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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddispjaċih minħabba l-fatt li r-Rapporti tal-Attività Annwali tad-Direttorati Ġenerali u 
tas-Servizzi tal-Kummissjoni huma disponibbli fuq l-Internet f’lingwa waħda biss; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ittejjeb is-sitwazzjoni fir-rigward tar-rapporti tas-sena d-
dieħla;

2. Jinnota li f'ħafna sitwazzjonijiet, l-iżbalji li jsiru fl-implimentazzjoni tal-baġit huma 
riżultat ta' regoli u proċeduri dwar l-infiq li huma komplessi żżejjed; iħeġġeġ għalhekk 
lill-Kummissjoni biex tagħmel sforzi ulterjuri sabiex tissimplifika l-qafas legali, 
speċjalment biex issolvi l-problemi li għad baqa' f’ċerti sistemi ta’ kontroll;

3. Jiddeplora l-fatt li l-frekwenza ta’ kontrolli fiżiċi mwettqa mill-Istati Membri fuq l-
importazzjonijiet għadha baxxa ħafna, minkejja r-rakkomandazzjonijiet frekwenti tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-fatt li d-dazji jirrappreżentaw ammont konsiderevoli tad-
dħul totali għall-baġit 2008; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex titlob lill-Istati 
Membri sabiex isibu bilanċ xieraq bejn il-kontrolli fiżiċi waqt l-importazzjoni u l-verifiki 
ta’ wara l-iżdoganar tal-operaturi;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-titjib li sar sabiex tinkiseb rata ta’ eżekuzzjoni ta’ 92% għall-
krediti ta’ ħlas għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-suq intern (linja baġitarja 
12 02 01); jinnota r-rata ta’ eżekuzzjoni baxxa ta’ 48% għall-Programm SOLVIT (linja 
baġitarja 12 02 02) li mistennija tiżdied b'mod konsiderevoli fil-baġits 2009 u 2010;

5. Jirrikonoxxi l-fatt li rata ta’ eżekuzzjoni ta’ 97% għal krediti ta’ ħlas fil-qasam tal-politika 
doganali (linji baġitarji 14 04 01 u 14 04 02) tikkostitwixxi titjib konsiderevoli meta 
mqabbla mas-sena preċedenti minħabba metodu ta’ kalkulazzjoni aħjar, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tkompli fuq din il-linja;

6. Japprezza l-isforzi mwettqa biex tinkiseb rata ta’ eżekuzzjoni ta' 97% għall-krediti ta’ ħlas 
għall-programm tal-konsumatur (linji baġitarji 17 02 01 u 17 02 02).


