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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Il-President

11.5.2020

Is-Sur David McAllister
President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Is-Sur Bernd Lange
President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Brussell

Suġġett: Kontribut f'isem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar ir-
rakkomandazzjonijiet għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran 
Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (2020/2023(|INI)

Sur McAllister, Sur Lange, 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) iddeċieda li jippreżenta opinjoni f'forma ta' ittra 
dwar is-suġġett imsemmi hawn fuq. 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u 
l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitati ewlenin, biex iqisu l-
kunsiderazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fit-tħejjija tar-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew ta' Ġunju. 

F'isem il-Kumitat CONT, napprezza ħafna jekk tkunu tistgħu tiżguraw li r-riżoluzzjoni tal-
Parlament tikkunsidra l-pożizzjoni u l-kunsiderazzjonijiet tal-Kumitat CONT dwar il-punti ta' 
hawn fuq.

Dejjem tagħkom, 

Monika Hohlmeier
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SUĠĠERIMENTI

A. billi relazzjoni futura b'saħħitha trid tinkludi dispożizzjonijiet ċari u effiċjenti li 
jippermettu ġestjoni finanzjarja tajba miż-żewġ partijiet, tkun ibbażata fuq struttura ta' 
governanza xierqa filwaqt li ma tippermettix li tipperikola l-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-UE; 

B. billi l-Brexit se jkollu impatt fuq rotot kummerċjali ewlenin bejn l-Unjoni Ewropea u 
r-Renju Unit, il-katina ta' provvista ta' oġġetti u operaturi ekonomiċi (sħab 
kummerċjali, fornituri, intermedjarji, trasportaturi fost oħrajn); 

C. billi l-arranġamenti kemm għall-kooperazzjoni doganali kif ukoll għall-faċilitazzjoni 
tal-kummerċ se jkunu kruċjali għaż-żewġ partijiet biex jippermettu kummerċ bilaterali 
bla xkiel u leġittimu u jipproteġu l-interessi finanzjarji u l-qafas regolatorju ta' kull 
parti; 

D. billi n-negozju mar-Renju Unit wara l-Brexit se jsir aktar kumpless f'termini ta' 
proċeduri doganali u tal-VAT, billi ċ-ċaqliq ta' oġġetti fi ħdan l-UE jew lejn/minn 
pajjiż terz jiġġenera bidliet għad-dwana, il-VAT u s-sisa; 

E. billi huwa ta' importanza kbira li tinżamm l-integrità tas-suq uniku tal-UE u tal-Unjoni 
Doganali, kif ukoll il-garanziji kollha li tipprovdi f'termini tal-ġlieda kontra l-frodi u t-
traffikar; 

F. billi żewġt iswieq u ordnijiet ġuridiċi distinti se jeżistu flimkien u dan, b'riskji 
operazzjonali potenzjali; billi, f'dak il-kuntest, l-awtoritajiet tad-dwana tar-Renju Unit 
se jkollhom għażla ta' żewġ azzjonijiet għal prodotti li jidħlu fl-Irlanda ta' Fuq: (i) 
japplikaw ir-regoli u t-tariffi tar-Renju Unit għal kwalunkwe prodott li joriġina minn 
pajjiżi terzi li mhumiex maħsuba għas-suq Ewropew u (ii) japplikaw ir-regoli u t-
tariffi tal-UE għal kwalunkwe prodott ieħor li jkun ġej minn pajjiżi terzi jew mir-
Renju Unit, maħsuba għas-suq uniku tal-UE filwaqt li jwettqu wkoll kontrolli fuq 
dawn il-prodotti; 

G. billi, fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, l-awtoritajiet Brittaniċi se jiġbru l-VAT u d-dazji 
doganali hemmhekk f'isem l-UE u jgħadduhomlha; 

