Marin fil-

Baħar Baltiku (HELCOM) li talloka miri għat-tnaqqis ta' nutrijenti għal kull pajjiż 

Baltiku; jiddispjaċih li d-Direttiva tal-Unjoni ġiet applikata parzjalment biss minn xi 

Stati Membri; 

99. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom joħolqu proċeduri għall-programm tan-nitrati 

tagħhom abbażi tal-aħħar indikazzjoni xjentifika u l-iktar konsulenza reċenti; 



 

 

100. Jitlob lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jiġbru informazzjoni dwar il-

kosteffettività tal-miżuri għat-tnaqqis ta' piż ta' nutrijenti sabiex issir analiżi robusta 

għall-istabbiliment ta' programmi ta' miżuri futuri; 

101. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb l-affidabbiltà tad-data tal-monitoraġġ dwar nutrijenti 

fil-Baħar Baltiku minħabba li l-affidabbiltà mhijiex garantita; 

102. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-għażla effettiva ta' żoni denominati bħala 

vulnerabbli għan-nitrati lill-Istati Membri sabiex jiġu implimentati miżuri suffiċjenti 

f'żoni li jkunu ferm vulnerabbli u min-naħa l-oħra tevita li tpoġġi piżijiet bla bżonn fuq 

il-bdiewa li joperaw f'żoni li mhumiex vulnerabbli għan-nitrati; jenfasizza li l-Istati 

Membri fir-reġjun tal-Baħar Baltiku għandhom jevalwaw mill-ġdid iż-żoni denominati 

bħala żoni vulnerabbli għan-nitrati tagħhom; 

103. Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' effettività tal-azzjonijiet sabiex jitnaqqas it-tniġġis ta' 

nutrijenti tal-ilma urban mormi; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura segwitu effettiv tal-

implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma Urban Mormi1 u tiżgura li l-Istati Membri 

jikkonformaw bis-sħiħ mad-Direttiva; 

104. Jiddispjaċih li r-rakkomandazzjonijiet tal-HELCOM ntlaħqu biss b'mod parzjali u ġew 

implimentati skont id-Direttiva tal-Unjoni għal attivitajiet speċifiċi; 

105. Jinnota li l-effett ta' lieva kien qawwi fil-finanzjament tal-proġetti fir-Russja u fil-

Belarussja; jinsab imħasseb, madankollu, dwar id-dewmien fi proġetti li jistgħu jwasslu 

għal tnaqqis sinifikanti ta' riżorsi; jitlob lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha f'dan 

ir-rigward u tiffoka aktar mill-qrib fuq in-niġġiesa identifikati minn HELCOM; jemmen 

ukoll li, f'dak li jirrigwarda l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u pajjiżi 

terzi għandhom jiġu identifikati l-aħjar prattiki u għandhom jiġu applikati b'mod wiesa'; 

Parti IX – Rapport Speċjali Nru 4/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Jeħtieġ li l-Istitut 

Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu 

u l-elementi tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni" 

106. Jilqa' r-rapport speċjali dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 

(European Institute of Innovation and Technology (EIT)) u jippreżenta l-

osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt; 

107. Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; 

108. Jinnota li l-Qorti identifikat bosta dgħufijiet f'kunċetti u proċessi operattivi ewlenin u tat 

erba' rakkomandazzjonijiet sabiex l- EIT jsir istitut innovattiv li jwassal għal skoperti 

ġodda; 

109. Ifakkar fil-kwittanza tal-2012 u tal-2013 fejn id-deċiżjoni dwar l-għoti ta' kwittanza lill-

EIT ġiet posposta, abbażi ta' nuqqas ta' assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta' għotjiet tal-EIT, evidenza inadegwata li ma nqabiżx il-limitu ta' 25 % 

tan-nefqa globali tal-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI), il-livell għoli 

ta' riporti li ma ġewx implimentati u d-dewmien fl-implimentazzjoni tar-

                                                 
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma 

urban mormi (ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40). 



 

 

rakkomandazzjonijiet tas-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni; 

110. Iqis li dan ir-rapport tal-Qorti jqajjem tħassib serju dwar il-bażi, il-mudell ta' 

finanzjament u l-operat tal-EIT; 

111. Jinnota r-risposta tal-Kummissjoni għar-rapport, fejn hija tagħti l-opinjoni tagħha dwar 

il-fatti u s-sejbiet; josserva li l-Kummissjoni taqbel mal-biċċa l-kbira tar-

rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; 

112. Jinnota li r-rapport jiddikjara li fl-2015 l-EIT għamel bosta titjib, li jidher li jissodisfaw 

is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jinnota li jeħtieġ li jkun hemm monitoraġġ 

u evalwazzjoni mill-qrib biex jiġu verifikati l-effetti ta' dan it-titjib; 

113. Jenfasizza li ftehim ta' għotja pluriennali bejn l-EIT u l-KKI u l-istrateġija pluriennali 

tal-KKI m'għandhiex tkun ta' ostaklu għar-rappurtar annwali tal-KKI; 

114. Jenfasizza li l-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni tar-riżultati huma essenzjali 

għall-obbligu ta' rendikont pubbliku u biex min ifassal il-politiki ikollu disponibbli 

informazzjoni komprensiva; jenfasizza li dan irid japplika wkoll fil-każ tal-EIT u l-KIC;  

115. Jinnota li l-Kummissarju għar-Riċerka, ix-Xjenza u l-Innovazzjoni fl-2015 introduċa l-

kunċett ta' "Innovazzjoni Miftuħa" bħala kunċett politiku ewlieni għat-tfassil tal-politika 

tal-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni; iqis li mhuwiex ċar xi rwol l-EIT jiżvolġi f'dan il-

kunċett; jenfasizza li dan il-kunċett ma jipprovdix qafas ċar għall-iżvilupp ta' azzjoni 

koerenti u koordinata mill-Kummissjoni, meta wieħed iqis l-għadd ta' politiki u 

strumenti inkwistjoni u l-għadd ta' direttorati ġenerali involuti fl-appoġġ għall-

innovazzjoni;  

116. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura politika dwar l-innovazzjoni li tkun koordinata u 

effiċjenti, fejn id-direttorati ġenerali responsabbli jaġġustaw l-attivitajiet u l-istrumenti, 

u biex tinforma lill-Parlament dwar dawn l-isforzi; 

117. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li fl-ambitu tal-KKI, l-involviment tan-negozji fl-għażla tal-

proġetti ta' riċerka jista' jwassal għal sitwazzjonijiet fejn riċerkaturi jkunu marbuta 

finanzjarjament u mod ieħor mal-industrija, u b'hekk, ma jkunux jistgħu jitqiesu aktar 

bħala indipendenti; jesprimi dan it-tħassib fid-dawl ta' żviluppi fejn żdiedet l-influwenza 

tan-negozji fix-xjenza u r-riċerka fundamentali;  

118. Jifhem l-objettiv tal-missjoni tal-EIT li jippromwovi l-kooperazzjoni fost l-edukazzjoni 

għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni; jinnota li l-kumpaniji jistgħu spiss ikunu l-

benefiċjarju prinċipali, bħala s-sidien legali ta' prodotti innovattivi fis-suq u li jirċievu l-

profitti finanzjarji; jenfasizza l-ħtieġa, f'din is-sitwazzjoni, li tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà li tiġi inkorporata struttura fil-mudell ta' kooperazzjoni fejn fondi mogħtija 

jistgħu, għall-inqas parzjalment, imorru lura lejn l-EIT; 

119. Jemmen li t-titjib imsemmi u l-qbil tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet 

jiġġustifikaw li wieħed jistenna aktar żviluppi fi ħdan l-EIT;  

120. Jistieden lill-EIT jipprovdi analiżi dettaljata tal-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet tal-Qorti lill-awtorità ta' kwittanza fir-rapport annwali tagħha tal-

2016; 



 

 

121. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament rapport ta' segwitu dwar l-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-azzjonijiet li ttieħdu b'segwitu għar-

rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; 

Parti X – Rapport Speċjali Nru 5/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-Kummissjoni 

żgurat l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva dwar is-Servizzi?" 

122. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jinsab sodisfatt li l-

Kummissjoni taċċettahom u se tikkunsidrahom fil-ġejjieni; 

123. Jinnota li minkejja l-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha bl-esklużjoni tal-

forniment ta' ċerti servizzi, id-Direttiva dwar is-Servizzi1 għandha kamp ta' 

applikazzjoni wiesa' ħafna, li wassal lill-Kummissjoni biex ikollha sett ta' miżuri li 

jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tagħha; 

124. Jenfasizza li s-suq tas-servizzi għadu ma kisibx il-potenzjal sħiħ tiegħu u li l-impatt fuq 

it-tkabbir u l-impjiegi tal-implimentazzjoni ta' suċċess tad-Direttiva dwar is-Servizzi 

għadu qawwi; filwaqt li l-benefiċċji ekonomiċi potenzjali tal-implimentazzjoni sħiħa 

tad-direttiva għadhom mhumiex magħrufa; iqis li l-Kummissjoni għandha tiżviluppa 

studju sabiex tistma l-gwadanji fl-output fl-aktar termini kwantitattivi affidabbli 

possibbli; 

125. Jinkoraġġixxi l-inklużjoni sussegwenti ta' aktar setturi sabiex tinkiseb it-tneħħija aktar 

wiesgħa ta' ostakli settorjali għall-integrazzjoni tas-suq bl-għan aħħari tat-tneħħija tal-

ostakli fis-suq intern għas-servizzi u l-iżvilupp tal-potenzjal sħiħ tal-Unjoni għat-

tkabbir, il-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi; 

126. Jikkunsidra li l-Istati Membri setgħu għamlu użu aħjar mill-miżuri pprovduti mill-

Kummissjoni, biex jappoġġaw it-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar 

speċjalment bil-qsim tal-problemi ffaċċjati fil-fażijiet differenti tal-proċedura, bid-

diskussjoni ta' soluzzjonijiet komuni possibbli u bl-iskambju tal-aħjar prattiki; 

127. Jaqbel li l-Kummissjoni għandha tnaqqas, kemm jista' jkun, it-tul tal-proċeduri ta' ksur;  

128. Jiddispjaċih li l-għodod bħall-punti uniċi ta' kuntatt, is-Sistema ta' Informazzjoni tas-

Suq Intern u ċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net) ma kinux magħrufa 

biżżejjed u użati min-negozji u l-konsumaturi meta kellhom problema marbuta mal-

applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi;  

129. Jinnota li l-forniment tas-servizzi online għadu limitat minħabba inċertezzi għall-

fornituri u r-riċevituri; 

Parti XI – Rapport Speċjali Nru 6/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Programmi ta' 

qerda, kontroll u monitoraġġ għat-trażżin tal-mard tal-annimali" 

130. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u jilqa' l-aċċettazzjoni tal-Kummissjoni; 

                                                 
1  Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36). 



 

 

131. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li programmi tal-mard tal-annimali ġew evalwati bħala ta' 

suċċess mill-awditu u li l-pariri tekniċi, l-analiżi tar-riskju u l-mekkaniżmi ta' appoġġ 

kienu kklassifikati bħala tajbin; jilqa' r-riżultati pożittivi ta' dawn il-programmi dwar is-

saħħa tal-annimali fl-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japplikaw 

dan l-approċċ ta' suċċess anke fil-futur; 

132. Jemmen li l-indikaturi ta' output estensivi għal programmi nazzjonali għall-qerda, il-

kontroll u l-monitoraġġ ta' ċertu mard tal-annimali u żoonożi għandhom jittejbu aktar, 

partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni teknika u tal-indikaturi ekonomiċi, li 

jippermettu analiżi tal-kosteffettività tal-programmi;  

133. Jinnota l-opinjoni tal-Kummissjoni li huwa diffiċli li tistabbilixxi l-kosteffettività tal-

programmi, speċjalment billi ma hemmx mudelli disponibbli anke fuq livell 

internazzjonali; jinnota wkoll li l-kostijiet-benefiċċji tal-programmi ġew ippruvati billi 

ġie evitat it-tixrid ta' mard u l-kontaminazzjoni tal-bnedmin u billi ġew salvati l-ħajjiet; 

134. Jinnota li l-iskambju ta' informazzjoni epidemjoloġika u l-aċċess faċli għal riżultati 

storiċi jistgħu jiġu appoġġati aħjar mis-sistemi ta' informazzjoni rilevanti, li jippermettu 

koordinament aħjar tal-attivitajiet ta' kontroll bejn l-Istati Membri; jinnota li skont il-

Kummissjoni li l-għodod tal-IT eżistenti qed jiġu żviluppati biex jappoġġaw aħjar lill-

Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura valur miżjud tal-għodod tal-IT 

żviluppati għall-iskambju tal-informazzjoni meħtieġa; 

135. Iqis li l-Kummissjoni għandha tappoġġa d-disponibbiltà ta' vaċċini għall-użu mill-Istati 

Membri meta jkun ġustifikat b'mod epidemiku; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-banek tat-

tilqim/antiġeni diġà ġew implimentati għal żewġ tipi ta' mard; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tkompli b'analiżi tar-riskji li jistgħu jistabbilixxu ħtieġa potenzjali għal banek tat-

tilqim/antiġeni oħra; 

136. Jinnota li l-Kummissjoni taċċetta li tiżgura li l-Istati Membri jinkludu b'mod 

sistematiku, meta jkun rilevanti, l-aspett tal-organiżmi selvaġġi fil-programmi 

veterinarji tagħhom; 

137. Jinnota li l-programmi f'ċerti pajjiżi ma kellhomx suċċess fil-qerda tal-mard tal-

annimali u l-progress kien pjuttost kajman; jistieden lill-Kummissjoni f'kooperazzjoni 

mal-Istati Membri tagħti prijorità lil dawn il-każijiet speċifiċi u tħejji strateġija dettaljata 

li tippermetti l-koerenza għall-qerda tal-mard, b'mod partikolari t-tuberkulożi bovina fir-

Renju Unit u l-Irlanda u l-bruċellożi ovina u kaprina fin-Nofsinhar tal-Italja; 

138. Jinnota bi tħassib li l-leġiżlazzjoni sottostanti li tkopri s-suġġett tal-mard tal-annimali 

għadha kumplessa u frammentata wisq; jilqa' l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni unifikanti - ir-

Regolament dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali ("Liġi dwar is-Saħħa tal-

Annimali")1 f'Marzu 2016; jinnota li r-Regolament il-ġdid se jkun applikabbli ħames 

snin wara l-adozzjoni; jilqa' l-fatt li r-Regolament il-ġdid se joffri regoli semplifikati, 

aktar sempliċi, u aktar ċari; 

Parti XII – Rapport Speċjali Nru 7/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Kif is-Servizz 

                                                 
1  Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 

dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-
saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (ĠU L 84, 31.3.2016, p.1). 



 

 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna jimmaniġġja l-binjiet tiegħu madwar id-dinja" 

139. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 

tiegħu hawn taħt; 

140. Jenfasizza li s-SEAE u l-Istati Membri għandhom interess komuni fl-iżvilupp ulterjuri 

tal-kooperazzjoni lokali fil-qasam tal-ġestjoni tal-bini, filwaqt li tingħata attenzjoni 

speċifika u kontinwa għall-kwistjonijiet ta' sigurtà, l-aħjar valur għall-flus u l-immaġni 

tal-Unjoni; 

141. Jilqa' b'sodisfazzjon ż-żieda ta' proġetti ta' kolokazzjoni ta' delegazzjonijiet tal-Unjoni 

mal-Istati Membri, bl-iffirmar ta' 17-il memoranda ta' qbil; jinkoraġġixxi lis-SEAE 

jkompli jfittex modi oħra biex iwessa' din il-prattika tajba; iqis li din il-politika għandha 

tinkludi approċċi innovattivi bl-għan li jiġu definiti kemm strateġija koordinata ta' 

kolokazzjoni ma' Stati Membri ħerqana li jagħmlu dan, kif ukoll arranġamenti xierqa ta' 

qsim tal-ispejjeż relatati mal-binjiet u l-loġistika; 

142. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' reġistrazzjoni u n-nuqqas ta' preċiżjoni fis-sistema ta' 

informazzjoni għall-ġestjoni ta' binjiet ta' uffiċini u residenzi tad-delegazzjonijiet; jitlob 

li jsir rieżami regolari dwar il-kompletezza u l-affidabbiltà tad-data miġbura mid-

delegazzjonijiet tal-Unjoni; 

143. Iħeġġeġ lis-SEAE jsaħħaħ l-għodod ta' ġestjoni ta' kontroll u monitoraġġ tal-ispejjeż 

kollha li nġarrbu fir-rigward tal-politika tal-bini sabiex jiġi żgurat qafas preċiż u segwitu 

għan-nefqiet kollha; iqis li għandu jkun hemm enfasi fuq l-osservanza ta' limiti stabbiliti 

fil-politika tal-bini sabiex jitnaqqas it-total tal-kera annwali tal-uffiċċji tad-

delegazzjonijiet, l-adegwatezza tal-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-entitajiet kolokati, 

il-kopertura tal-ispejjeż operazzjonali involuti f'sitwazzjonijiet ta' kolokazzjoni u l-

korrettezza tal-ispejjeż b'kundizzjonijiet tas-suq lokali; 

