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SUĠĠERIMENTI

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

1. Huwa sorpriż bl-ammont modest ta' data u ċifri relatati mal-appoġġ baġitarju mogħti mill-
Kummissjoni fil-Green Paper, u jistaqsi kif il-partijiet kif ukoll dawk li huma interessati 
jistgħu jikkontribwixxu b'mod sħiħ għal din il-konsultazzjoni mingħajr data kondiviża u 
disponibbli relatata ma' ċifri u xejriet fil-qasam tal-appoġġ baġitarju;

2. Ifakkar li huwa esenzjali li jkun hemm indikaturi definiti b'mod ċar, appoġġati b'mod 
wiesa' u ssorveljati mill-qrib biex jintwerew l-effetti konkreti tal-appoġġ baġitarju f'pajjiżi 
terzi, u li l-awtoritajiet baġitarji rilevanti għandhom jiġu aġġornati regolarment dwar l-
indikaturi u l-linji gwida li jsawru l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-
appoġġ baġitarju; jenfasizza li dawn l-indikaturi jridu jkunu adattati aħjar għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-pajjiżi sħab biex jiġi evitat l-approċċ "qies wieħed għal kulħadd" li ħadet il-
Kummissjoni, li potenzjalment huwa kontroproduttiv;

3. Huwa tal-fehma li d-deċiżjonijiet ta' finanzjament rigward l-appoġġ baġitarju jridu jiġu 
xprunati mhux biss mill-benefiċċji mistennija iżda wkoll mir-riskji fuq perjodu ta' żmien 
qasir u medju preżenti kemm fil-pajjiżi donaturi kif ukoll f'dawk sħab; jinnota li l-Qorti 
tal-Awdituri, fir-Rapport Speċjali1 tagħha, taqbel għalkollox ma' din il-valutazzjoni billi 
enfasizzat għad irid jiġi żviluppat u implimentat li qafas sod ta' ġestjoni tar-riskji;

4. Iqis li pedament tal-appoġġ baġitarju u prerekwiżit għas-sostenibilità tiegħu huwa li l-
partijiet iwieġbu għal għemilhom b'mod effikaċi u reċiproku: mhux biss il-gvernijiet 
kemm fil-pajjiżi donaturi kif ukoll f'dawk sħab għandhom iwieġbu għal għemilhom 
domestikament, iżda huwa ugwalment importanti li l-gvernijiet, il-membri parlamentari u 
ċ-ċittadini fuq iż-żewġ naħat iwieġbu għal għemilhom mal-kontropartijiet rispettivi 
tagħhom, sew jekk dawn tal-aħħar ikunu donaturi kif ukoll jekk ikunu reċipjenti; huwa 
tal-fehma, f'dan ir-rigward, li għandhom isiru aktar sforzi biex tiżdied il-kuxjenza 
pubblika fil-pajjiżi donaturi u sħab rigward l-ambitu u r-riżultati tal-appoġġ baġitarju;

5. Huwa konvint ferm li analiżi dettaljata tal-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandha tindirizza l-kwistjoni tal-inklużjoni tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp fil-baġit; huwa konxju dwar il-kuntest storiku u istituzzjonali tas-sitwazzjoni 
attwali, iżda jemmen li wasal iż-żmien li l-Kunsill, l-Istati Membri u l-pajjiżi tal-AKP 
jirrikonoxxu li dan l-istat huwa ta' ħsara għall-effiċjenza, għat-trasparenza u għar-
responsabilità tal-appoġġ baġitarju tal-UE;

6. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, bi qbil mal-prattika stabbilita f'oqsma 
politiċi oħra, biex itejbu l-koordinament tall-appoġġ baġitarju rispettiv lil pajjiżi terzi biex 
jiġi evitat li jkun hemm xogħol doppju, inkonsistenzi u każijiet ta' nuqqas ta' koerenza 
potenzjali jew eżistenti, li huma aktar u aktar inaċċetabbli fil-kuntest ta' finanzjament 
skars; jisħaq li enfasi fuq oqsma speċifiċi li joffru l-akbar valur miżjud għandha tixpruna 

                                               
1 Rapport Speċjali Nru 11/2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: "Il-ġestjoni mill-Kummissjoni tas-Sostenn 

Baġitarju Ġenerali fil-pajjiżi AKP, tal-Amerika Latina u tal-Asja".
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l-appoġġ baġitarju tal-UE fil-fażijiet kollha tat-tħejjija u tal-għoti;

7. Jenfasizza li koordinament imtejjeb jimmira li jtejjeb kemm jista' jkun l-allokazzjoni tar-
riżorsi, itejjeb l-iskambju tal-aħjar prattiki u jagħti spinta lill-effiċjenza tal-appoġġ 
baġitarju.


