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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ t-tnaqqis fl-għadd u l-impatt finanzjarju ta' irregolaritajiet misjuba fir-rigward tal-
fondi ta' qabel l-adeżjoni eżaminati fir-rapport tal-2011; jilqa' l-fatt li r-rata ta' rkupru tar-
riżorsi tal-UE li ma kellhomx jitħallsu f'assistenza ta' qabel l-adeżjoni tjiebet b'mod 
sinifikanti, filwaqt li jirrikonoxxi li jeżistu differenzi importanti fost il-benefiċjarji 
f'termini ta' irregolaritajiet rappurtati, li primarjament huma miżura tal-istadju ta' 
adozzjoni u implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Irregolaritajiet (IMS); jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni tkompli tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-IMS fil-
pajjiżi kollha li jibbenefikaw mill-istrument;

2. Jinnota bi tħassib li, fil-Kapitolu 7 ('Relazzjonijiet Esterni, għajnuna u tkabbir') tar-
Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-
sena 2011, il-Qorti indikat xi żbalji f'pagamenti finali li ma nstabux mill-kontrolli tal-
Kummissjoni, u kkonkluda li l-kontrolli applikati mill-Kummissjoni mhumiex totalment 
effettivi; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ tagħha sabiex 
tiżgura nefqa tal-fondi effiċjenti u adegwata;

3. Jilqa' l-inizjattiva għar-riforma tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), li għandu,
bħala wieħed mill-objettivi prinċipali tiegħu, li jsaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi; 
jinnota li din ir-riforma se tipprovdi, inter alia, lill-OLAF bil-possibbiltà li jikkonkludi 
arranġamenti amministrattivi ma' awtoritajiet kompetenti u organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' pajjiżi terzi, li jsaħħu l-kapaċità tal-OLAF li jittratta l-frodi f'oqsma 
marbuta mad-dimensjoni tal-politika esterna tal-UE;

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol mal-
fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun); jenfasizza li din l-attività sservi ta' sors importanti ta' finanzjament għall-
organizzazzjonijiet kriminali strutturati internazzjonalment, u tagħti indikazzjoni, 
għalhekk, tal-importanza tat-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Pjan ta' Azzjoni msemmija 
hawn fuq;

5. Jilqa' l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet kontra l-frodi fi ftehimiet bilaterali ġodda jew 
innegozjati mill-ġdid, u jistieden lill-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE) biex jestendu l-inklużjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet għal ftehimiet 
bilaterali oħra ma' pajjiżi terzi;

6. Jissuġġerixxi li s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li għandhom 
x'jaqsmu mal-azzjonijiet esterni tal-UE, u b'mod partikolari mal-missjonijiet tal-UE, jiġu 
kkunsidrati meta jiġi eżaminat mill-ġdid il-progress tagħhom meta mqabbel mal-objettivi 
stabbiliti u meta titqies l-estensjoni tal-mandat tagħhom, sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv u 
xieraq tar-riżorsi mogħtija;