144. Jemmen li għarfien espert legali u tekniku dwar il-ġestjoni tal-proprjetà immobbli 

għandu jiġi żviluppat mill-aktar fis, filwaqt li titqies kwalunkwe għażla alternattiva 

kosteffettiva, bħal li jiġu mqabbda esperti esterni, bħal sensara lokali, li jfittxu fis-suq 

jew possibbilment jinnegozjaw mas-sidien tal-proprjetà; 

145. Jappoġġa l-implimentazzjoni ta' strateġija fuq żmien medju u fit-tul li tidentifika l-

għażliet kollha, mill-prijoritajiet ta' investiment jew possibbiltajiet ta' xiri, tiġdid ta' 

kirjiet għall-qsim tal-bini mal-Istati Membri, filwaqt li jitqies it-tbassir tal-persunal u 

tal-ippjanar u l-iżvilupp tal-politika;  

Parti XIII – Rapport Speċjali Nru 8/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "It-trasport 

ferrovjarju tal-merkanzija fl-UE: għadu mhux fit-triq it-tajba'' 

146. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jinsab sodisfatt li l-

Kummissjoni taċċettahom u li se tikkunsidrahom; 

147. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-oqsma fejn l-azzjoni mill-Istati Membri u l-Kummissjoni hija 

meħtieġa l-aktar: il-liberalizzazzjoni tas-suq, proċeduri ta' ġestjoni tat-traffiku, 

restrizzjonijiet amministrattivi u tekniċi, monitoraġġ u trasparenza tal-prestazzjoni tas-

settur tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija, kompetizzjoni ġusta bejn il-modi differenti 

tat-trasport, approċċ konsistenti bejn l-objettivi tal-politika u l-allokazzjoni tal-fondi, 



 

 

koordinazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-għażla, l-ippjanar u l-

ġestjoni tal-proġetti u l-manutenzjoni tan-netwerk ferrovjarju; 

148. Jinnota li l-Kummissjoni ma evalwatx tajjeb l-impatt tal-pakketti leġiżlattivi li hija varat 

mis-sena 2000 'l hawn dwar is-settur ferrovjarju, b'mod partikolari it-trasport ferrovjarju 

tal-merkanzija; jiddispjaċih li l-fondi tal-Unjoni investiti f'diversi proġetti ma jistgħux 

jitqiesu bħala kosteffettivi; 

149. Iqis li jekk is-sitwazzjoni attwali fis-settur ferrovjarju se tibqa' hekk, mhux se jkun 

possibbli li jinkisbu l-miri li qed jevolvu u li huma stabbiliti għall-2030;  

150. Iqis li huwa fl-interess tal-Istati Membri li ssir valutazzjoni tal-impatt komuni u 

mandatorja ta' leġiżlazzjoni futura tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija biex ikun 

żgurat li jingħelbu b'mod effettiv in-nuqqasijiet relatati ma' inkompatibbiltajiet tan-

netwerk; 

151. Jinnota li s-settur ferrovjarju ġeneralment huwa korporattiv ħafna u li huwa jista' 

jaffettwa l-perċezzjoni tal-liberalizzazzjoni tas-suq, bir-riżultat li jkun jidher aktar bħala 

theddida milli bħala vantaġġ; 

152. Iqis lit-trasport ferrovjarju tal-merkanzija bħala wieħed mill-aspetti ewlenin tas-suq 

uniku għall-oġġetti u minħabba l-potenzjal pożittiv immens tiegħu f'termini ta' miri 

għat-tibdil fil-klima u t-tnaqqis fl-użu tat-trasport bit-triq, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tagħti impetu ġdid fi ħdan l-istrateġija tas-suq uniku; jitlob li tiġi stabbilita strateġija tat-

trasport ferrovjarju tal-merkanzija; 

153. Jitlob evalwazzjoni komprensiva tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija tal-Unjoni, 

b'enfasi partikolari fuq l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 913/20101 inkluż 

punt uniku ta' servizz u allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-attività, u evalwazzjoni, b'mod 

parallel, ta' kurituri tal-merkanzija u kurituri tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa inklużi 

l-proġetti diġà approvati taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; 

154. Jitlob evalwazzjoni komprensiva tal-interoperabbiltà tas-sistemi ferrovjarji nazzjonali; 

155. Jitlob li ssir evalwazzjoni tal-istrateġiji tal-Istati Membri għat-trasport mfassla b'segwitu 

għall-konklużjoni tal-ftehimiet ta' sħubija dwar l-armonizzazzjoni transkonfinali u l-

operabbiltà tal-kurituri TEN-T; 

156. Jitlob pjan ta' azzjoni biex jappoġġa l-implimentazzjoni sħiħa u rapida tar-Raba’ Pakkett 

Ferrovjarju; 

157. Jiddispjaċih li bosta mill-ostakli għall-iżvilupp ta' trasport ferrovjarju Ewropew b'saħħtu 

u kompetittiv li ġew identifikati mill-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 8/2010 għadhom 

qed ifixklu l-progress fis-settur; 

Parti XIV – Rapport Speċjali Nru 9/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-infiq tal-

Unjoni fil-qasam tal-migrazzjoni esterna fil-pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar tal-

                                                 
1  Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 

Settembru 2010 dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija 
kompetittiv (ĠU L 276, 20.10.2010, p.22). 



 

 

Mediterran u tal-Viċinat tal-Lvant sal-2014" 

158. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 

tiegħu hawn taħt; 

159. Jinnota l-approċċ kritiku tal-Qorti u l-għadd kbir ta' nuqqasijiet ippreżentati mill-Qorti, 

partikolarment in-nuqqas ta' effettività fl-użu tal-fondi allokati; 

160. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-osservazzjonijiet kollha tal-Qorti u tieħu l-miżuri 

mitluba sabiex jiġi evitat li jsiru l-istess żbalji matul il-politika tal-migrazzjoni 2014-

2020; jitlob li jiġu applikati r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Qorti; 

161. Jemmen li l-użu tal-fondi għandu jkun iggwidat minn sistemi ta' monitoraġġ u ta' 

evalwazzjoni mtejba bbażati fuq indikaturi bażiċi, punti ta' riferiment progressivi u 

objettivi li jitkejlu u realistiċi; jistieden lill-Kummissjoni twettaq rieżami tal-indikaturi 

kollha, il-punti ta' riferiment u l-objettivi pprovduti mill-programmi tal-migrazzjoni 

nnifishom; 

162. Huwa tal-fehma li għandu jkun hemm impenn kostanti lejn rispons komprensiv u 

koordinat, hekk kif il-kriżi tal-migrazzjoni toħloq bosta sfidi f'ħafna setturi u li jisbqu l-

fruntieri istituzzjonali; 

163. Jappella biex il-fehim u l-qafas strateġiċi tal-politiki esterni u l-alternattivi politiċi tal-

Unjoni dwar il-migrazzjoni jiġu kontinwament rfinuti mal-atturi ewlenin sabiex jiġu 

żgurati ċ-ċarezza, kif ukoll mobilizzazzjoni koordinata u koerenti tal-mekkaniżmi 

relatati mal-migrazzjoni esterna fuq żmien qasir, fuq żmien medju u fuq żmien twil, 

kemm jekk fi ħdan il-qafas baġitarju tal-Unjoni u kemm jekk barra minnu; 

164. Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha b'mod kostruttiv għal koordinazzjoni aħjar 

bejn strumenti, mekkaniżmi u partijiet interessati rilevanti biex tiġi evitata kriżi tal-

migrazzjoni; 

165. Jistieden lill-partijiet interessati ewlenin kollha jirriflettu b'mod adegwat dwar il-bilanċ 

bejn il-flessibbiltà f'interventi, il-komplementarjetà tal-fondi, il-livell tagħhom u l-

ingranaġġ meħtieġ kif ukoll dwar is-sinerġiji potenzjali u l-addizzjonalità ġenerali tal-

interventi tal-Unjoni, u li jirrispondu b'mod adegwat għalihom; 

166. Jemmen f'dan il-kuntest, li għandha tingħata attenzjoni xierqa biex l-għajnuna tiġi 

mmirata b'mod adegwat lejn kwistjonijiet differenti u li qed jevolvu tal-migrazzjoni 

esterna, filwaqt li tiġi żgurata wkoll l-adegwatezza tas-superviżjoni ta' fondi żburżati 

sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' misapproprjazzjoni ta' fondi u finanzjament doppju; 

167. Jikkunsidra li hemm bżonn kruċjali li tiġi rikonċiljata d-domanda għal riżultati aħjar 

mad-disponibbiltà ta' biżżejjed fondi biex jiġi żgurat livell għoli ta' ambizzjoni fit-tfassil 

ta' reazzjoni komprensiva u sostenibbli mill-Unjoni għall-isfidi attwali u ġejjiena 

kkawżati mill-kriżi tal-migrazzjoni; jemmen li n-negozjati dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-

terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali huma l-forum xieraq biex jiġu indirizzati 

dawn l-isfidi, bl-għan li jiżdied il-baġit għal dawk il-fondi; 

168. Jemmen li, minbarra n-nuqqas ta' finanzjament, il-frammentazzjoni attwali tal-

istrumenti bl-objettivi speċifiċi tagħhom li ma humiex marbutin ma' xulxin ixxekkel is-

sorveljanza parlamentari fuq il-mod li bih il-fondi jiġu implimentati u l-identifikazzjoni 



 

 

ta' fejn jaqgħu r-responsabbiltajiet, u għalhekk tagħmilha aktar diffiċli li jiġi vvalutat 

biċ-ċar l-ammonti finanzjarji li jintefqu verament biex jappoġġaw l-azzjoni esterna dwar 

il-migrazzjoni; jiddispjaċih li dan iwassal għal nuqqas ta' effettività, trasparenza u 

obbligu ta' rendikont; jikkunsidra li hemm bżonn li l-modi kif jintużaw l-istrumenti 

politiċi eżistenti jiġu ffokati mill-ġdid, b'arkitettura ta' objettivi ċara u mġedda sabiex 

jiżdiedu l-effettività u l-viżibbiltà kumplessivi tagħhom; 

169. Huwa tal-fehma li l-infiq tal-Unjoni fil-migrazzjoni esterna jeħtieġ li jiġi żburżat b'mod 

aktar effiċjenti u li hemm bżonn li jissodisfa l-kriterji ta' "valur miżjud" sabiex in-nies 

jiġu pprovduti b'kundizzjonijiet ta' għajxien adegwati fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom u 

tiġi evitata żieda fil-flussi ta' migranti ekonomiċi; 

170. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi, tevalwa u tagħmel rieżami b'mod kostruttiv tal-

attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, li kellhom 

jibdew f'Ottubru 2016; 

171.  Jilqa' l-ħolqien ta' fondi fiduċjarji tal-Unjoni u l-intenzjoni li l-fondi jiġu żburżati aktar 

malajr u b'aktar flessibbiltà f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, u li jinġabru flimkien diversi 

sorsi ta' finanzjament biex jiġu indirizzati l-ħafna dimensjonijiet ta' kwalunkwe kriżi; 

172. Jinnota li l-fondi fiduċjarji huma parti minn reazzjoni ad hoc li turi li l-baġit tal-Unjoni 

u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali huma nieqsa mir-riżorsi u l-flessibbiltà meħtieġa għal 

approċċ komprensiv u rapidu għal kriżijiet ewlenin; jiddeplora l-fatt li dawn iwasslu 

biex tiġi evitata l-awtorità baġitarja, li timmina l-unità tal-baġit; 

173. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni, bħala parti mir-reviżjoni ta' nofs it-

terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali, li tiġi stabbilita riżerva ta' kriżi ġdida tal-

Unjoni Ewropea, li għandha tiġi ffinanzjata minn approprjazzjonijiet diżimpenjati, bħala 

strument addizzjonali biex ikun hemm reazzjoni rapida għal kwistjonijiet urġenti tal-

Unjoni; jistieden lill-Kunsill jappoġġa bis-sħiħ din il-proposta; 

174. Jenfasizza l-importanza ta' mekkaniżmi ta' kontroll suffiċjenti li jiżguraw l-iskrutinju 

politiku tal-implimentazzjoni baġitarja fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tieħu passi immedjati biex iżżid l-involviment tal-awtorità baġitarja u 

tal-awtorità għall-kontroll baġitarju u biex tallinja aħjar il-fondi fiduċjarji u mekkaniżmi 

oħra man-norma baġitarja, b'mod partikolari billi dawn tagħmilhom jidhru fil-baġit tal-

Unjoni; 

175. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma pprovdietx dettalji ta' pagamenti attwali u jistieden 

lill-Kummissjoni tieħu miżuri adegwati biex issaħħaħ u tissemplifika l-kodifikazzjoni 

fis-sistema ta' informazzjoni finanzjarja sabiex l-ammonti mmirati għal azzjoni esterna 

dwar il-migrazzjoni jkunu jistgħu jiġu segwiti u mmonitorjati aħjar; 

176. Jitlob lill-Kummissjoni tniedi għodda repożitorja komprensiva għal infiq tal-Unjoni 

relatat mal-migrazzjoni, inklużi l-proġetti kollha li twettqu, li għadhom għaddejjin u 

dawk ippjanati; iqis li l-bażi ta' data interattiva għandha tipprovdi lill-partijiet interessati 

u liċ-ċittadini b'riżultati ippreżentati fuq il-mappa tad-dinja, u tippermetti tiftix skont il-

pajjiż, it-tip ta' proġett u l-ammont korrispondenti; 

177. Huwa tal-fehma li l-ġestjoni permezz ta' tbassir tkun aktar effettiva milli sempliċiment 

politika reattiva bħall-ġestjoni tal-kriżi fit-tul; 



 

 

178. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament lejn approċċ olistiku għall-migrazzjoni bbażat fuq 

taħlita ta' politika ġdida li tinkludi t-tisħiħ tar-rabta bejn il-migrazzjoni u l-iżvilupp billi 

jiġu indirizzati l-kawżi primarji tal-migrazzjoni, filwaqt li tiġi promossa wkoll bidla fil-

modi ta' finanzjament tal-kriżi tal-migrazzjoni; 

Parti XV – Rapport Speċjali Nru 10/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Jeħtieġ li jsir 

aktar titjib biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv" 

179. Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Qorti; 

180. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni għandha ttejjeb it-trasparenza tal-Proċedura ta' Defiċit 

Eċċessiv permezz ta' komunikazzjoni regolari tal-valutazzjonijiet tagħha tal-pajjiż dwar 

il-konformità ma' riformi strutturali proposti taħt il-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv, kif 

ukoll permezz ta' trasparenza akbar fl-applikazzjoni tar-regoli; 

181. Jemmen li, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

b'mod regolari lill-Parlament dwar il-progress tal-Proċeduri ta' Defiċit Eċċessiv speċifiċi 

għall-pajjiż; 

182. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tkompli tavvanza fl-involviment tal-kunsilli fiskali 

nazzjonali u biex tiżgura li l-Bord Fiskali Ewropew jieħu rwol formali skont il-

Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv; jieħu nota tal-fatt li t-trasparenza taħt il-Proċedura ta' 

Defiċit Eċċessiv tjiebet f'dawn l-aħħar snin u jirrikonoxxi li ċerta informazzjoni ta' 

natura politikament sensittiva ma tistax dejjem titqiegħed fid-dominju pubbliku; 

183. Jirrakkomanda li l-proċedura ta' defiċit eċċessiv tiffoka aktar mill-qrib fuq it-tnaqqis 

tad-dejn tal-gvern; jinnota li fi tmiem l-2014, 13-il Stat Membru biss kellhom livelli tad-

dejn b'paragun mal-prodott domestiku gross ta' inqas minn 60 %; jindika li diversi Stati 

Membri issa għandhom dejn kbir, minkejja l-fatt li l-Unjoni qed tibbenefika minn 

irkupru modest u l-livelli ta' dejn pubbliku huma ogħla milli kienu fl-2010; 

184. Jirrikonoxxi li r-regola ta' dejn massimu saret operattiva taħt il-Proċedura ta' Defiċit 

Eċċessiv biss fl-2011; iqis li t-tnaqqis tal-livelli ta' dejn tal-gvern, b'mod partikolari fi 

Stati Membri bi djun kbar, se jtejjeb it-tkabbir ekonomiku b'mod sostanzjali fit-tul; 

185. Jirrakkomanda li jiġi żgurat li tinżamm biżżejjed flessibbiltà fl-applikazzjoni tar-regoli 

tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv skont il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; jenfasizza li billi 

fil-politika makroekonomika jseħħu avvenimenti mhux mistennija, hemm bżonn li qafas 

ta' governanza ekonomika sod ikun jista' jiġi adattat sabiex iqis l-iżviluppi ekonomiċi; 

186. Iqis li l-Kummissjoni għandha tiżgura li l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-proċedura ta' 

defiċit eċċessiv tkun koordinata aktar mill-qrib ma' miżuri ta' riforma strutturali 

miftiehma permezz tas-Semestru Ewropew; 

Parti XVI – Rapport Speċjali Nru 11/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Tisħiħ tal-

kapaċità amministrattiva fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: progress limitat 

f'kuntest diffiċli" 

187. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni tqis dawn ir-rakkomandazzjonijiet meta tkun qed taħdem biex issaħħaħ il-



 

 

kapaċità amministrattiva tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;  

188. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-progress li sar fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi 

kien wieħed limitat filwaqt li ma sar l-ebda progress sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni f'ċerti oqsma ewlenin bħalma hu l-iżvilupp ta' servizz ċivili professjonali u 

indipendenti;  