H. billi, apparti l-fondi ta' politika ta' koeżjoni aktar ġenerali, ir-reġjun tal-fruntiera tal-
Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda bbenefikaw b'mod partikolari minn programmi 
transfruntiera u transkomunitarji speċjali, inkluż il-programm PEACE tal-Irlanda ta' 
Fuq; billi dawn il-programmi kkontribwew b'mod deċiżiv għall-proċess ta' paċi fir-
reġjun tal-fruntiera tal-Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda u għall-appoġġ tal-Ftehim tal-
Ġimgħa l-Kbira, u għadhom jappoġġaw ir-rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet;

Governanza finanzjarja u qafas ta' skrutinju

1. Iqis essenzjali, li matul in-negozjati, jiġu stabbiliti modalitajiet suffiċjenti u ċari għall-
iskrutinju tal-UE, dispożizzjonijiet li jippermettu ġestjoni finanzjarja tajba kif ukoll 
dispożizzjonijiet li jiddefinixxu l-obbligu ta' rendikont tar-Renju Unit;
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2. Jitlob għalhekk li tingħata attenzjoni partikolari lill-prinċipji u l-kundizzjonijiet 
applikabbli kemm għall-"Parteċipazzjoni fil-Programmi tal-Unjoni" kif ukoll għall-
"Arranġamenti u governanza orizzontali"; jinsisti b'mod partikolari fuq il-prinċipji 
fundamentali li ġejjin li għandhom jiġu ddikjarati b'mod ċar u jkun hemm qbil dwarhom:

(i) kwalunkwe parteċipazzjoni tar-Renju Unit f'ċerti programmi tal-Unjoni 
għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet standard applikabbli għall-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi li jridu jkunu stabbiliti b'mod ċar fil-programmi u l-
istrumenti korrispondenti tal-Unjoni; 

(ii) irid jiġi żgurat li jkun hemm dispożizzjonijiet u garanziji vinkolanti 
robusti/sodi fir-rigward tal-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni u Ġestjoni 
Finanzjarja Tajba għall-programmi tal-UE, il-programmi tal-Euratom u l-impriżi 
konġunti li jipparteċipa fihom ir-Renju Unit, jiġifieri dawk li jikkonċernaw il-kontroll, 
l-awditjar u l-ispezzjonijiet fuq l-implimentazzjoni ta' programmi ffinanzjati kif ukoll 
investigazzjonijiet f'każ ta' frodi; 

3. Jitlob li jiġi żgurat u rispettat id-dritt ta' aċċess għas-servizzi tal-Kummissjoni, il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, l-OLAF, l-UPPE, kif ukoll id-dritt ta' skrutinju tal-Parlament 
Ewropew; ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea trid tiġi aċċettata bħala l-
Qorti kompetenti f'każijiet fejn ir-rispett u l-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE huma 
kkonċernati; 

L-implimentazzjoni tal-Protokoll dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq

4. Jieħu nota li l-Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit, b'mod partikolari l-Protokoll dwar 
l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq, jipprovdi soluzzjoni operazzjonali biex tiġi evitata fruntiera 
fiżika fuq il-gżira tal-Irlanda, filwaqt li joħloq ukoll mekkaniżmu ġdid ta' "kunsens" 
dwar l-applikazzjoni fit-tul tal-liġi tal-UE rilevanti fl-Irlanda ta' Fuq, fost l-oħrajn dwar 
kwistjonijiet ta' allinjament regolatorju dwar oġġetti u dwana u VAT; 

5. Jinnota li l-Irlanda ta' Fuq se tibqa' allinjata ma' sett limitat ta' regoli tal-UE, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' oġġetti, u li l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni se japplika għal 
oġġetti li jidħlu fl-Irlanda ta' Fuq, u dan jevita kwalunkwe kontroll doganali u kontroll 
fuq il-gżira tal-Irlanda; 

6. Jissottolinja l-importanza ta' regoli ġuridiċi ċari, implimentazzjoni trasparenti u 
mekkaniżmi ta' kontroll effikaċi biex jiġu evitati riskji sistemiċi tal-VAT u l-frodi 
doganali jew użu ħażin ieħor frodulenti ta' soluzzjoni potenzjalment mhux ċara; 

