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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li fl-2011 l-Istati Membri rrappurtaw 139 irregolarità bħala frodi minn total ta’ 
2 395 każ; meta mqabbel mas-sena ta’ rappurtar 2010, in-numru ta’ każijiet ta’ 
irregolaritajiet li ġew irrappurtati bħala frodi naqas, filwaqt li l-impatt finanzjarju tagħhom 
żdied minn EUR 69 miljun fis-sena 2010 għal EUR 77 miljun fl-2011; din iż-żieda tista’ 
tiġi spjegata b’żewġ każijiet kbar li kienu rrappurtati, fejn l-impatt jammonta għal 
EUR 39 miljun u għal EUR 26 miljun rispettivament.

2. Jinnota li matul is-sena finanzjarja 2011 l-Istati Membri rkupraw mill-benefiċjarji 
EUR 173 miljun fir-rigward tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG); b’hekk, 
sal-aħħar tas-sena finanzjarja 2011 l-Istati Membri diġà rkupraw 44 % tad-dejn dovut 
mill-FAEG mill-2007 ’l quddiem.

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-Istati Membri biex 
tesprimi t-tħassib tagħha, li l-figuri li fir-rapport huma kkunsidrati bħala każijiet ta’ frodi, 
mhumiex affidabbli f’ċerti każijiet; dan tammettih il-Kummissjoni wkoll meta tindika l-
ammont żgħir ta’ każijiet ta’ frodi f’uħud mill-Istati Membri;

4. Jenfasizza li l-ammont żgħir ta’ każijiet ta’ frodi rappurtati f’uħud mill-Istati Membri 
jista’ jkun prova tal-fatt li dak li f’pajjiż wieħed huwa kkunsidrat bħala frodi, f’pajjiż ieħor 
jitqies bħala leġittimu;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina s-sistema ta’ rappurtar ta’ frodi u biex tarmonizza fl-
Istati Membri l-proċeduri applikati għall-ġlieda kontra l-każijiet ta’ frodi u biex dawn jiġu 
rappurtati lill-Kummissjoni;

6. Jinnota li l-abbużi mill-fondi tal-PAK fil-ġejjieni mhux se jiġu kkontrollati biss billi l-
problema tiġi ffaċċjata fuq il-bażi tal-istatistka, iżda billi f’każijiet serji jiġu analizzati l-
metodi ta’ frodi; 

7. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li t-total tal-ammonti kollha tal-FAEG, li l-
awtoritajiet nazzjonali għad iridu jitolbu lura mingħand il-benefiċjarji fl-aħħar tas-sena 
finanzjarja 2011 kienu ta’ EUR 1.2 biljun;

8. Jinnota li l-Kummissjoni, permezz tal-verifiki tagħha fil-qasam tal-agrikoltura fil-qafas 
tal-approvazzjoni tal-konformità, għamlet korrezzjonijiet finanzjarji fl-ammont ta’ 
EUR 822 biljun; jinnota wkoll li l-volum totali tal-korrezzjonijiet finanzjarji li ġew deċiżi 
jammontaw għal EUR 1 068 biljun, li jfisser li l-kwota ta’ implimentazzjoni tilħaq 77 %;
jinnota li fis-sena 2010 l-kwota ta’ rkupru kienet ogħla u laħqet il-85%;

9. iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tistabbilixxi sistema effikaċi 
ta’ rkupru u biex tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-progress li jkun sar fir-rapport 
tagħha tas-sena d-dieħla dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE;
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