189. Jinnota li sar biss progress parzjali fl-indirizzar determinat tal-korruzzjoni u fit-titjib tat-

trasparenza;  

190. Jinnota madankollu li l-Kummissjoni jkollha topera f'kuntest politiku diffiċli u tiltaqa' 

ma' nuqqas ta' rieda politika u nuqqas ta' impenn min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali 

biex jindirizzaw b'mod determinat il-kwistjonijiet li fadal; jinnota li r-restrizzjonijiet tal-

kriżi politika li għaddejja bħalissa kellhom rwol fis-suċċess tal-proġetti ffinanzjati; 

191. Jinnota u jappoġġa r-rwol kruċjali li taqdi l-Kummissjoni biex tissolva l-kriżi politika 

fil-pajjiż u jilqa' l-involviment tal-kummissarju fil-medjazzjoni tad-djalogu politiku bejn 

il-forzi politiċi li huma kontra xulxin; 

192. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem fuq id-djalogu mal-mexxejja politiċi fl-

ispettru politiku kollu, l-awtoritajiet nazzjonali u l-esperti dwar il-ġudikatura u l-infurzar 

tal-liġi, bil-għan li jintlaħaq qbil dwar il-ġlieda attiva kontra l-korruzzjoni u l-

kriminalità organizzata u dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri u mekkaniżmi stretti għall-

prevenzjoni tal-korruzzjoni u l-kriminalità ekonomika skont il-liġi kriminali tal-pajjiż; 

193. Jirrakkomanda bil-qawwa li l-Kummissjoni għandha tuża d-djalogu politiku u l-kuntatti 

mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex tittejjeb l-effiċjenza tas-sistema tal-akkwist pubbliku 

u t-trasparenza fl-infiq pubbliku; 

194. Jistieden lill-Kummissjoni tipprijoritizza l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u jiddispjaċih 

minħabba n-nuqqas ta' strateġija effettiva tal-gvern fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; itenni 

li hemm il-ħtieġa li jsir impenn politiku akbar min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali bil-

għan li jiġu żgurati riżultati sostenibbli f'dan ir-rigward; 

195. Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq il-kisbiet ta' proġetti li rnexxew, li huma sostenibbli, 

għandhom valur miżjud kwantifikabbli u li ġew implimentati u użati skont ir-

regolamenti, meta tkun qed issegwi l-Istrument ta’Assistenza ta’ Qabell-Adeżjoni (IPA 

II);  

196. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni stabbilixxiet proġetti ffokati fuq organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili; jistieden lill-Kummissjoni tkompli b'din il-prattika u tistabbilixxi 

relazzjonijiet tajba ma' NGOs lokali; 

197. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tfassal proġetti li jsaħħu d-drittijiet u l-pożizzjoni tal-

informaturi li jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku lejn il-każijiet ta' korruzzjoni u frodi; 

198. Jinnota li minkejja li ħafna mill-proġetti ġew ġestiti tajjeb, ir-riżultati mhux dejjem 

kienu sostenibbli jew l-anqas biss intlaħqu; jinnota wkoll li l-proġetti mhux dejjem 

kienu tat-tip li kellhom approċċ koerenti lejn it-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità 

amministrattiva; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-ippjanar strateġiku u tiżgura s-

sostenibbiltà u l-vijabbiltà tal-proġetti billi dan isir prekundizzjoni tal-proġetti; 



 

 

199. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssegwi l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba; 

jistieden lill-Kummissjoni tgħin fit-tfassil ta' proġetti li jservu wkoll bħala pass li 

jwassal għal investimenti ulterjuri fil-pajjiż; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil 

proġetti li għandhom potenzjal kbir f'oqsma ewlenin bħalma huma l-akkwist pubbliku 

jew il-proċeduri ta' selezzjoni, u tevita li tiffinanzja proġetti li għandhom prospetti 

limitati ta' sostenibbiltà; 

200. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirreaġixxi b'mod flessibbli għal żviluppi mhux mistennija 

billi jew jiġu rilaxxati f'waqthom ir-riżorsi rilevanti jew inkella billi jitnaqqsu sabiex 

jiġu indirizzati kwistjonijiet emerġenti;  

Parti XVII – Rapport Speċjali Nru 12/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-użu li l-

aġenziji jagħmlu minn għotjiet: mhijiex dejjem xieraq u mhux dejjem jista' jintwera li 

huwa effettiv" 

201. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 

tiegħu hawn taħt; 

202. Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; 

203. Jinnota t-tweġiba tal-Kummissjoni u tal-aġenziji involuti li, fost affarijiet oħra, tinkludi 

informazzjoni importanti dwar il-miżuri li ttieħdu minn mindu sar l-awditjar; 

204. Jenfasizza li l-aġenziji huma responsabbli għall-programmazzjoni pluriennali u annwali 

kif ukoll għall-implimentazzjoni (operattiva u finanzjarja) tal-azzjonijiet tagħhom 

iffinanzjati permezz ta' għotjiet; iqis għaldaqstant li l-ġestjoni effettiva min-naħa tal-

aġenziji tal-attivitajiet iffinanzjati permezz ta' għotjiet hi għalhekk kruċjali biex 

jintlaħqu l-objettivi u l-politiki tal-Unjoni; 

205. Jinnota li l-Qorti kkonkludiet li l-aġenziji awditjati ġeneralment aġġudikaw u ħallsu l-

għotjiet b'mod konformi mar-regoli; 

206. Josserva madankollu li l-Qorti identifikat ċerti nuqqasijiet fir-rigward tal-alternattivi ta' 

finanzjament, il-proċeduri għall-aġġudikazzjoni, is-sistemi ta' kontroll u l-kejl tal-

prestazzjoni, u ħarġet ħames rakkomandazzjonijiet biex dawn in-nuqqasijiet jittejbu; 

207. Jinnota li ġustifikazzjoni u għażla strateġiċi ta' strument ta' finanzjament min-naħa ta' 

aġenzija jistgħu jsaħħu l-effettività u l-effiċjenza tal-għodda, u għaldaqstant l-

implimentazzjoni tal-kompiti tagħha; jenfasizza li segwitu inadegwat ta' evalwazzjoni 

ex ante jista' jwassal lill-aġenziji biex jagħżlu għodod ta' finanzjament mhux xierqa u 

tfassil ħażin tal-għotjiet; 

208. Jiddispjaċih għad-deskrizzjonijiet wesgħin komuni tal-attivitajiet ffinanzjati permezz ta' 

għotjiet tal-aġenziji u deskrizzjonijiet vagi tal-output li jwasslu għal pjanijiet mhux 

kompluti ta' ħidma annwali; 

209. Jinnota l-importanza li l-azzjonijiet iffinanzjati permezz ta' għotjiet tal-aġenziji jiġu 

allinjati mal-mandat u l-objettivi strateġiċi tagħhom; jinkoraġġixxi għaldaqstant lill-

aġenziji kollha biex ikollhom linji gwida u kriterji speċifiċi sabiex jassistu l-għażla 

tagħhom tal-għodda ta' finanzjament speċifiku, abbażi ta' analiżi tal-ħtiġijiet tal-

aġenzija, ir-riżorsi tagħha, l-objettivi li għandhom jinkisbu, il-benefiċjarji potenzjali li 



 

 

se jiġu indirizzati, kif ukoll il-livell ta' kompetizzjoni meħtieġ u t-tagħlimiet misluta 

mill-għażliet preċedenti;  

210. Jinnota li l-programmi ta' ħidma tal-aġenziji għandhom jindikaw liema attivitajiet 

għandhom jiġu implimentati permezz ta' għotjiet, l-objettivi speċifiċi li għandhom 

jintlaħqu u r-riżultati mistennija li għandhom jinkisbu mill-azzjonijiet iffinanzjati 

permezz ta' għotjiet, kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji u umani ippjanati li huma meħtieġa 

għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati permezz ta' għotjiet; 

211. Jikkunsidra li l-iffissar ta' objettivi strateġiċi, riżultati li għandhom jinkisbu u impatti, 

huwa ta' importanza kbira sabiex jinkiseb programmar annwali definit sew; 

212. Jenfasizza li l-qafas regolatorju ta' xi aġenziji jġegħilhom jużaw proċeduri għall-

għotjiet; jinnota bi tħassib, madankollu, li aġenziji ma kkunsidrawx sistematikament il-

possibbiltajiet kollha ta' finanzjament disponibbli għalihom u li l-għotjiet mhux dejjem 

kienu l-għodda l-aktar xierqa; jinnota wkoll l-osservazzjoni tal-Qorti li l-proċeduri 

għall-għotjiet jużaw kriterji ta' eliġibbiltà aktar restrittivi u kriterji għall-aġġudikazzjoni 

finanzjarji aktar dgħajfa milli jintużaw fil-proċeduri għall-akkwist pubbliku u 

għaldaqstant ikun tajjeb li ma jkunux l-għażla ta' finanzjament awtomatika; iqis, 

madankollu, li jkun tajjeb li jinżamm bilanċ attent bejn id-dgħufijiet tal-proċeduri għall-

għotjiet u l-ispejjeż amministrattivi involuti fil-proċeduri għall-akkwist pubbliku, u 

għaldaqstant ma jaqbilx mal-osservazzjoni tal-Qorti li jkun tajjeb li l-akkwist pubbliku 

jkun l-għażla awtomatika; 

213. Jinsab imħasseb mill-osservazzjoni tal-Qorti li l-aġenziji involuti ma stabbilixxewx 

sistemi adegwati ta' monitoraġġ u evalwazzjonijiet ex post; jistieden lill-aġenziji 

jiżviluppaw evalwazzjonijiet ex post biex itejbu l-monitoraġġ u r-rappurtar tagħhom 

dwar l-attivitajiet iffinanzjati permezz ta' għotja; 

214. Jenfasizza li l-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni tar-riżultati huma essenzjali 

għall-obbligu ta' rendikont pubbliku u biex min ifassal il-politiki jkollu disponibbli 

informazzjoni komprensiva; jenfasizza li minħabba n-natura deċentralizzata tagħhom, 

dan hu saħansitra aktar rilevanti għall-aġenziji; jistieden lill-aġenziji jwaqqfu sistemi ta' 

monitoraġġ u rappurtar tal-għotjiet ibbażati fuq indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li 

jkunu orjentati lejn ir-riżultati u lejn l-impatt, kif ukoll riżultati tal-evalwazzjoni ex post; 

iqis li r-rwol ta' indikaturi ewlenin ta' prestazzjoni huwa kruċjali għall-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni tal-progress, l-impatt u r-riżultati; 

215. Jinnota bi tħassib li l-indikaturi ewlenin ta' prestazzjoni jkomplu jiffokaw fuq l-inputs u 

l-outputs aktar milli fuq ir-riżultati u l-impatti; jistieden lill-aġenziji jiżviluppaw l-

indikaturi ewlenin ta' prestazzjoni tagħhom b'mod aktar strateġiku u jibbażawhom fuq 

ir-riżultati u l-impatti; 

216. Jistieden lill-aġenziji jiżviluppaw u jwettqu evalwazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju tal-

pjanijiet ta' ħidma annwali tagħhom sabiex itejbu l-effiċjenza permezz ta' 

implimentazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni aktar preċiżi; 

217. Jirrakkomanda l-allokazzjoni strateġika ta' għodod finanzjarji għal objettivi fuq perjodu 

qasir sabiex titjieb il-preċiżjoni tad-deċiżjonijiet ta' finanzjament; 

218. Jappella lin-Netwerk tal-Aġenziji tal-Unjoni biex jassisti lill-aġenziji jtejbu l-proċeduri 



 

 

ta' finanzjament tagħhom u, b'mod partikolari, il-proċeduri tagħhom għall-monitoraġġ 

tal-prestazzjoni f'dan ir-rigward; 

219. Jenfasizza b'mod partikolari s-sejbiet tal-Qorti rigward il-proċeduri għall-għotjiet u l-

bżonn ta' trasparenza, trattament ugwali u l-evitar ta' kunflitti ta' interess potenzjali; 

jistieden lill-aġenziji kkonċernati biex kemm jista' jkun malajr jimplimentaw ir-

rakkomandazzjoni tal-Qorti; 

220. Jappella lill-aġenziji biex japplikaw proċeduri speċifiċi għall-għotjiet sabiex 

jistabbilixxu proċeduri interni formali li jirregolaw il-prinċipji ta' trasparenza u 

trattament ugwali, u li jissalvagwardjaw kontra l-potenzjal ta' kunflitti ta' interess; 

jenfasizza li għal din ir-raġuni, l-aġenziji għandhom isaħħu s-sistema ta' verifikazzjoni 

tagħhom rigward l-implimentazzjoni tal-proġetti ta' għotjiet; 

221. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-aġenziji li kienu soġġetti għall-awditjar f'dan ir-rapport 

speċjali biex jipprovdu lill-Parlament b'aġġornament tal-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet: 

Parti XVIII – Rapport Speċjali Nru 13/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-Assistenza 

tal-Unjoni għat-tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika fil-Moldova" 

222. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni tqis dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-ħidma biex tissaħħaħ il-kapaċità 

amministrattiva tar-Repubblika tal-Moldova; 

223. Jinnota bi tħassib li l-Unjoni kkontribwixxiet biss b'mod parzjali biex tissaħħaħ l-

amministrazzjoni pubblika u li l-Qorti rreġistrat għadd ta' nuqqasijiet, inklużi dgħufijiet 

fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti awditjati; 

224. Jinnota, madankollu, li l-Kummissjoni trid topera f'kuntest politiku diffiċli u tiltaqa' ma' 

korruzzjoni mifruxa u ħafna dgħufijiet tal-istituzzjonijiet pubbliċi bħal burokrazija 

eċċessiva, nuqqas ta' enfasi fuq il-funzjonijiet ewlenin, rata għolja ta' bidla fil-persunal, 

effiċjenza baxxa u nuqqas ta' responsabbiltà; jinnota wkoll li l-Moldova hija 

kkaratterizzata bil-kbir minn instabbiltà politika, taqlib ekonomiku, faqar enormi u 

emigrazzjoni enormi;   

225. Jinnota li għalkemm iċ-ċirkostanzi politiċi partikolari u l-fatturi esterni kellhom rwol 

importanti fis-suċċess tal-programmi bbaġitjati u tabilħaqq ħafna drabi kienu jmorru lil 

hinn mill-kontroll tal-Kummissjoni, kien hemm dgħufijiet konkreti li setgħu ġew 

indirizzati mill-Kummissjoni; 

226. Jinnota li d-dgħufijiet osservati mill-Qorti inkludew ir-rispons kajman min-naħa tal-

Kummissjoni għal żviluppi għal għarrieda, allinjament dgħajjef tal-programmi mal-

istrateġiji nazzjonali tal-Moldova, nuqqas ta' miri ambizzjużi, kundizzjonijiet vagi u 

mhux ċari, u nuqqas ta' ġustifikazzjoni għall-għoti ta' fondi addizzjonali bbażati fuq l-

inċentivi;  

227. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-kontropartijiet tagħha tal-Moldova 

jiżviluppaw strateġiji nazzjonali sistematiċi u fformulati b'mod ċar, li jkunu jinkludu 

objettivi ċari u li jistgħu jitkejlu, kif ukoll biex it-tfassil tal-programmi fil-pajjiż ikun 

jaqbel aħjar ma' dawn l-istrateġiji;  



 

 

228. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel użu minn evalwazzjonijiet ex ante biex 

tivvaluta b'mod ċar il-ħtiġijiet ta' finanzjament u toħloq ippjanar baġitarju ffukat u 

ġustifikat;  

229. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-ġlieda kontra l-korruzzjoni u jiddispjaċih 

dwar in-nuqqas ta' strateġija realment effettiva tal-gvern fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; 

jilqa' l-ħatra tal-konsulent ta' livell għoli ta' kontra l-korruzzjoni għall-uffiċċju tal-Prim 

Ministru; itenni, madankollu, il-ħtieġa ta' strateġija aktar ambizzjuża u effettiva u 

impenn politiku akbar mill-awtoritajiet nazzjonali sabiex ikunu żgurati riżultati 

sostenibbli f'dan ir-rigward; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali jiffukaw fuq il-ġlieda 

kontra l-korruzzjoni u trasparenza u integrità akbar tal-amministrazzjoni pubblika bħala 

kwistjoni ta' prijorità;  

230. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli d-djalogu mal-mexxejja politiċi fl-ispettru politiku 

kollu, l-awtoritajiet nazzjonali u l-esperti dwar il-ġudikatura u l-infurzar tal-liġi, bil-

għan li jintlaħaq qbil dwar il-ġlieda attiva kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 

organizzata u dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri u mekkaniżmi stretti għall-prevenzjoni 

tal-korruzzjoni u l-kriminalità ekonomika skont il-liġi kriminali tal-pajjiż; 

231. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tfassal proġetti li jsaħħu d-drittijiet u l-pożizzjoni tal-

informaturi li jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku lejn il-każijiet ta' korruzzjoni u frodi; 

232. Jinnota li l-metodi ewlenin għall-għoti tal-għajnuna huma l-appoġġ baġitarju settorjali 

(74 % tal-għajnuna) u l-proġetti; jinnota b'dispjaċir li l-appoġġ baġitarju kellu effett 

limitat fuq it-tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika;  