7. Iwissi li sakemm ma jiġux stabbiliti u implimentati regoli u mekkaniżmi ta' kontroll 
legali u trasparenti ċari fir-rigward tar-reġim doganali doppju bbażat fuq regoli tal-UE 
u tar-Renju Unit fi ħdan is-sħubija l-ġdida, hemm riskju ta' żieda possibbli fl-
opportunitajiet ta' frodi, kuntrabandu ta' oġġetti, falsifikazzjoni u evitar tat-tariffi; 

8. Jemmen ukoll li viġilanza partikolari għandha tkun iddedikata kemm għal verifiki kif 
ukoll għal spezzjonijiet ta' oġġetti li jidħlu fl-Irlanda ta' Fuq permezz ta' partijiet oħra 
tar-Renju Unit li joriġinaw minn stati terzi oħra, u mbagħad maħsuba biex jidħlu fis-suq 
uniku tal-UE; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_mt
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9. Ifakkar fil-pożizzjoni permanenti u spiss ripetuta tal-Parlament Ewropew biex jiġi 
żgurat li jkun hemm persunal imtejjeb kif ukoll livell adegwat u avvanzat ta' tagħmir 
tal-uffiċċji u l-awtoritajiet doganali responsabbli, inklużi arranġamenti xierqa għall-
uffiċjali tal-UE li jinsabu fl-Irlanda ta' Fuq; jesprimi tħassib dwar ir-rifjut ripetut espress 
mill-awtoritajiet Brittaniċi li jawtorizzaw il-ftuħ ta' uffiċċju permanenti għall-uffiċjali 
tal-UE f'Belfast; 

10. Jitlob li ssir valutazzjoni bir-reqqa tar-riskji li jistgħu jinqalgħu matul l-
implimentazzjoni, b'mod partikolari għall-ġlieda kontra l-frodi doganali u tal-VAT u t-
traffikar (il-kuntrabandu); iqis li huwa neċessarju li jiġi previst l-użu ta' kriterji ta' riskju 
li jippermettu li jiġu kkunsidrati kwistjonijiet bħall-oriġini u d-destinazzjoni finali tal-
oġġetti, il-kwantifikazzjoni korretta tal-valur tal-oġġetti, id-definizzjoni tan-natura tal-
oġġetti (it-tip ta' oġġett), kif ukoll l-iżgurar ta' għadd kbir biżżejjed ta' kampjuni ta' 
kontroll u li jiżdied in-numru ta' kampjuni għal dawk l-oġġetti aktar suxxettibbli għat-
traffikar jew il-kuntrabandu; jinsab imħasseb dwar ir-riskju potenzjalment miżjud ta' 
importazzjonijiet illegali ogħla ta' oġġetti b'dikjarazzjonijiet ta' oriġini illegali jew ta' 
prodotti mhux maħsuba għas-suq uniku li jidħlu fl-UE u b'hekk issir ħsara lill-interess 
finanzjarju tal-Unjoni; 

Kooperazzjoni doganali u assistenza amministrattiva reċiproka

11. Iqis li huwa essenzjali li fin-negozjati tingħata prijorità lid-definizzjoni ta' regoli ċari ta' 
kwistjonijiet doganali, b'mod partikolari verifiki u kontrolli doganali; 

12. Peress li l-proċeduri doganali huma kumplessi ħafna, jitlob li, matul in-negozjati, jiġu 
żgurati kemm impenji robusti kif ukoll miżuri ta' salvagwardji indispensabbli biex jiġu 
garantiti kontrolli ordnati u l-ġbir kif suppost tal-VAT u tad-dazji doganali; 

