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SUGGESTIONS

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

1. Jinnota l-enfasi li tagħmel l-Unjoni fuq kwistjonijiet ta' ġestjoni finanzjarja serja u tajba 
u jenfasizza kemm huwa importanti li tiżdied l-attribuzzjoni ta' fondi li għandhom l-
għan li jappoġġaw il-governanza tajba, jibnu l-kapaċità, id-demokrazija u l-istat tad-dritt 
fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

2. Jilqa' l-fatt li l-pagamenti ta' appoġġ baġitarju ffinanzjati mill-FEŻ fl-2018 ammontaw 
għal EUR 796 miljun; iħeġġeġ, madankollu, lill-Kummissjoni biex tivvaluta b'mod 
aktar ċar u tiddefinixxi l-eżiti fil-qasam tal-iżvilupp li għandhom jinkisbu permezz tal-
appoġġ baġitarju f'kull każ u, fuq kollox, biex ittejjeb il-mekkaniżmi ta' kontroll fir-
rigward tal-kondotta tal-Istati benefiċjarji fl-oqsma tal-korruzzjoni, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-demokrazija; 

3. Iqis li d-disinn tal-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea (EUTF) għandu 
jkollu forma u objettivi aktar ċari; jinnota bi tħassib li filwaqt li l-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għall-EUTF hija magħmula fil-parti l-kbira minn riżorsi tal-Għajnuna Uffiċjali 
għall-Iżvilupp (ODA), parti sinifikanti mill-attivitajiet tal-EUTF hija relatata mal-
ġestjoni tal-migrazzjoni u mal-kontroll tal-fruntieri; jisħaq li l-proġetti tal-EUTF iridu 
jintegraw id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-programmazzjoni u jikkontribwixxu 
għall-eradikazzjoni tal-faqar u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi 
kkonċernati; jinsab fiduċjuż li d-DĠ DEVCO se jsegwi r-rakkomandazzjonijiet li saru 
fir-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri 32/2018;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-viżibbiltà tal-Unjoni fil-proġetti ffinanzjati mill-
fondi tal-FEŻ u ġestiti mill-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-aġenziji tal-iżvilupp; 
itenni l-obbligu tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li jippreżentaw lill-Qorti tal-
Awdituri, fuq talba tagħha, kull dokument jew informazzjoni meħtieġa biex twettaq il-
kompiti tagħha kif stipulat fit-TFUE; isejjaħ, għal darb'oħra, lill-Kummissjoni biex 
tissorvelja l-konformità ta' organizzazzjonijiet internazzjonali ma' dak l-obbligu sabiex 
jiġu evitati fallimenti oħra, kif ġara waqt awditu riċenti ta' proġett tal-provvista u s-
sanità tal-ilma fil-Mozambique;

5 Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex il-FEŻ jiġi inkorporat fil-baġit skont l-Istrument 
ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali 
(NDICI). 
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