233. Jinnota bi tħassib li l-metodu ta' sostenn baġitarju settorjali huwa mezz ta' distribuzzjoni 

baġitarja b'riskju għoli ħafna, speċjalment fil-kuntest tal-Moldova, fejn l-

amministrazzjoni pubblika hija pparalizzata minn korruzzjoni enormi u ddominata minn 

oligarkija lokali; jistieden lill-Kummissjoni terġa' tqis il-metodi utilizzati abbażi ta' 

analiżi profonda tar-riskju;  

234. Jistieden lill-Kummissjoni tutilizza metodi li jġibu riżultati viżibbli u tanġibbli għaċ-

ċittadini tal-Moldova;   

235. Jinnota li d-disinji tal-proġetti ġeneralment ġeneralment kienu rilevanti, għalkemm 

kienu nieqsa mill-koordinazzjoni fir-rigward tal-ambitu u ż-żmien u l-għajnuna teknika 

għall-iżvilupp tal-kapaċità amministrattiva waslet aktar tard milli meħtieġ;  

236. Jiddispjaċih li għalkemm il-proġetti ġeneralment taw l-outputs mistennija, ir-riżultati 

ma kinux dejjem sostenibbli, u li dan huwa parzjalment minħabba r-rieda politika u 

fatturi esterni; jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq il-kisbiet ta' proġetti li rnexxew, li 

huma sostenibbli, għandhom valur miżjud kwantifikabbli u li ġew implimentati u użati 

skont ir-regolamenti; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-ippjanar strateġiku u tiżgura s-

sostenibbiltà u l-vijabbiltà tal-proġetti billi dan isir prekundizzjoni tal-proġetti; 

237. Jinnota li l-proġetti parzjalment ikkontribwixxew għat-tisħiħ tal-amministrazzjoni 

pubblika, madankollu mhux dejjem kienu konformi mal-ħtiġijiet jew l-objettivi tal-

amministrazzjoni tal-Moldova; jistieden lill-Kummissjoni tiffoka l-proġetti b'mod aktar 

speċifiku fuq ħtiġijiet nazzjonali konkreti; 

238. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssegwi l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba; 



 

 

jistieden lill-Kummissjoni tgħin tfassal proġetti li jservu bħala punt ta' tluq lejn 

investimenti ulterjuri fil-pajjiż u biex tistabbilixxi kooperazzjoni mal-istituzzjoni 

finanzjarja internazzjonali f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil 

proġetti li għandhom potenzjal kbir f'oqsma ewlenin bħalma huma l-akkwist pubbliku 

jew il-proċeduri ta' selezzjoni, u tevita li tiffinanzja proġetti li għandhom prospetti 

limitati ta' sostenibbiltà; 

239. Jinnota bi tħassib li, għalkemm fl-2012 il-Kummissjoni żviluppat analiżi aktar 

sistematika tar-riskju, kumitati ta' tmexxija ta' livell għoli għal operazzjonijiet ta' appoġġ 

baġitarju u sistema ta' twissija bikrija dwar riskji li għadhom kemm ġew materjalizzati, 

ma kienx possibbli li s-''serqa tas-seklu'' tiġi identifikata f'waqtha, fejn USD 1 biljun 

f'fondi tad-depożitanti, li potenzjalment kienu anke jinkludu kontribuzzjonijiet mill-

finanzi tal-Unjoni, insterqu tul skandlu kbir tal-korruzzjoni; jinnota li l-pagamenti ta' 

appoġġ baġitarju eventwalment twaqqfu f'Lulju 2015 u t-tkomplija tagħhom kienet 

soġġetta għal titjib fis-sitwazzjoni makroekonomika u fiskali u l-konklużjoni ta' ftehim 

tal-FMI; 

240. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-sistema ta' twissija bikrija u l-analiżi tar-riskju 

sabiex ikun hemm reazzjoni aktar malajr u aktar flessibbli għal riskji potenzjali;  

241. Josserva li l-bini ta' kapaċità amministrattiva fil-Moldova jikkostitwixxi kwistjoni 

ewlenija minħabba li l-pajjiż m'għandux kontroll sħiħ fuq it-territorju kollu tiegħu, li 

jinċentiva tendenzi separatisti ta' forzi inklinati lejn ir-Russja; ifakkar li l-Moldova 

għandha perspettiva Ewropea u għalhekk dan il-pajjiż huwa sieħeb strateġiku għall-

Unjoni; 

242. Jiddispjaċih li l-instabbiltà politika li għadha għaddejja fil-Moldova qed tagħmel ħsara 

fit-tul lill-kredibbiltà tal-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż, li jwassal għal progress 

limitat lejn id-demokrazija, tnaqqis fl-appoġġ għall-integrazzjoni tal-Unjoni u żieda 

f'inizjattivi politiċi favur ir-Russja;  

243. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-impenn tagħha fil-Moldova, bil-għan li ssaħħaħ l-

assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika bejn l-Unjoni u l-Moldova; 

jenfasizza l-importanza tal-appoġġ tal-Unjoni, il-gwida u l-monitoraġġ fuq riformi 

prijoritarji mmirati li jindirizzaw il-politiċizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-istat, il-

korruzzjoni sistematika u r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, bil-għan li jintlaħqu 

dawn l-objettivi; 

Parti XIX – Rapport Speċjali Nru 14/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Inizjattivi ta' 

politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti 

fl-aħħar għaxar snin, iżda sforzi addizzjonali huma meħtieġa fil-prattika" 

244. Huwa konxju tal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-Direttiva 2000/43/KE1 dwar l-Ugwaljanza bejn ir-

                                                 
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-

trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità (ĠU 
L 180, 19.7.2000, p. 22). 



 

 

Razez, id-Direttiva 2000/78/KE1 dwar l-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-

xogħol u d-Direttiva 2004/38/KE2 dwar il-libertà ta' moviment u ta' residenza fl-Unjoni; 

245. Jilqa' d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tal-2008 dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-

ksenofobija3, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-istrateġija tal-UE 

dwar l-inklużjoni tar-Rom4, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ April 2011 

dwar "Qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom għall-

perjodu sal-2020" (COM(2011)0173), tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ 

Diċembru 2013 dwar miżuri effettivi ta' integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri5, kif 

ukoll il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2015 bit-titolu "Rapport dwar 

l-implimentazzjoni ta' Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-

Rom tal-2015" (COM(2015)0299);

246. Jirrimarka li l-integrazzjoni tar-Rom tiddependi mill-inklużjoni tagħhom u l-ħila 

tagħhom li jgawdu l-istess drittijiet bħal dawk rikonoxxuti għaċ-ċittadini kollha 

Ewropej li huma jagħmlu għalkollox parti minnhom;

247. Jiġbed l-attenzjoni għall-prinċipji bażiċi komuni għall-inklużjoni tar-Rom6, jiġifieri l-

għaxar prinċipji bażiċi komuni diskussi fl-ewwel laqgħa tal-Pjattaforma Ewropea għall-

Inklużjoni tar-Rom li saret fi Praga fl-2009, qabel ma ġew inklużi bħala anness għall-

konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-

Konsumatur tat-8 ta' Ġunju 2009; 

248. Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri 

biex jimplimentaw kemm jista' jkun malajr ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; 

249. Iqis li l-fatt li l-inklużjoni u l-integrazzjoni tar-Rom matul il-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013 ma ngħatawx biżżejjed attenzjoni huwa diżappunt; 

jistieden li jitqiesu aktar, waqt it-tfassil tal-qafas strateġiku futur tal-Unjoni, id-

diffikultajiet ta' inklużjoni u d-diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom ir-Rom u 

komunitajiet oħra emarġinati;

250. Iqis li l-fatt li l-istħarriġ li sar mill-Qorti ma qiesx firxa usa' ta' pajjiżi fejn ir-Rom 

jikkostitwixxu popolazzjoni sinifikanti, bħal pereżemju l-Islovakkja, il-Greċja u Franza 

huwa sfortuna;

                                                 
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 

ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 2.12.2000, 
p. 16). 

2  Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri u li temenda r-
Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 
72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 
93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p.77). 

3  Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda 
kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali 
(ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55). 

4  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar l-istrateġija tal-UE 
dwar l-inklużjoni tar-Roma (ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 112). 

5  ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1. 
6  Ara l-Anness III ta' dan ir-Rapport Speċjali Nru 14/2016, pp. 74-76. 



 

 

251. Jistieden lill-Istati Membri jiddefinixxu l-persuni żvantaġġati li jixtiequ li jkunu l-mira 

skont il-ħtiġijiet u l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom u biex jagħtu attenzjoni speċjali 

lill-popolazzjonijiet Rom fl-allokazzjoni ta' fondi Ewropej; 

252. Jiddeplora l-fatt li l-kumplessità tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni, li huma l-uniċi 

disponibbli għal proġetti relatati mal-inklużjoni, l-integrazzjoni u l-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni fil-konfront tar-Rom, ma tippermettix kontribut suffiċjenti għall-

inklużjoni tar-Rom u biex jiġi żgurat l-aċċess tagħhom għad-drittijiet; 

253. Iqis li jkun tajjeb li kull Stat Membru jadotta pjan direzzjonali bl-għan li janalizza l-

impatt reali ta' liġijiet, regolamenti, dispożizzjonijiet amministrattivi, u fondi qabel ma 

jingħata appoġġ lir-Rom u jidentifika fejn għandhom jiġu msaħħa r-riżorsi u l-

kapaċitajiet amministrattivi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali biex jingħata appoġġ 

għat-tfassil u l-ġestjoni ta' proġetti favur l-inklużjoni, l-integrazzjoni u l-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni fir-rigward tar-Rom; 

254. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-finanzjament 

disponibbli għar-Rom, tanalizza l-ostakli eżistenti u tikkunsidrahom fil-kuntest tas-

semplifikazzjoni ta' fondi; 

255. Jirrikonoxxi l-importanza li jintagħżlu, fl-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej, proġetti fit-tul favur komunitajiet tar-Rom emarġinati;

256. Jirrimarka l-ħtieġa li jiġu żviluppati kriterji ta' għażla aktar flessibbli għal proġetti favur 

l-inklużjoni tar-Rom u komunitajiet oħra emarġinati;

257. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, matul il-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss jew 

matul ir-reviżjoni tal-programmi operattivi, li l-objettivi ta' integrazzjoni tar-Rom 

inklużi fl-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom ikunu riflessi fil-qafas tal-

fondi strutturali u ta' investiment ewropej fil-livelli operattivi kollha;

258. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jipprovdu data statistika rilevanti u 

armonizzata dwar ir-Rom, li tagħti lok li jiġu vvalutati aħjar l-inklużjoni soċjali, 

amministrattiva u ekonomika tagħhom;

259. Isostni li l-esklużjoni fil-qasam tal-akkomodazzjoni, il-kundizzjoni ta' persuni mingħajr 

dar, l-esklużjoni mill-edukazzjoni, il-qgħad u d-diskriminazzjoni fl-aċċess għall-

impjiegi sikwit huma elementi ewlenin tal-emarġinazzjoni; jiġbed, għalhekk, l-

attenzjoni fuq l-importanza li jkun hemm inizjattivi integrati, li jiġbru fihom il-qasam 

tad-djar, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-impjiegi, biex jiġu megħjuna r-Rom u 

komunitajiet oħra emarġinati;

260. Jirrimarka li ostaklu ewlieni fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-konfront tar-Rom 

huwa r-rata baxxa ferm ta' rappurtar ta' każijiet ta' diskriminazzjoni lill-

organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet bħall-pulizija u s-servizzi soċjali; għaldaqstant 

jistieden lill-Istati Membri jadottaw strateġija biex tiġi rimedjata d-diskriminazzjoni 

istituzzjonali u biex jittaffa l-effett tan-nuqqas ta' fiduċja min-naħa tar-Rom fil-konfront 

tal-istituzzjonijiet;

261. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, bi sħubija mar-rappreżentanti ta' komunitajiet 

emarġinati, b'mod partikolari l-popolazzjonijiet Rom u "l-istituzzjonijiet speċjalizzati", 

ċiklu ta' taħriġ għall-gvernijiet tal-Istati Membri biex jiġġieldu l-prattiki diskriminatorji, 



 

 

u jkunu aktar ta' eżempju biex titrawwem l-inklużjoni permezz ta' djalogu b'saħħtu, 

kostruttiv u effettiv;

262. Jinnota li l-Unjoni għandha programm għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, li għandu 

baġit ta' EUR 900 miljun għall-perjodu 2014-2020, li jagħti attenzjoni partikolari lill-

persuni vulnerabbli, u l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

263. Jitlob lill-Kummissjoni tirrifletti dwar l-istabbiliment ta' fond Ewropew iddedikat 

speċifikament għall-inklużjoni tar-Rom u komunitajiet oħra emarġinati, u jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura kontroll adegwat tan-nefqa minn fond tali; 

264. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija ġenwina Ewropea għall-inklużjoni tar-Rom, 

li tkun pjan ta' azzjoni Ewropew imħejji u implimentat fil-livelli politiċi u 

amministrattivi kollha, li jinvolvi lir-rappreżentanti tal-komunità Rom u li jkun ibbażat 

fuq il-valuri fundamentali tal-ugwaljanza, l-aċċess għad-drittijiet, u n-

nondiskriminazzjoni; isostni li din l-istrateġija trid tikkontribwixxi għall-inklużjoni 

effettiva tar-Rom u l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni, l-impjiegi, l-akkomodazzjoni, 

il-kultura, il-kura tas-saħħa, il-parteċipazzjoni f'affarijiet pubbliċi, it-taħriġ u l-

moviment liberu fl-Unjoni;

265. Jirrimarka madankollu li huwa l-kompitu tal-Istati Membri li jieħdu l-miżuri kollha ta' 

appoġġ favur ir-Rom u li jiżguraw l-applikazzjoni uniformi tal-liġi nazzjonali u tad-

drittijiet kollha fit-territorju tagħhom, mingħajr ebda diskriminazzjoni; 

Parti XX – Rapport Speċjali Nru 15/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-Kummissjoni 

mmaniġġjat b'mod effettiv l-għajnuna umanitarja pprovduta lill-popolazzjonijiet milquta 

minn kunflitti fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar Afrikani?" 

266. Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għar-rieżami tar-riskji relatati ma' approċċ orjentat lejn 

ir-riżultati, għal azzjoni tal-Unjoni fl-iżvilupp u l-kooperazzjoni, u jippreżenta l-

osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt; 

267. Jilqa' s-sejbiet skont liema l-għajnuna umanitarja kienet ġestita b'mod effettiva, 

speċjalment f'ambjent tax-xogħol diffiċli kkaratterizzat minn nuqqas ta' sigurtà u 

imprevedibbiltà li jrendu l-implimentazzjoni effiċjenti sfida reali; 

268. Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha favur il-kollegament bejn l-

għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp meta jippermettu l-kundizzjonijiet lokali. Dan 

jista' jiġi potenzjalment appoġġat permezz ta' pjattaforma permanenti bejn is-servizzi li 

tikkollega l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp; jemmen li din il-pjattaforma tista' 

sservi, fost skopijiet oħra, għall-identifikazzjoni ta' programmi potenzjali biex jiġu 

kkombinati; iqis li approċċi integrati b'għanijiet ta' koordinazzjoni ddikjarati b'mod ċar 

u strateġija tal-pajjiż/reġjun koerenti fost il-partijiet interessati kollha għandhom jiġu 

mwaqqfa fejn ikun possibbli; 

269. Jistieden barra minn hekk lis-servizzi tal-Kummissjoni biex iwettqu tranżizzjoni aħjar 

minn attivitajiet umanitarji għal żmien qasir għal interventi ta' żvilupp fit-tul u għal 

koordinazzjoni koerenti mhux biss fost atturi differenti tal-Unjoni iżda wkoll bi 

prijoritajiet nazzjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn permezz ta' strateġija 

komuni ta' qafas umanitarju u ta' żvilupp konġunt;  



 

 

270. Iqis li għandha ssir evalwazzjoni sistematika tat-twassil reali tal-interventi umanitarji 

b'valutazzjoni tal-ispejjeż amministrattivi fir-reġjun permezz ta' aktar attenzjoni fuq l-

effiċjenza u bl-iżvilupp ta' punti ta' riferiment possibbli għal spejjeż komuni u regolari;  

271. Iħeġġeġ, kull meta jkun possibbli, li l-perjodi ta' żmien jiġu adottati aħjar għall-ambjent 

ta' intervent sabiex jiġu evitati estensjonijiet twal u li jiswew il-flus; 

272. Jistieden lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-Unjoni u tan-NU jirrispettaw u jimplimentaw 

bis-sħiħ il-Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv; jitlob lill-Kummissjoni 

tirrapporta lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim u l-linji gwida relatati, u 

biex tidentifika l-oqsma li jeħtieġu titjib u tressaq proposti rilevanti f'dan ir-rigward; 

273. Ifakkar li r-rapporti minn Organizzazzjonijiet Internazzjonali u tan-NU għandhom 

jiżguraw l-iktar traċċabbiltà preċiża ta' finanzjament possibbli, tqabbil ma' aspetti 

operattivi tat-twassil tal-għajnuna li ntlaħaq ftehim dwarhom fil-bidu tal-intervent kif 

ukoll li jipprovdu feedback utli għas-servizzi tal-Kummissjoni; jenfasizza l-importanza 

li organizzazzjonijiet sħab iwasslu rapporti f'waqthom lill-Kummissjoni, sabiex 

jippermettu ġestjoni rapida jew aġġustament tar-rispons umanitarju u modalitajiet ta' 

finanzjament;  

274. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejjbu l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tan-NU fir-rigward 

tal-użu tar-riżorsi u l-prestazzjoni tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-orjentazzjonijiet u 

l-għanijiet strateġiċi umanitarji u ta' żvilupp li ntlaħaq ftehim dwarhom 

internazzjonalment; 

275. Jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi valutazzjonijiet tar-riżultati f'livell tal-pjanijiet ta' 

implimentazzjoni umanitarja biex jippermettu valutazzjoni (benchmarking) 

komparattiva ta’ talipjanijiet u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; 

276. Jiddispjaċih għall-firxa wiesgħa ta' informazzjoni orjentata lejn ir-riżultati li mhijiex 

kompluta jew mhux suffiċjenti, u li timpedixxi lill-Kummissjoni milli teżerċita b'mod 

xieraq il-funzjoni ta' monitoraġġ tagħha; 

277. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jinkiseb l-ogħla livell ta' trasparenza u obbligu istituzzjonali ta' 

rendikont fil-livelli kollha billi jiġi żgurat l-aċċess għal informazzjoni baġitarja u data 

finanzjarja eżawrjenti u affidabbli relatati mal-proġetti b'finanzjament mill-Unjoni, 

b'mod li l-Parlament ikun jista' jeżerċita l-funzjoni ta' skrutinju tiegħu. 