13. Iqis li kooperazzjoni doganali effiċjenti bejn l-UE u r-Renju Unit għandha tipprevedi 
arranġamenti prattiċi affidabbli b'bażi legali ċara għal kooperazzjoni effettiva u 
trasparenti bejn l-UE u l-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit fuq il-post fl-Irlanda ta' 
Fuq; 

14. Jissottolinja li kooperazzjoni effiċjenti bejn il-partijiet fil-qasam tal-faċilitazzjoni 
doganali u kummerċjali għandha żżomm livell għoli ta' konverġenza tal-leġiżlazzjoni u 
l-prattiki doganali tagħhom bil-għan li jiġu żgurati kontrolli doganali u kklerjar effettivi, 
infurzar ta' leġiżlazzjoni doganali u protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Partijiet 
b'kapaċità ta' rkupru ta' taxxi u dazji żejda; 

15. Jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-kooperazzjoni amministrattiva msaħħa bejn il-partijiet 
fil-qasam tal-VAT u l-assistenza reċiproka, inter alia għall-irkupru ta' talbiet relatati ma' 
taxxi u dazji, partikolarment fl-oqsma ta' (i) l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-
leġiżlazzjoni doganali, l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta' proċeduri ta' kontrolli 
doganali, (ii) is-sigurtà tal-katina tal-provvista kummerċjali u (iii) il-valutazzjonijiet u 
l-ġestjoni tar-riskju; 

16. Jistieden, fil-qafas tal-ftehim kummerċjali futur, arranġamenti doganali profondi u 
miżuri speċjali li jikkonċernaw il-ġestjoni tat-trattament tariffarju preferenzjali kif ukoll 
l-operazzjonalizzazzjoni tal-eżenzjoni tat-tariffi għal ċerti oġġetti importati fl-Irlanda ta' 
Fuq; 



AL\1202563MT.docx 5/5 PE650.377v01-00

MT

17. Jesprimi l-appoġġ tiegħu, bħala prattika standard, għall-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet 
f'waqthom dwar assistenza amministrattiva reċiproka fid-dwana u fi kwistjonijiet 
relatati bħala parti mill-implimentazzjoni u l-kontroll tat-trattament preferenzjali; 

18. Jisħaq fuq il-fatt li ż-żewġ partijiet jistgħu jiddependu fuq sistema rapida u oġġettiva ta' 
kooperazzjoni u konsultazzjoni għall-ġlieda kontra l-ksur doganali fil-leġiżlazzjoni 
doganali, inkluż mekkaniżmu li temporanjament jissospendi t-trattament tariffarju 
preferenzjali għal ċertu oġġett jew operazzjoni kummerċjali fi ksur sistematiku tal-
leġiżlazzjoni doganali applikabbli; 

L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fir-Renju Unit u fl-Irlanda ta' Fuq

19. Jirrikonoxxi r-rwol sinifikanti li l-politika ta' koeżjoni tal-UE kellha fiż-żamma tal-paċi 
fl-Irlanda ta' Fuq u fl-iffaċilitar tar-rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet; 

20. Jisħaq fuq l-importanza ta' soluzzjoni għar-reġjun li tippermetti t-tkomplija tal-ħidma 
importanti tal-bini tal-paċi; 

21. Jinsab konvint li jkun fl-interess tar-Renju Unit, l-Irlanda u l-Unjoni Ewropea kollha li 
jitkompla b'mod konġunt il-finanzjament tal-programm PEACE tal-Irlanda ta' Fuq u l-
programm INTERREG V-A għall-Irlanda ta' Fuq, l-Irlanda u l-Iskozja bil-għan li jiġi 
appoġġat żvilupp paċifiku u prosperu ta' dawn ir-reġjuni; 

22. Jilqa' l-proposti li jesploraw suċċessur potenzjali għal PEACE IV u programmi ta' 
finanzjament INTERREG għall-perjodu ta' wara l-2020, u jilqa' b'mod partikolari l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli tiffinanzja dawn il-programmi fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. 

Kopja: Unità LEGI