Parti XXI – Rapport Speċjali Nru 16/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-objettivi tal-

UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-

prestazzjoni" 

278. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jinsab sodisfatt li l-

Kummissjoni taċċettahom u se tikkunsidrahom; 

279. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni implimentat rakkomandazzjonijiet preċedenti tal-Qorti fil-

qafas ġuridiku tagħha tal-fondi strutturali u tal-ivestiment Ewropej għall-2014-2020, u 

b'hekk tiżgura valur aħjar għall-flus, jiġifieri, permezz ta' qafas u riżerva ta' 

prestazzjoni, kundizzjonalitajiet ex ante, indikaturi tal-output u tar-riżultati komuni; 

280. Jisħaq fuq il-fatt li hemm bżonn li l-attenzjoni tiġi ffokata fuq il-prestazzjoni u r-riżultati 



 

 

u jinsab kuntent li l-qafas regolatorju l-ġdid għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-

2020 jinkludi dispożizzjonijiet għar-rappurtar dwar ir-riżultati mill-Istati Membri; 

281. Jinnota n-nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni b'mod partikolari fl-istabbiliment ta' miri u 

ta' indikaturi tal-output u tar-riżultati għall-proġetti implimentati fil-perjodu 2007-2013; 

jiddispjaċih li l-indikaturi tar-riżultati għadhom mhumiex totalment affidabbli u jistenna 

li d-dgħufija titneħħa għat-tieni nofs tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;  

282. Jilqa' x-xejra fit-tnaqqis tal-għadd ta' persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien u mill-

edukazzjoni terzjarja; jistieden lill-Istati Membri jallinjaw il-miri speċifiċi nazzjonali 

tagħhom ma' dawk tal-Unjoni biex jinkisbu aħjar l-objettivi għall-edukazzjoni; 

283. Jinnota li r-rata ta' impjieg fil-mira fost iż-żgħażagħ gradwati fl-Unjoni ġiet stabbilita 

għal 82 % sal-2020 u li erba' mill-ħames Stati Membri miżjura għadhom ma laħqux din 

il-mira; jindika li dawn l-erba' Stati Membri ffaċċjaw kriżi ekonomika serja li issa qed 

jibdew jirkupraw minnha; jemmen li għadu possibbli li dawn l-Istati Membri jilħqu u 

saħansitra jaqbżu din il-mira; 

284. Jisħaq l-importanza li jinżamm livell suffiċjenti ta' investimenti tal-Unjoni fl-

edukazzjoni, meta titqies ir-rabta qawwija bejn il-kisba edukattiva u l-impjegabbiltà; 

Parti XXII – Rapport Speċjali Nru 17/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-

istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu aktar biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-akkwist 

pubbliku tagħhom" 

285. Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Qorti; 

286. Jappella għal żieda fit-trasparenza tal-akkwist pubbliku fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-

Unjoni, kif ukoll fil-livell nazzjonali, permezz ta' disponibbiltà għall-pubbliku ta' 

dokumenti u data dwar l-akkwist pubbliku; iqis li l-viżibbiltà tal-attivitajiet ta' akkwist 

tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fuq l-internet hija dgħajfa, li l-informazzjoni hija 

insuffiċjenti, mhux ċara u mifruxa fuq diversi siti tal-internet; 

287. Jappoġġa bis-sħiħ ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni joħolqu 

punt ta' kuntatt waħdieni komuni elettroniku għall-attivitajiet ta' akkwist tagħhom, li 

jippermetti lill-operaturi ekonomiċi jsibu l-informazzjoni rilevanti kollha f'post online 

wieħed u biex jinteraġixxu mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni permezz ta' dan is-sit web; 

jemmen li l-proċeduri ta' akkwist, inklużi l-komunikazzjoni dwar ir-regoli applikabbli, 

l-opportunitajiet kummerċjali, id-dokumenti rilevanti tal-akkwist, is-sottomissjoni tal-

offerti u kull komunikazzjoni oħra bejn l-istituzzjonijiet u l-operaturi ekonomiċi 

għandhom jiġu mmaniġġjati kollha permezz ta' dan il-one stop shop; 

288. Jitlob li s-sit web tal-Kummissjoni dwar il-fondi Ewropej mogħtija lill-Istati Membri 

kollha għandu jiġi ppubblikat f'waħda mit-tliet lingwi ta' ħidma tal-istituzzjoni u 

jinkludi l-istess data għall-Istati Membri kollha, tal-inqas il-valur, l-għan tal-kuntratt, l-

isem tal-kuntrattur, l-isem tas-sottokuntratturi (jekk ikun hemm), it-tul tal-kuntratt u 

jekk jeżistu dokumenti addizzjonali; jirrimarka li dan se jippermetti lill-NGOs mill-

Istati Membri u liċ-ċittadini kollha josservaw kif jintefqu l-flus u l-kosteffiċjenza tal-

proġetti; 

289. Jinsisti li huwa r-rwol tal-awtoritajiet kontraenti li jiżguraw akkwist pubbliku li huwa 



 

 

bbażat fuq is-suq, li jiġġenera ammont suffiċjenti ta' offerti u jipprovdi aċċess bilanċjat 

lill-operaturi ekonomiċi kollha; jaqbel mal-Qorti li fir-rigward tar-reviżjoni tal-2016 li 

għaddejja tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tipproponi ġabra unika 

tar-regoli għall-akkwist pubbliku; jenfasizza li l-parteċipazzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' 

daqs medju għandha tiġi mħeġġa b'mod espliċitu, b'kuntrast mas-sitwazzjoni attwali 

fejn l-operaturi l-kbar biss qegħdin f'vantaġġ; iqis li għandhom jiġu inklużi r-regoli 

dwar studju tas-suq qabel il-kuntratti tal-bini u dwar ir-reġim tal-lingwa għall-proċeduri 

ta' akkwist f'ġabra unika tar-regoli filwaqt li d-devjazzjonijiet mid-Direttiva dwar l-

Akkwist1 għandhom jiġu ġġustifikati; 

290. Ifakkar li l-użu ta' proċeduri ta' akkwist ristretti mill-awtoritajiet kontraenti 

jiskoraġġixxi lill-offerenti potenzjali, jimblokka t-trasparenza u l-informazzjoni dwar kif 

jintużaw flus il-kontribwenti; jenfasizza li l-Kunsill uża proċeduri ristretti għall-

maġġoranza vasta tal-offerti tiegħu u li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni meħuda 

flimkien taw 25 % jew aktar tal-kuntratti tagħhom wara proċedura ristretta bejn l-2010 u 

l-2014; jitlob li dawn il-proċeduri jiġu użati f'numru limitat ħafna ta' każijiet, 

b'ġustifikazzjoni xierqa;  

291. Jieħu nota tal-fatt li l-Parlament jippubblika fuq is-sit web tiegħu lista annwali kompluta 

tal-kuntratturi kollha tiegħu li ngħataw kuntratti b'valur ta' aktar minn EUR 15 000, iżda 

li ma jippubblikax il-kuntratti kollha tiegħu; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kollha biex 

jagħmlu disponibbli l-informazzjoni sħiħa dwar il-kuntratturi u l-kuntratti kollha 

mogħtija permezz ta' akkwist pubbliku, inklużi każijiet ta' għoti dirett jew proċeduri 

ristretti; 

292. Jisħaq fuq il-bżonn ta' aktar pubbliċità u avviżi dwar kuntratti trasparenti ppubblikati 

għall-operaturi kollha; ifakkar li, skont is-sejbiet tal-Qorti, "il-Parlament Ewropew uża 

proċedura negozjata biex ikkonkluda 'kuntratt ta' bini' għal EUR 133,6 miljun għal bini 

fi Brussell għalkemm il-bini ma kienx jeżisti meta ġie ffirmat il-kuntratt fis-

27 ta' Ġunju 2012", filwaqt li injora r-regola li bini eżistenti biss huwa kopert mill-

eċċezzjoni tas-sejħa għall-offerti fuq il-bażi l-aktar wiesgħa possibbli pprovduta fl-

Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Applikazzjoni; jissottolinja bil-qawwa li kull bini mhux 

lest jew bini li għadu ma nbeniex għandu jkun soġġett għal metodi miftuħa u 

kompetittivi ta' għoti u jemmen li din il-politika għandha tkun estiża għall-kuntratti 

kollha ta' bini, minħabba l-kumplessità tal-kuntratti u l-ammonti kbar ta' fondi involuti;  

293. Jaqbel mal-Qorti li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jaqsmu l-kuntratti f'lottijiet 

kull fejn possibbli biex iżidu l-parteċipazzjoni fil-proċeduri ta' akkwist tagħhom; 

jissottolinja li fl-2014, il-Kunsill ta kuntratt qafas għal 10 snin, b'valur ta' aktar minn 

EUR 93 miljun, għall-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-tiswija u l-adattament ta' 

installazzjonijiet tekniċi fil-bini preżenti jew futur tiegħu lil kumpanija waħda mingħajr 

ma qasmu f'lottijiet; isemmi li l-Kummissjoni pproċediet bl-istess mod fl-2015 għall-

kuntratt tagħha ta' ħames snin magħruf bħala "Pariri tal-Ewropa tiegħek" - is-servizz 

legali mingħajr ħlas tal-Unjoni, b'valur ta' madwar EUR 9 miljun; jenfasizza li n-nuqqas 

ta' diviżjoni flimkien ma' dewmien eċċessivament twil ta' kuntratti qafas (ta' għaxra jew 

seba' snin, b'rekord ta' 17-il sena fuq kuntratt mogħti mill-Kunsill għall-bini Justus 

Lipsus) jeqred il-kompetizzjoni, iħeġġeġ n-nuqqas ta' trasparenza u l-korruzzjoni 

potenzjali; jitlob għaldaqstant lill-istituzzjonijiet kollha biex itemmu dawn il-prattiki, li 

                                                 
1  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar 

l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65). 



 

 

jmorru kompletament kontra l-ispirtu ta' trasparenza u prattika tajba li l-Unjoni għandha 

tippromwovi; 

294. Jirrikjedi li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni jiżviluppaw u jimplimentaw għodod u 

metodi adegwati għal verifiki u evalwazzjonijiet, sabiex jirrikonoxxu u jindikaw il-

preżenza ta' irregolaritajiet; itenni li huma meħtieġa teknoloġiji aħjar ta' monitoraġġ, 

identifikazzjoni, analiżi u rappurtar sabiex ikunu jistgħu jiġu miġġielda l-frodi u l-

korruzzjoni; jinsisti li dan l-għarfien għandu jsir disponibbli wkoll għall-Istati Membri; 

jenfasizza r-rwol ċentrali tal-informaturi fil-kxif ta' għemil ħażin u jfakkar li kull 

istituzzjoni u aġenzija Ewropea trid tadotta regoli vinkolanti interni għall-protezzjoni 

tal-informaturi, skont l-Artikolu 22c tar-Regolament tal-Persunal, li daħal fis-seħħ fl-

1 ta' Jannar 2014; 

295. Jaqbel mal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tipproponi emendi għar-Regolament 

Finanzjarju tal-Unjoni sabiex tippermetti rieżami rapidu tal-ilmenti mill-operaturi 

ekonomiċi li jqisu li jkunu ġew trattati b'mod inġust; jinnota li dan ir-rieżami għandu 

jsir qabel ma l-operaturi ekonomiċi jirrikorru għand l-Ombudsman Ewropew jew il-

qrati tal-Unjoni; 

296. Iqis li l-infurzar tal-liġi fl-akkwist pubbliku jista' jiġi żgurat l-ewwel u qabel kollox billi 

jiġu stabbiliti korpi u aġenziji investigattivi kompetenti u indipendenti li jiffokaw fuq l-

investigazzjoni tal-korruzzjoni fl-akkwist pubbliku; jirrimarka li l-istituzzjonijiet u l-

Istati Membri tal-Unjoni għandhom jaqsmu bejniethom l-informazzjoni u l-intelligence 

dwar l-akkwist pubbliku, kif ukoll mal-OLAF, l-Europol, l-Eurojust u korpi oħra 

investigattivi; jirrakkomanda b'mod qawwi li l-istituzzjonijiet b'poteri investigattivi, 

partikolarment l-OLAF, itejbu s-sistemi ta' ġestjoni ta' każijiet tagħhom biex jipproduċu 

rapporti u statistika dwar it-tipi differenti ta' allegazzjonijiet taħt investigazzjoni u r-

riżultat ta' dawn l-investigazzjonijiet; 

297. Jilqa' l-konklużjoni tal-Qorti li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jeħtieġu jwaqqfu repożitorju 

pubbliku uniku tal-informazzjoni relatata mal-kuntratti ta' akkwist tagħhom sabiex ikun 

jista' jsir monitoraġġ ex post effikaċi tal-attivitajiet ta' akkwist tagħhom;  

298. Jenfasizza li l-ġbir ċentrali tad-data tal-akkwist pubbliku jgħin sabiex jinbnew statistiki 

sinifikanti, preċiżi u dettaljati bl-għan li jipprevjenu, jidentifikaw u jinvestigaw il-

korruzzjoni fir-rigward tal-akkwist pubbliku u jieħdu l-kontromiżuri xierqa; jenfasizza li 

aktar oqsma tad-data fil-bażijiet tad-data ċentrali dwar l-akkwist (inklużi Tenders 

Electronic Daily (TED)) jistgħu jirreferu għal sitwazzjonijiet ta' allert fir-rigward ta' 

irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jiżguraw li 

tali bażijiet tad-data jimtlew b'mod f'waqtu u komplut; 

299. Jissottolinja r-rwol tal-ġurnalisti investigattivi u l-NGOs fl-iżgurar tat-trasparenza fil-

proċess tal-akkwist pubbliku u l-identifikazzjoni tal-frodi jew ta' kunflitti ta' interess 

potenzjali; jemmen bis-sħiħ li l-kategoriji msemmija hawn fuq għandu jkollhom aċċess 

sħiħ għal ARACHNE, ORBIS u strumenti u bażijiet tad-data oħra relatati li jippermettu 

li jinstab kwalunkwe suspett ta' kunflitt ta' interess jew ta' korruzzjoni fl-akkwist 

pubbliku fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni kif ukoll fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari 

fir-rigward ta' proposti għal akkwisti magħmula bl-użu ta' fondi Ewropej;  

300. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji kollha biex dejjem jippubblikaw is-CVs u d-

dikjarazzjonijiet ta' interess għall-maniġment ta' livell medju u superjuri, għall-membri, 



 

 

l-esperti u għal kull tip ta' korp jew struttura, saħansitra f'każijiet ta' esperti separati 

mill-Istati Membri, peress li s-CVs ta' dawn l-esperti għandhom ikunu disponibbli għall-

pubbliku f'kull ħin; jissottolinja li dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' kunflitt ta' interess li xi 

istituzzjonijiet u aġenziji għadhom jużaw mhijiex id-dokument xieraq li jrid jiġi 

ppubblikat, peress li l-evalwazzjoni ta' preżenza jew nuqqas ta' kunflitt ta' interess 

għandha dejjem tkun parti minn organizzazzjoni jew korp terz indipendenti ;  

301. Jistieden lill-Qorti biex b'mod regolari tippubblika rekords tal-abbużi kollha relatati ma' 

każijiet ta' żvelar ta' informazzjoni protetta kif ukoll is-sitwazzjonijiet kollha ta' kunflitt 

ta' interess jew sitwazzjonijiet ta' revolving doors identifikati matul il-proċessi ta' 

monitoraġġ jew ta' verifika u jitlob lill-Qorti biex għall-inqas kull sena tippubblika 

rapporti speċjali dwar il-politika u l-każijiet ta' kunflitt ta' interess fl-aġenziji u l-impriżi 

konġunti kollha Ewropej, b'mod partikolari dawk marbuta mal-industriji;  

302. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jużaw evalwazzjoni 

bejn il-pari għal tagħlim reċiproku u skambju tal-aħjar prattika tal-akkwist pubbliku; 

Parti XXIII – Rapport Speċjali Nru 18/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-sistema tal-

UE għaċ-ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti sostenibbli" 

303. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, speċjalment il-kummenti u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa 

mill-Qorti; jinnota li l-Kummissjoni aċċettat erbgħa minn ħames rakkomandazzjonijiet 

sħaħ, u rakkomandazzjoni waħda aċċettat parti minnha; jistieden lill-Kummissjoni 

tikkunsidra l-aċċettazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjoni dwar l-affidabbiltà tad-data 

pprovduta mill-Istati Membri; 

304. Jinnota li l-Unjoni hija kkunsidrata bħala mexxej fir-rigward tal-politika ambjentali 

globali, billi tistabbilixxi standards ambjentali fil-livell internazzjonali u tipprovdi l-

aħjar prattika dwar il-ħarsien tal-ambjent u żżomm preżenza kompetittiva fis-suq 

globali; jirrimarka li fis-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali tagħha, l-Unjoni 

tistabbilixxi bħala objettiv għall-2050 li "ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"; 

jinnota li waħda mill-prijoritajiet hija li jkun żgurat li "il-prosperità u ambjent b'saħħtu 

jirriżultaw minn ekonomija ċirkolari innovattiva fejn ma jinħela xejn u fejn ir-riżorsi 

naturali huma mmaniġġjati b'mod sostenibbli, u l-bijodiversità hija mħarsa, apprezzata u 

rrestawrata f'modi li jsaħħu r-reżiljenza tas-soċjetà tagħna"; 

305. Jirrimarka li l-Unjoni impenjat ruħha fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli1 sabiex 

tiżgura li sal-2020 is-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli użati fil-forom kollha ta' 

trasport huwa ta' mill-inqas 10 %, u dan jista' jintlaħaq biss permezz ta' użu sostanzjali 

ta' bijokarburanti; jinnota madankollu li l-produzzjoni ta' bijokarburanti tista' hija stess 

tkun marbuta ma' ċerti riskji fir-rigward tal-użu tal-art u li għaldaqstant huwa meħtieġ li 

tiġi żgurata s-sostenibbiltà tagħhom;  

306. Jenfasizza li l-istabbiliment ta' sistema effikaċi u affidabbi għaċ-ċertifikazzjoni ta' 

bijokarburanti sostenibbli jikkostitwixxi wieħed mill-passi importanti lejn it-twettiq tal-

prijoritajiet ta' politika msemmija fis-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali; jinnota li 

                                                 
1  Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2009 dwar 

il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u 
sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, 
p. 16). 



 

 

s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti hija ċertifikata minn skemi volontarji rikonoxxuti mill-

Kummissjoni; jiddispjaċih li l-Qorti sabet li s-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għas-

sostenibbiltà tal-bijokarburanti ma kenitx għalkollox affidabbli; 

307. Jinnota b'dispjaċir li l-proċedura ta' rikonoxximent tal-Kummissjoni ma tqisx uħud mill-

aspetti ewlenin tas-sostenibbiltà u tal-kummerċ ġust, bħalma huma l-kunflitti dwar il-

pussess ta' art, ix-xogħol furzat jew it-tħaddim tat-tfal, il-kundizzjonijiet tax-xogħol 

ħżiena għall-bdiewa, il-perikli għas-saħħa u s-sikurezza u l-impatt tat-tibdil indirett fl-

użu tal-art, li f'kuntesti differenti huma meqjusa bħala estremament rilevanti; iqis li dan 

jirrappreżenta inkonsistenza fil-politiki tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżviluppa mill-ġdid il-proċeduri ta' valutazzjoni tagħha b'mod aktar komprensiv u 

tinkludi dawn l-aspetti fil-proċedura ta' verifika tagħha għall-iskemi volontarji; jistieden 

lill-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji jirrappurtaw darba fis-sena abbażi tal-

attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tagħhom u informazzjoni rilevanti li tkun tikkonċerna r-

riskji msemmija hawn fuq;  

308. Jinnota li sal-ġurnata tal-lum il-Kummissjoni ressqet żewġ rapporti dwar l-impatt li 

għandha l-politika tal-Unjoni dwar il-bijokarburanti fuq is-sostenibbiltà soċjali fl-

Unjoni u f'pajjiżi terzi u fuq id-disponibbiltà ta' oġġetti tal-ikel bi prezzijiet li jistgħu 

jintlaħqu minn kulħadd; jinnota b'dispjaċir li l-informazzjoni li tinsab fir-rapporti kienet 

pjuttost limitata u tipprovdi biss konklużjonijiet mhux ċari; jistieden lill-Kummissjoni 

ttejjeb is-sistema ta' rappurtar u tipprovdi lill-Parlament analiżi dettaljata sabiex 

jinforma lill-pubbliku dwar dawn il-kwistjonijiet importanti; 

309. Jinnota bi tħassib kbir li l-produzzjoni ta' bijokarburanti tista' tikkompeti mal-

kultivazzjoni ta' għelejjel tal-ikel u li d-disseminazzjoni enormi tal-għelejjel imkabbra 

għall-produzzjoni tal-bijokarburanti jista' jkollha impatt enormi fuq standards 

ambjentali u tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju fl-Amerka t'Isfel u fin-

Nofsinhar tal-Asja, u li dan jista' jwassal għal deforestazzjoni massiva u għal tnaqqis fl-

agrikoltura tradizzjonali, li tħalli impatti soċjoekonomiċi fit-tul fuq il-komunitajiet 

lokali; jiddispjaċih li r-rapporti tal-Kummissjoni ma jindirizzawx kwistjonijiet usa' ta' 

żvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ aktar 

konsistenti u koerenti lejn il-politiki tagħha dwar l-ambjent, l-enerġija, l-iżvilupp u 

kwistjonijiet oħra relatati; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-

impatt ta' ILUC; 

310. Jinnota b'dispjaċir li l-Kummissjoni tat rikonoxximent lil skemi volontarji li ma 

għandhomx proċeduri ta' verifika xierqa biex jiżguraw li l-oriġini tal-bijokarburanti 

prodotti mill-iskart kien tabilħaqq skart jew li l-materja prima għall-bijokarburanti 

kultivati fl-Unjoni fil-fatt issodisfat ir-rekwiżiti ambjentali tal-Unjoni għall-agrikoltura; 

jistieden lill-Kummissjoni tivverifika li l-produtturi tal-materja prima għall-

bijokarburanti tal-Unjoni fil-fatt jikkonformaw mar-rekwiżiti ambjentali tal-Unjoni 

għall-agrikoltura; jistieden lill-Kummissjoni tagħti biżżejjed evidenza tal-oriġini tal-

iskart u tar-residwi użati għall-produzzjoni tal-bijokarburanti; 

311. Jinnota bi tħassib li xi skemi rikonoxxuti ma kinux trasparenti biżżejjed jew li l-

istrutturi ta' tmexxija tagħhom kienu ffurmati mir-rappreżentanti biss ta' ftit operaturi 

ekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-iskemi volontarji huma ħielsa minn 

kunflitti ta' interess u tipprovdi komunikazzjoni effikaċi mal-partijiet ikkonċernati l-

oħra; 



 

 

312. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżgura t-trasparenza tal-iskemi volontarji u tal-

operaturi ekonomiċi billi teżiġi li l-iskemi jwaqqfu sit web uffiċjali li jipprovdi 

informazzjoni dettaljata disponibbli għall-pubbliku dwar l-iskemi volontarji, il-

proċeduri ta' ċertifikazzjoni tagħhom, il-persunal impjegat, ċertifikati maħruġa, rapporti 

ta' awditu, ilmenti, u l-operaturi ekonomiċi li jikkooperaw magħhom; 

313. Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni ma tissorveljax il-funzjonament ta' skemi volontarji 

rikonoxxuti u għaldaqstant ma tistax tikseb assigurazzjonijiet dwar il-kwalità taċ-

ċertifikazzjonijiet; jinnota b'dispjaċir li għad ma hemm l-ebda sistema ta' lment 

speċifika, li timpedixxi lill-Kummissjoni milli tivverifika li l-ilmenti jiġu trattati b'mod 

korrett; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi sistema ta' superviżjoni li se taċċerta jekk 

iċ-ċertifikazzjoni tal-iskemi volontarji tikkonformax mal-istandards stabbiliti għar-

rikonoxximent; jistieden lill-Kummissjoni titlob li l-iskemi volontarji jistabbilixxu 

sistemi ta' lmenti trasparenti, faċli biex jintużaw, informattivi u aċċessibbli fuq is-siti 

web tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja s-sistemi ta' lmenti u tieħu azzjoni 

jekk ikun hemm bżonn; 

314. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni toħroġ noti ta' gwida lill-iskemi volontarji li 

jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-aħjar prattiki u għal żieda fl-effikaċja; jinnota, 

madankollu, li n-noti mhumiex vinkolanti u mhumiex implimentati b'mod sħiħ; jistieden 

lill-Kummissjoni tikkunsidra tagħmel in-noti ta' gwida vinkolanti għall-iskemi 

volontarji sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti jiġu ssodisfati; 

315. Jinnota li l-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw li l-istatistika dwar is-

sostenibbiltà tal-bijokarburanti rapportati lill-Kummissjoni huma affidabbli, iżda li 

hemm riskju ta' stima eċċessiva tal-istatistika; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi 

rekwiżit għall-Istati Membri biex isostnu l-istatistika tagħhom b'evidenza xierqa fil-

forma, pereżempju, ta' ċertifikat jew dikjarazzjoni maħruġa mill-entità inkarigata mill-

ġbir tad-data dwar il-bijokarburanti sostenibbli u tittrażmettihom lill-awtorità nazzjonali 

li, min-naħa tagħha, tibgħathom lill-Eurostat; 

316. Itenni li d-data ppreżentata mill-Istati Membri ħafna drabi ma tistax titqabbel minħabba 

definizzjonijiet li jvarjaw u li bażikament tagħmilha impossibbli li tiġi aċċertata s-

sitwazzjoni reali; jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza d-definizzjoni ta' sustanzi ta' 

skart li ma kinux preċedentement inklużi fil-lista tad-Direttiva dwar l-Enerġija 

Rinnovabbli użata għall-produzzjoni ta' bijokarburanti avvanzati fl-installazzjonijiet 

eżistenti qabel l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/15131 li temenda d-Direttiva dwar l-

Enerġija Rinnovabbli; 

317. Jinnota bi tħassib li l-valur speċifiku (għadd doppju) tal-bijokarburanti prodotti minn 

skart u residwi jżid ir-riskju ta' frodi; jirrimarka li hemm bżonn ta' djalogu bejn il-

Kummissjoni u l-Istati Membri dwar il-monitoraġġ u dwar il-prevenzjoni tal-frodi; 

jistieden lill-Kummissjoni tniedi djalogu bħal dan; 

318. Jilqa' l-eżempju ta' skema volontarja msemmi fir-rapport tal-Qorti li jistabbilixxi 

standards għolja għall-produzzjoni sostenibbli mmirati mhux biss biex jipprevjeni l-

ħsara ekoloġika, inkluż permezz tal-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja, iżda 

wkoll biex jissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa u l-protezzjoni tas-

saħħa tal-impjegati fl-azjendi tal-biedja, kif ukoll ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, 

                                                 
1  ĠU L 239, 15.9.2015, p.1. 



 

 

għad-drittijiet tax-xogħol u għad-drittijiet tal-art; iqis li dan huwa eżempju tal-aħjar 

prattika; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li toħloq pjattaforma għall-iskemi 

volontarji fejn jistgħu jiġu skambjati l-aħjar prattiki;  

Parti XXIV – Rapport Speċjali Nru 19/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-

implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta' strumenti finanzjarji - tagħlimiet li 

għandhom jinsiltu mill-programm tal-2007-2013" 

319. Jilqa' l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-Qorti; 

320. Jiddispjaċih li l-ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti finanzjarji ma setgħetx tiddeskrivi 

azzjoni li rnexxiet ittejjeb l-investimenti fl-Unjoni; jinnota li l-Kummissjoni, in primis, 

u l-Istati Membri assumew riskji aktar għoljin, u jiddispjaċih li ma kien hemm l-ebda 

kontribuzzjoni sinifikanti mis-settur privat għalihom; 

321. Jisħaq fuq il-livelli għoljin tal-ispejjeż u l-onorarji tal-ġestjoni meta mqabbla mal-

appoġġ finanzjarju realment mogħti lill-benefiċjarji finali; jissuġġerixxi li jiġu stabbiliti 

limiti tat-taxxa għall-intermedjarji finanzjarji; jindika li jkun tajjeb li d-daqsijiet tal-

fondi speċifiċi taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali 

Ewropew jiġu riveduti sabiex jiġu sfruttati l-ekonomiji sinifikanti fl-ispejjeż għall-

operazzjoni tal-fondi; 

322. Jikkunsidra li l-Kummissjoni qiegħda f'pożizzjoni privileġġata biex tipprovdi gwida 

addizzjonali lill-Istati Membri dwar kif għandhom jistabbilixxu tali strumenti finanzjarji 

fi ħdan l-Istati Membri jew fil-livell tal-Unjoni (li jkunu mmaniġġjati direttament jew 

indirettament mill-Kummissjoni); jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat li l-istrumenti 

finanzjarji ma jiġux soġġetti għal skemi ta' evitar tat-taxxa inaċċettabbli; 

323. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li d-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa ntużaw f'xi każijiet 

biex jagħmlu l-istrumenti finanzjarji aktar attraenti għall-investituri mis-settur privat; 

jiddispjaċih li l-Kummissjoni qed tikkunsidra li l-ftehimiet dwar deċiżjonijiet tat-taxxa 

bil-quddiem ma jistgħux per se jitqiesu bħala opposti għall-politika proprja tagħha; 

jappella lill-Kummissjoni biex tipprevjeni kwalunkwe forma ta' deċiżjoni fil-qasam tat-

taxxa rigward l-użu tal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni; 

324. Jikkondividi l-fehma li t-tagħlimiet li nsiltu mill-perjodu ta' programmazzjoni awditjat 

(2007-2013) għandhom jiġu riflessi meta jkunu qed jitwaqqfu l-istrumenti finanzjarja 

għall-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej; jikkunsidra, b'mod partikolari, li jkun 

tajjeb li l-proposti jiġu orjentati lejn il-prestazzjoni u r-riżultati pjuttost milli lejn 

sempliċi konformità; iqis il-ħtieġa li l-proġetti jżidu aktar il-valur tal-ispeċjalizzazzjoni 

reġjonali u l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni Ewropej; 

325. Jiddispjaċih li l-bażi legali fil-perjodu preċedenti ppermettiet li l-Istati Membri jiffriżaw 

parti mill-kontribuzzjoni tagħhom fil-kontijiet tal-banek u l-intermedjarji finanzjarji li 

jimmaniġġjaw il-fondi, mingħajr ma ntużat verament għall-finijiet maħsuba għaliha; 

jinnota l-modifiki li introduċiet il-Kummissjoni fil-linji gwida tagħha dwar l-għeluq; 

jappella lill-Kummissjoni biex tissorvelja attivament is-sitwazzjoni b'mod li tevita tali 

prattika;  

326. Iqis li jkun tajjeb li l-effett ta' ingranaġġ jixhed il-livell sa kemm il-finanzjament privat 

ikun ġie attirat mill-kontribuzzjonijiet finanzjarji inizjali kemm tal-Unjoni kif ukoll tal-



 

 

Istati Membri; jiddispjaċih li l-konklużjonijiet mir-rapport speċjali tal-Qorti juru li 

kemm l-istrumenti finanzjarji taħt ġestjoni ċentrali kif ukoll dawk taħt ġestjoni 

kondiviża ma kellhomx suċċess biex jattiraw il-kapital privat; iqis li l-kofinanzjament ta' 

strumenti finanzjarji min-naħa tal-Istati Membri għandu jiġi kkunsidrat, flimkien mal-

kontribuzzjoni tal-Unjoni, bħala parti tal-finanzjamenti pubbliċi;  

327. Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi definizzjoni għall-ingranaġġ tal-istrumenti finanzjarji 

li tkun applikabbli fl-oqsma kollha tal-baġit tal-Unjoni, li tkun tiddistingwi b'mod ċar 

bejn l-ingranaġġ ta' kontribuzzjonijiet privati u kontribuzzjonijiet pubbliċi nazzjonali 

taħt il-programm operattiv u/jew l-ingranaġġ ta' kontribuzzjonijiet kapitali privati jew 

pubbliċi addizzjonali, u li tkun tqis it-tip ta' strument involut; jirrakkomanda li jsiru 

aktar sforzi mill-Istati Membri dwar il-ġbir tad-data, il-ġestjoni u l-kondiviżjoni fuq l-

effett rotanti tal-istrumenti finanzjarji; 

328. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li ab initio tiġi pprovduta stima ċara u konkreta tal-

ingranaġġ għall-fondi tal-istrumenti finanzjarji futuri; jistenna li l-Kummissjoni tiżgura, 

għall-istrumenti finanzjarji taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l- Fond 

Soċjali Ewropew matul il-perjodu tal-programm 2007-2013, li l-Istati Membri 

jipprovdu data kompleta u affidabbli dwar il-kontribuzzjonijiet privati fuq dotazzjonijiet 

ta' kapital, kemm permezz tal-programmi operazzattivi kif ukoll apparti minnhom; 

329. Huwa tal-opinjoni li, qabel jieħdu deċiżjoni dwar il-miżuri ta' inġinerija finanzjarja tal-

proġetti infrastrutturali rilevanti, ikun tajjeb li l-awtoritajiet maniġerjali jassiguraw 

ruħhom li l-proposta tagħhom tkun iġġustifikata kif dovut permezz ta' evalwazzjoni ex 

ante indipendenti ta' kwalità għolja, abbażi ta' metodoloġija standardizzata u li jkun 

intlaħaq qbil komuni fir-rigward tagħha; isostni l-fehma li jkun tajjeb li, qabel tapprova 

l-programmi operattivi li jinkludu proġetti infrastrutturali rilevanti, il-Kummissjoni 

tivverifika l-konsistenza tagħhom ma‘ evalwazzjoni ex ante indipendenti u tiżgura l-

kwalità ta' din l-evalwazzjoni; 

330. Jirrakkomanda lill-awtoritajiet maniġerjali li r-rimunerazzjoni tal-maniġer ta' fond 

tintrabat mal-kwalità tal-investimenti fil-fatt imwettqa, kif imkejla mill-kontribut 

tagħhom biex jinkisbu l-objettivi strateġiċi tal-programmi operattivi u għall-valur tar-

riżorsi li jintraddu lill-operazzjoni mingħand l-investimenti li jitwettqu mill-istrument; 

331. Jirrakkomanda li l-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jieħdu approċċ 

proattiv u joffru assistenza teknika fuq il-post sabiex jintużaw aħjar l-istrumenti 

finanzjarji fir-reġjuni; 

332. Isostni b'qawwa li jkun tajjeb li l-Kummissjoni twettaq analiżi komparattiva tal-ispejjeż 

ta' implimentazzjoni tal-għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji (f'ġestjoni ċentrali u f'dik 

kondiviża) għall-perjodu tal-programm 2014-2020 bil-ħsieb li tistabbilixxi l-livelli reali 

tagħhom u tħalli impatt fuq il-kisba tal-miri ta' Ewropa 2020 u l-11-il objettiv tematiku 

tal-politika ta' koeżjoni; jinnota li informazzjoni ta' dan it-tip tkun partikolarment 

rilevanti fid-dawl tat-tħejjija tal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta' wara l-2020; jitlob 

evalwazzjoni tal-prestazzjoni sħiħa qabel tmiem l-2019 sabiex jiġi kkunsidrat il-ġejjieni 

ta' tali strumenti; 

Parti XXV – Rapport Speċjali Nru 20/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Tisħiħ tal-

kapaċità amministrattiva fil-Montenegro: sar progress iżda jeħtieġ li jinkisbu riżultati aħjar 



 

 

f'bosta oqsma ewlenin" 

333. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni tqis dawn ir-rakkomandazzjonijiet meta taħdem fuq it-tisħiħ tal-kapaċità 

amministrattiva fil-Montenegro; 

334. Jilqa' l-fatt li l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni tal-Unjoni għenet biex tissaħħaħ il-

kapaċità amministrattiva; jinnota, madankollu, li l-progress f'diversi oqsma ewlenin kien 

biss kajman ħafna; 

335. Jiddispjaċih li għalkemm il-proġetti ġeneralment taw l-outputs mistennija, ir-riżultati 

mhux dejjem kienu sostenibbli, u li dan huwa parzjalment minħabba r-rieda politika tal-

awtoritajiet nazzjonali u fatturi esterni; jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq il-kisbiet ta' 

proġetti li rnexxew, li huma sostenibbli, għandhom valur miżjud kwantifikabbli u li ġew 

implimentati u użati skont ir-regolamenti; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-ippjanar 

strateġiku u tiżgura s-sostenibbiltà u l-vijabbiltà tal-proġetti billi dawn isiru 

prekundizzjoni ċara tal-proġetti; 

336. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-awtoritajiet nazzjonali mhux qed juru tant impenn, li 

jinfluwenza b'mod negattiv il-progress ta' tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva; jistieden 

lill-awtoritajiet nazzjonali jsegwu l-outputs li jirriżultaw mill-proġetti sabiex tiżdied l-

effikaċja; jenfasizza li se jkun hemm bżonn ta' rieda politika qawwija biex jiġu 

indirizzati b'mod effikaċi d-depolitiċizzazzjoni u l-kontroll tal-amministrazzjoni tal-

istat; 

337. Jilqa' l-fatt li f'bosta każijiet, il-proġetti kienu kkoordinati tajjeb ma' proġetti oħrajn tal-

IPA jew ma' interventi tad-donaturi; jenfasizza madankollu li kien hemm ukoll każijiet 

ta' koordinazzjoni aktar dgħajfa li wasslet għal sovrappożizzjoni ta' xi sforzi; jistieden 

lill-Kummissjoni tallinja aħjar l-attivitajiet tagħha mmirati lejn il-Montenegro ma' 

proġetti oħra li jinvolvu diversi benefiċjarji; 

338. Jiddispjaċih li, fir-rapporti tal-Kummissjoni, ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni li 

setgħet turi l-progress tul iż-żmien fit-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva; jinnota li r-

rapporti mhux dejjem ivvalutaw l-istess partijiet tal-amministrazzjoni pubblika u l-

kriterji għall-valutazzjoni tal-kapaċità amministrattiva mhux dejjem kienu ċari, u li dan 

għamilha aktar diffiċli li jsir tqabbil matul iż-żmien; 

339. Jilqa' madankollu l-metodoloġija l-ġdida tar-rappurtar għal valutazzjoni annwali fir-

rapport ta' progress tal-2015, li wriet armonizzazzjoni aħjar tal-livelli ta' valutazzjoni u 

tqabbil aħjar; jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq din is-sistema ta' rappurtar anki fil-

futur;  

340. Jinnota li l-Kummissjoni użat tajjeb il-mezzi mhux finanzjarji ta' appoġġ għall-proċess 

ta' riforma, f'forma ta' djalogu politiku, iżda jenfasizza madankollu li għad hemm 

kwistjonijiet ewlenin li għadhom ma ssolvewx;  

341. Jiddispjaċih li minkejja li s-sena li għaddiet inkisbu ċerti riżultati f'termini tal-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-korruzzjoni, il-progress fil-ġlieda kontra l-

korruzzjoni għadu kajman; jenfasizza li s-sistema kollha tal-istat tad-dritt jeħtieġ tagħti 

aktar riżultati, b'enfasi speċjali fuq it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-

kriminalità organizzata; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali 



 

 

jsaħħu l-kapaċità fil-qasam tal-investigazzjoni finanzjarja kif ukoll il-protezzjoni tal-

informaturi; 

342. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija Kontra l-Korruzzjoni bdiet il-ħidma tagħha fl-2016; jinnota 

madankollu li l-korruzzjoni għadha prevalenti f'ħafna oqsma u qed tkompli tkun 

problema serja;  

343. Jinnota li minħabba kontrolli ex ante dettaljati, id-deċentralizzazzjoni tal-ġestjoni tal-

proġetti tista' tagħti riżultati indispensabbli f'termini ta' bini tal-kapaċità fl-istrutturi 

operattivi; jinnota wkoll li t-tixrid ta' prattika tajba dwar il-ġestjoni tal-proġetti miġbura 

fi ħdan l-istrutturi tal-IPA lill-bqija tal-amministrazzjoni pubblika li topera fl-istess 

qasam, jista' jipprovdi riżultati potenzjalment effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni 

tisfrutta din il-possibbiltà biex tissaħħaħ l-effettività tal-bini tal-kapaċità fil-

Montenegro; jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet nazzjonali 

jikkunsidraw jużaw prattika tajba għall-bini tal-kapaċità;  

344. Jinnota li l-Montenegro huwa meqjus bħala l-aktar pajjiż avvanzat fir-reġjun mil-lat tal-

proċess ta' adeżjoni tiegħu; jenfasizza li l-Unjoni żvolġiet rwol uniku fil-pajjiż; jinnota 

b'dispjaċir madankollu, li l-Montenegro reċentement kien mifni b'instabbiltà politika u 

polarizzazzjoni, u bi ġlieda dejjem aktar serja għall-influwenza bejn ir-Russja u n-

NATO, li l-Montenegro se jissieħeb magħha fl-2017; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

d-djalogu politiku mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex tgħin jintlaħqu kompromessi bejn 

il-gvern u l-oppożizzjoni; 

Parti XXVI – Rapport Speċjali Nru 22/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Programmi ta' 

għajnuna tal-UE għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Litwanja, fil-Bulgarija u 

s-Slovakkja: seħħ xi progress mill-2011 ‘il hawn, iżda sfidi kruċjali huma mistennija fil-

ġejjieni" 

345. Jilqa' l-ħidma dedikata tal-Qorti dwar id-dekummissjonar tal-impjanti tal-enerġija 

nukleari kif intwera f'dan ir-rapport speċjali u f'dak tal-20111; 

346. Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, li l-Kummissjoni aċċettat kompletament il-

maġġoranza tagħhom; 

347. Ifakkar li mill-2012 'il quddiem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit ħa interess 

partikolari fil-kwistjoni tad-dekummissjonar nukleari, u għalhekk organizza missjonijiet 

ta' ġbir ta' informazzjoni fit-tliet impjanti tal-enerġija nukleari fl-2012, fl-2013 u fl-

2014; 

348. Jissottolinja li s-sikurezza nukleari hija ta' importanza fundamentali, mhux biss għall-

Istati Membri kkonċernati iżda għall-popolazzjoni fl-Unjoni kollha u l-viċinat tagħha; 

349. Jenfasizza li, fil-Litwanja, it-tneħħija u l-ħżin temporanju b'mod sikur ta' vireg nukleari 

mill-Unità 2 għandhom ikunu ta' prijorità; 

350. Ifakkar li, fil-Litwanja, waħda mir-raġunijiet ewlenin għad-dewmien kienet li t-tilwim 

tekniku u kummerċjali bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-kuntratturi esterni baqgħu mhux 

                                                 
1  Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2011, għajnuna finanzjarja tal-UE għad-dekummissjonar ta' 

impjanti nukleari fil-Bulgarija, fil-Litwanja u fis-Slovakkja: kisbiet u sfidi futuri. 



 

 

solvuti għal snin sħaħ; sabiex jiġi evitat li problema bħal din tinterferixxi fil-proċess ta' 

dekummissjonar, jenħtieġ li jinħatru timijiet speċifiċi ta' ġestjoni tal-proġetti; jistaqsi 

lill-Kummissjoni jekk tali timijiet ta' ġestjoni tal-proġetti humiex fis-seħħ fit-tliet Stati 

Membri kkonċernati; 

351. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar Slovakk kien għamel skeda 

ta' awditjar ta' JAVYS1 għall-2015; jitlob li jinżamm infurmat dwar is-sejbiet ta' dan l-

awditu; f'dan il-kuntest, jistieden lill-awtoritajiet Bulgari u Litwani kompetenti biex 

jagħmlu wkoll awditjar tal-proċessi ta' dekummissjonar f'Ignalina u Kozloduy; 

352. Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fix-xogħolijiet fil-faċilitajiet għall-ħżin ta' skart 

radjuattiv ta' livell baxx u intermedju; jistieden lill-Kummissjoni biex taġġorna l-

kumitat kompetenti tal-Parlament dwar il-progress li sar; 

353. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tinforma lill-kumitat kompetenti tiegħu dwar l-isforzi 

biex titnaqqas id-diskrepanza finanzjarja, b'mod partikolari fil-Litwanja; 

354. Ifakkar li l-Qorti stmat l-ispejjeż tad-dekummissjonar fit-tliet Stati Membri, inkluż skart 

ta' livell għoli u rimi ta' fjuwil nukleari użat, għal EUR 11 388 miljun; iqis li l-ispejjeż 

tad-dekummissjonar m'għandhomx jinkludu l-ispejjeż għal skart ta' livell għoli u għal 

rimi ta' fjuwil użat, li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri u għandhom ikunu 

koperti mill-fondi nazzjonali; 

355. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, flimkien mat-tliet Stati Membri 

kkonċernati, rapport dwar l-istatus attwali tal-ġestjoni ta' fjuwil użat u skart radjuattiv li 

jiġu ġġenerati mid-dekummissjonar tat-tliet impjanti tal-enerġija nukleari; 

356. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri biex tesplora alternattivi 

għall-identifikazzjoni ta' repożitorji ġeoloġiċi ta' skart b'livell għoli ta' radjuattività. 

357. Jenfasizza li l-għeluq tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina kien kundizzjoni 

stabbilita mill-Unjoni dwar l-adeżjoni tal-Litwanja bi skambju għall-appoġġ tal-Unjoni 

għall-għeluq tiegħu, ta' dekummissjonar u  mitigazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku, 

kif definit fil-Protokoll Nru 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003; jinnota l-fatt li l-Litwanja 

żammet l-obbligi tagħha rigward l-għeluq tar-reatturi nukleari ta' Ignalina fuq l-iskeda 

maqbula; jinsab, madankollu, imħasseb dwar id-dewmien fil-proċess tad-

dekummissjonar tiegħu u, għalhekk, jissuġġerixxi li jkun hemm aktar skrutinju 

metikoluż tal-proċess minn awtoritajiet tal-Unjoni; 

358. Ifakkar li s-sigurtà nukleari hija ta' importanza kbira għall-popolazzjoni tal-Unjoni 

kollha u jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti dwar it-tkomplija ta' 

finanzjament; jappella lill-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni eżawrijenti tal-

ħtiġijiet għal kontinwazzjoni tal-programmi ta' finanzjament dedikati għad-

dekummissjonar nukleari fil-Litwanja, il-Bulgarija u s-Slovakkja wara l-2020; 

jenfasizza li kwalunkwe finanzjament tal-Unjoni potenzjali ġdid wara l-2020 propost 

mill-Kummissjoni għad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fit-tliet Stati Membri 

għandhom jinkludu regoli ċari u inċentivi ġusti biex isegwu d-dekummissjonar b'aktar 

                                                 
1  Jadrová vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): Is-sid tal-impjant tal-enerġija nukleari u li 

huwa responsabbli għad-dekummissjonar tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Bohunice. 
 



 

 

mekkaniżmi effiċjenti ta' kontroll, fir-rigward ta' kemm finanzjament kif ukoll ta' żmien, 

filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa għal użu effettiv tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni; 

359. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ispejjeż futuri kollha assoċjati mad-

dekummissjonar nukleari u mar-rimi finali tal-fjuwil użat jiġu kkontabilizzati kif xieraq 

u kkalkulati skont l-istandards internazzjonali u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 

360. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-pjanijiet ta' azzjoni fit-tliet pajjiżi sabiex jiġu 

ssuġġeriti offerti komuni għal proġetti simili, speċjalment għall-konsulenza u għat-

tfassil ta' faċilitajiet ta' ħżin ta' skart; 

361. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-proċess ta' dekummissjonar fil-Litwanja, il-

Bulgarija u s-Slovakkja, inkluż l-użu kosteffikaċi tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni, 

matul il-perjodu finanzjarju 2007-2013; 

362. Jistieden lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp biex jivverifika l-

funzjonament tal-Fondi ta' Appoġġ għad-Dekummissjonar bejn l-2007 u l-2013; 

363. Jinsab imħasseb dwar is-sejbiet tal-Qorti li l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjanijiet 

ta' finanzjament u l-pjanijiet dettaljati tad-dekummissjonar għall-perjodu ta' 

finanzjament bejn l-2014 u l-2020, jiġifieri tat-tieni u t-tielet kundizzjonalitajiet ex ante 

rispettivament1, kienet inadegwata; jistaqsi min iġorr ir-responsabbiltà finanzjarja għal 

dan in-nuqqas tal-Kummissjoni; f'dan il-kuntest, jixtieq ikun informat dwar il-pjan ta' 

azzjoni komplut li ħa l-miżuri korrettivi kontra d-dgħufijiet identifikati; 

Parti XXVII – Rapport Speċjali Nru 23/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "It-trasport 

marittimu fl-UE: f'baħar ta' inkwiet - sar ħafna investiment li la huwa effettiv u lanqas 

sostenibbli" 

364. Jilqa' r-Rapport tal-Qorti u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu; 

365. Jilqa' l-fatt li fl-aħħar deċennju t-trasport marittimu ilu jikber fl-Unjoni minkejja d-

differenzi konsiderevoli ta' użu bejn il-portijiet tal-Istati Membri;  

366. Jenfasizza li l-politika ta' investiment tal-portijiet tal-Istati Membri hi stabbilita skont id-

deċiżjonijiet politiċi meħuda fil-livell nazzjonali li jistgħu ivarjaw mill-istrateġija tal-

Unjoni, definita wkoll minn dawk l-istess Stati Membri; huwa tal-fehma li r-rwol 

primarju tal-Kummissjoni għandu jkun li tiżgura li l-operazzjonijiet nazzjonali biex 

jiffinanzjaw l-infrastruttura fl-Unjoni huma konsistenti mal-politika tat-trasport tal-

Unjoni u jiġu allinjati ma' strateġiji fil-livell tal-Unjoni; jiddispjaċih li l-Kummissjoni 

m'għandhiex l-istrumenti kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgurat din 

il-konsistenza; 

367. Jirrikonoxxi li l-investimenti fl-infrastruttura tal-port huma investimenti fit-tul; 

jiddispjaċih li f'bosta każijiet, ir-redditu fuq l-investiment huwa madankollu baxx u bil-

mod; 

                                                 
1  Ara COM(2011)0783, ir-Regolamenti tal-Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013 u 

(Euratom) Nru 1369/2013 u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
C(2014)5449. 



 

 

368. Jiddispjaċih li l-istrateġiji ta' żvilupp tal-port nazzjonali kienu fil-biċċa l-kbira żviluppati 

iżda li l-pjanijiet robusti ta' implimentazzjoni u l-koordinazzjoni jibqgħu kwistjonijiet; 

369. Jinsab imħasseb ħafna li l-Qorti sabet nuqqas ta' rappurtaġġ fir-rigward ta' data dwar il-

kapaċità aggregata kif ukoll ta' rappurtar mhux affidabbli dwar il-kapaċità disponibbli; 

370. Jiddispjaċih li l-Istati Membri ma jipprovdux data dwar il-kapaċità ta' portijiet ewlenin, 

u dan ifixkel il-monitoraġġ ta' kapaċità tal-Kummissjoni; jenfasizza l-importanza ta' 

titjib tas-sitwazzjoni sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tressaq pjan ta' żvilupp tal-

portijiet fl-Unjoni kollha; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema ċara ta' 

rappurtar għal data mill-Istati Membri; 

371. Iqis li l-koordinazzjoni bejn il-BEI u s-servizzi tal-Kummissjoni tista' titjib permezz ta' 

kooperazzjoni aħjar u proċeduri aktar trasparenti; 

Parti XXVIII – Rapport Speċjali Nru 25/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-Sistema 

ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art: għodda utli għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà ta' 

art agrikola – iżda l-ġestjoni tagħha tista' tittejjeb aktar" 

372. Jirrakkomanda li abbażi ta' analiżi kost-benefiċċji kwantifikata u valutazzjoni tar-riskji, 

fil-perjodu attwali tal-PAK, l-Istati Membri għandhom isaħħu l-isforzi tagħhom biex 

iżidu l-affidabbiltà tad-data tas-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art (LPIS) 

abbażi ta' aġġornamenti tas-sistema li jkunu f'waqthom u li jitwettqu bir-reqqa;  iqis li 

minħabba l-kumplessità ta' valutazzjoni pro rata, l-Istati Membri li jużaw din l-

alternattiva, fil-perjodu attwali tal-PAK, għandhom jagħmlu sforzi ulterjuri biex 

jiżviluppaw katalogu pro rata b'deskrizzjoni u kriterji ta' valutazzjoni ċari, u sabiex 

jużaw għodod tekniċi komplementari biex iżidu l-oġġettività tal-analiżi ta' 

ortoimmaġnijiet u jiżguraw ir-riproduċibbiltà;  jirrakkomanda li l-Istati Membri jqisu 

wkoll il-possibbiltà li jirreġistraw data dwar id-drittijiet ta' sjieda u ta' lokazzjoni fl-

LPIS tagħhom, meta dan ikun fattibbli u kosteffettiv. 

373. Jirrakkomanda li bl-appoġġ tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, fil-perjodu attwali tal-

PAK jiżviluppaw u jistabbilixxu qafas għall-valutazzjoni tal-ispiża tal-operat u l-

aġġornament tal-LPIS tagħhom; iqis li għandu jippermetti lill-Istati Membri jkejlu l-

prestazzjoni tal-LPIS tagħhom u l-kosteffettività tat-titjib fis-sistemi; 

374. Jirrakkomanda li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bl-użu tal-LPIS tagħhom, huma 

jidentifikaw, jirreġistraw b'mod affidabbli u jimmonitorjaw b'mod effettiv, erjas b'fokus 

ekoloġiku, bwar permanenti u kategoriji ġodda ta' art; jirrakkomanda li għandhom ukoll 

iwettqu analiżi kost-benefiċċji tal-integrazzjoni fl-LPIS tagħhom tal-elementi kollha tal-

pajsaġġ li huma protetti taħt il-kundizzjonalità jew taħt skemi agroambjentali sabiex 

isaħħu aktar il-monitoraġġ u l-protezzjoni ta' dawn l-elementi li huma ta' benefiċċju 

għall-ambjent u għall-bijodiversità; 

375. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid il-qafas legali attwali 

sabiex tissemplifika r-regoli relatati mal-LPIS għall-perjodu tal-PAK li jmiss, 

pereżempju, billi terġa' tqis il-ħtieġa għas-soll ta' stabbiltà ta' 2 % u għar-regola tal-

100 siġra. 

376. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni, qabel il-bidu tal-eżerċizzju tal-valutazzjoni tal-kwalità 



 

 

2017, twettaq analiżi kost-benefiċċji biex tiddetermina jekk ir-rappreżentattività tal-

kampjuni għall-valutazzjoni tal-kwalità tistax tittejjeb, biex b'hekk tkun tista' tinkiseb 

kopertura aħjar tal-popolazzjoni tal-irqajja' art fl-LPIS; 

377. Jirrakkomanda li, mill-2016 'il quddiem, jenħtieġ li l-Kummissjoni tibda ttejjeb il-

monitoraġġ tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-kwalità billi tanalizza kwalunkwe 

inkonsistenza fir-rappurtar tal-valutazzjoni tal-kwalità, tagħti segwitu għalihom, 

tipprovdi feedback lill-Istati Membri, u tiżgura li l-pjanijiet ta' azzjoni ta' rimedju 

jitħejjew u jiġu esegwiti meta jkunu meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha twettaq ukoll 

analiżi annwali dettaljata tax-xejriet għal kull Stat Membru u kull tip ta' roqgħa ta' 

referenza biex il-problemi potenzjali jkunu jistgħu jiġu identifikati fi żmien tajjeb; 

Parti XXIX – Rapport Speċjali Nru 26/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Iż-żieda fl-

effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni għadhom diffikultużi" 

378. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni teżamina, bħala parti mill-valutazzjoni tal-impatt għall-

PAK wara l-2020, kif tista' tkompli tiżviluppa l-ġabra ta' indikaturi tagħha biex tivvaluta 
l-prestazzjoni tal-kundizzjonalità; jirrakkomanda wkoll li l-Kummissjoni tqis il-livelli 

ta' konformità tal-bdiewa mar-regoli ta' kundizzjonalità fl-indikaturi tagħha, bl-għan li 

ssaħħaħ l-applikazzjoni u l-infurzar ta' standards ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-agrikoltura sabiex tiżgura l-konsistenza tal-PAK;  

379. Jirrakkomanda li l-problemi li ġew iffaċċjati ma jirrepetux ruħhom, il-Kummissjoni se 

tikkunsidra rekwiżiti differenti skont il-bżonnijiet territorjali lokali. Barra minn hekk, il-

livelli ta' pagament għandhom ikunu marbuta aktar mill-qrib mat-talbiet imposti fuq il-

bdiewa li jagħmluha possibbli li jiġu indirizzati problemi ambjentali speċifiċi u fl-istess 

ħin jikkumpensaw ukoll lill-bdiewa għar-restrizzjonijiet li tpoġġew fuqhom 

380. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni, minn issa 'l quddiem, ittejjeb il-kondiviżjoni tal-

informazzjoni dwar l-infrazzjonijiet relatati mal-kundizzjonalità bejn is-servizzi 

kkonċernati sabiex tgħinhom jidentifikaw ir-raġunijiet għall-infrazzjonijiet u tieħu 

miżuri xierqa biex tindirizzahom;  

381. Jitlob li għall-PAK ta' wara l-2020, il-Kummissjoni tippjana li ttejjeb ir-regoli rigward 

il-kundizzjonalità fuq il-verifiki fuq il-post u tappella lill-Istati Membri jwettqu l-

verifiki amministrattivi eżistenti tagħhom b'mod effikaċi billi jużaw l-informazzjoni 

rilevanti kollha disponibbli; iqis li dan jippermetti mmirar aktar effettiv tal-punti 

ewlenin ta' kontroll; 

382. Jirrakkomanda li bħala parti mill-valutazzjoni tal-impatt għall-PAK wara l-2020, il-

Kummissjoni tanalizza l-esperjenza li jkun hemm żewġ sistemi li joperaw b'objettivi 

ambjentali simili (standards dwar kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin u 

ekoloġizzazzjoni) bil-ħsieb li tippromwovi aktar sinerġija bejniethom; iqis li din l-

analiżi għandha tieħu inkunsiderazzjoni kriterji bħall-impatt ambjentali tal-istandards u 

l-livell storiku ta' konformità mill-bdiewa; 

383. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija biex jitkejlu l-kosti tal-

kundizzjonalità wara r-rapport dwar il-prestazzjoni tal-PAK li għandu joħroġ sa tmiem 

l-2018; 



 

 

384. Jissuġġerixxi l-inklużjoni ta' indikaturi kwalitattivi u aktar għanijiet konkreti li 

għandhom jiġu stabbiliti għal miżuri ta' kundizzjonalità; jirrakkomanda metodu ta' 

applikazzjoni sempliċi, rapidu u simplifikat għall-benefiċjarji; 

385. Jirrakkomanda li għall-PAK wara l-2020, il-Kummissjoni tħeġġeġ applikazzjoni aktar 

armonizzata tal-penali fil-livell tal-Unjoni billi tikkjarifika aktar il-kunċetti tas-severità, 

tal-firxa, tal-permanenza, tar-rikorrenza u tal-intenzjonalità, iżda billi jitqiesu wkoll il-

kundizzjonijiet speċifiċi fi Stati Membri differenti; iqis li sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, 

jenħtieġ li jiġu introdotti kundizzjonijiet minimi fil-livell tal-Unjoni; 

386. Huwa tal-fehma li bħala lezzjoni li għandha tinsilet mill-perjodu 2007-2013, għall-

perjodu 2014-2020 u wara, l-indikaturi jenħtieġ li jevalwaw ir-riżultati reali tal-

implimentazzjoni tal-kundizzjonalità. 

Parti XXX – Rapport Speċjali Nru 27/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-governanza 

fil-Kummissjoni Ewropea - l-aħjar prattika?" 

387. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni, kif meħtieġ minn entitajiet ta' interess pubbliku 

Ewropej, tispjega r-raġunijiet tagħha għalfejn ma ssegwix l-aħjar prattika meta 

tiddeċiedi li ma tagħmilx dan; jirrakkomanda wkoll li tiffoka bis-saħħa fuq ir-riżultati 

filwaqt li tapplika t-tagħlimiet mill-esperjenza; 

388. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni: 

a) tistieden lis-Servizz ta’ Awditjar Intern biex iwettaq aktar xogħol tal-awditjar 

dwar kwistjonijiet ta' governanza ta' livell għoli; 

b) tikkompleta l-proċess tal-allinjar tal-qafas ta' kontroll intern tagħha mal-prinċipji 

tal-COSO 2013; 

c) tkompli tavvanza d-data tal-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali; 

d) tiġbor flimkien l-informazzjoni diġà preżentata f'varjetà ta' rapporti eżistenti 

sabiex jifformaw rapport ta' responsabbiltà uniku jew sett ta' rapporti taħt l-

awtorità tal-President tagħha, li fihom il-kontijiet iżda jinkorporaw ukoll l-

elementi li ġejjin: 

– dikjarazzjoni dwar il-governanza; 

– diskussjoni tar-riskji operattivi u strateġiċi; 

– rapport dwar il-prestazzjoni mhux finanzjarja, 

– informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' matul is-sena u dwar il-kisba tal-objettivi 

ta' politika, 

– rapport dwar ir-rwol u l-konklużjonijiet tal-kumitat tal-awditjar; u 

– dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà fiskali fuq terminu medju u fuq terminu 

twil, flimkien ma', fejn xieraq, links għal informazzjoni li, tkun tinsab 

f'rapporti oħra; 



 

 

e) tippreżenta rappport ta' responsabbiltà uniku jew sett ta' rapporti għall-awditjar 

tal-kontijiet; iqis li l-aħħar rapport/rapporti jridu jkunu analitiċi, kumpatti, 

jinftehmu faċilment u aċċessibbli għall-awdituri, l-impjegati u ċ-ċittadini tal-

Unjoni, filwaqt li jsegwu strettament l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità u 

l-użu tal-aħjar prattika; 

f) tippubblika bħala parti mill-kontijiet annwali jew l-informazzjoni kumplimentari 

stima tal-livell ta' żball ibbażat fuq metodoloġija soda, u tinvolvi lill-partijiet 

interessati, inkluż il-Parlament, f'kull stadju filwaqt li tagħżel il-metodu statistiku 

għall-istima tal-iżball; iqis li l-metodoloġija għandha tkun ċara u konsistenti; 

g) taġġorna u tippubblika l-arranġamenti tagħha ta' governanza fuq bażi regolari u 

tispjega l-għażla tagħha tal-istrutturi u l-proċessi fir-rigward tal-qafas li tagħżel; 

h) tibdel il-Kumitat tal-Progress tal-Verifika b'maġġoranza ta' membri indipendenti 

esterni, u tespandi l-mandat tiegħu sabiex ikopri l-ġestjoni tar-riskju, ir-rappurtar 

finanzjarju u x-xogħol u r-riżultati tal-unitajiet ta' verifika ex post u tad-direttorati 

tal-awditjar. 

389. Jinsisti li: 

a) governanza ta' livell għoli ta' organizzazzjonijiet internazzjonali trid issegwi 

mudell kummerċjali u għandha tkun trasparenti, tagħti kont tal-azzjonijiet tagħha, 

tkun responsabbli u, l-aktar importanti, effiċjenti; 

b)  governanza ta' livell għoli trid tadatta għal dinja li qed tinbidel b'mod mgħaġġel, u 

trid tevolvi u tidentifika l-isfidi potenzjali qabel ma dawn isiru problemi;  

c) relazzjonijiet orizzontali u vertikali bejn l-istrutturi differenti tal-Kummissjoni 

jeħtieġu li jkunu ċari u traċċabbli; it-tkomplija tal-proċess tat-tnaqqis tal-

burokrazija huwa indispensabbli; koordinazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-istrutturi 

differenti hija rakkomandata wkoll; 

d) hija meħtieġa iktar viżibbiltà tar-riżultati fl-Istati Membri mill-governanza 

annwali; data soda ppubblikata u ppreżentata b'mod effikaċi tista' tappoġġa 

deċiżjonijiet importanti; 

e) evalwazzjoni solida ex ante, ex post u ta' nofs it-terminu għandha tiżgura l-valur 

ta' kull euro li jintefaq; sabiex jiġi faċilitat l-impenn, id-dokument għandu 

jipprovdi informazzjoni dwar il-kostijiet u l-benefiċċji rilevanti tan-nefqa kollha; 

f) l-użu strateġiku tal-akkwist pubbliku għandu jiġi promoss: kull sena l-Istati 

Membri jonfqu madwar 14 % tal-baġit tagħhom fuq ix-xiri ta' servizzi, xogħlijiet 

u provvisti; l-akkwist pubbliku għandu u jrid jintuża bħala għodda importanti 

sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Ewropa 2020; 

Parti XXXI – Rapport Speċjali Nru 28/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-indirizzar 

ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-UE: ittieħdu passi importanti iżda jeħtieġ li 

jsir aktar" 

390. Jilqa' r-rapport tal-Qorti, japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u jħeġġeġ lill-



 

 

Kummissjoni tqis dawn ir-rakkomandazzjonijiet meta timplimenta passi ulterjuri biex 

tindirizza theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-Unjoni; 

391. Itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-lezzjonijiet li nsiltu mill-ewwel ċiklu ta' 

rappurtar għandhom jiġu applikati b'mod adegwat qabel ir-rapport li jmiss; iqis li sabiex 

ikun żgurat li r-rappurtar fil-futur ikun adegwat, il-proċess jeħtieġ li jkun konsistenti fl-

Istati Membri kollha; 

392. Jirrikonoxxi l-progress li sar mill-istrateġija dwar is-saħħa 2008-2013 'l hawn, iżda 

jenfasizza l-ħtieġa għal monitoraġġ aħjar u aktar strateġiku; 

393. Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa jiżviluppa 

pjan strateġiku biex jindirizza l-isfidi operattivi u strateġiċi li qed jiffaċċja; 

394. Jinnota li ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard m'għandu l-ebda 

proċess formali biex iwieġeb b'mod effettiv għal talbiet għal assistenza; jemmen li tali 

sitwazzjoni hija intollerabbli; 

395. Jirrakkomanda li s-servizzi differenti tal-Kummissjoni li għandhom funzjonijiet relatati 

mas-saħħa kif ukoll id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u Sikurezza Alimentari 

għandhom jiżviluppaw approċċ strutturat biex itejbu l-kooperazzjoni; 

396. Jiddispjaċih li l-Istati Membri ma ħadux azzjoni b'mod kollettiv biex jitħaffef l-akkwist 

konġunt ta' tilqim kontra l-influwenza pandemika, u jirrikonoxxi li l-influwenza hija 

kwistjoni li tolqot is-servizzi tas-saħħa fi Stati Membri individwali fuq bażi annwali; 

iqis li approċċ koordinat fl-Istati Membri kollha jkun ta' benefiċċju għas-saħħa taċ-

ċittadini tal-Unjoni u jnaqqas l-ispejjeż; 

397. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u 

l-Kontroll tal-Mard biex jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw aktar is-Sistema ta' Twissija 

Bikrija u ta' Reazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li sistema bħal din, li ntużat b'mod estensiv, 

tiġi aġġornata biex tirrifletti l-bidliet fit-teknoloġija u b'hekk jiġi garantit użu ottimali: 

o 

o     o 

398. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 

 

 


