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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li, bl-għan li l-finanzi jinġiebu fuq bażi aktar sostenibbli, l-Istati Membri huma 

involuti fi proċess li għadu għaddej ta' konsolidazzjoni u trażżin fiskali, u jemmen bis-sħiħ 

li r-riżorsi disponibbli kollha huma meħtieġa għall-investiment fl-Istati Membri bl-għan li 

jiġi stimulat tkabbir ekonomiku sostenibbli; jemmen li għandhom jittieħdu l-miżuri 

neċessarji kollha biex tiġi evitata u titwaqqaf kwalunkwe attività frodulenti fil-qasam tal-

politika kummerċjali u l-approprjazzjonijiet assoċjati magħha, billi jiġu kkombinati l-

istrumenti tal-politiki rilevanti kollha (bħall-investigazzjonijiet kriminali, l-iżvilupp ta' 

mudelli affidabbli ta' analiżi, u sforzi biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-fallimenti 

relatati ma' politika difettuża tal-Kummissjoni); jistieden lill-Istati Membri jagħmlu sforz 

akbar biex jiżguraw li flus mill-baġit tal-UE jintużaw b'mod korrett għal proġetti li 

jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa, u għall-irkupru ta' dejn doganali 

wara li jinstab li kien hemm frodi; jenfasizza, b'mod aktar ġenerali, li l-ġlieda kontra l-

kummerċ illeċitu u l-flussi finanzjarji illeċiti għandha tibqa' ta' prijorità għolja għall-UE 

kif ukoll għall-Istati Membri; 

2. Jinsab imħasseb ħafna biż-żieda ta' każijiet ta' kuntrabandu, traffikar u ta' forom oħra ta' 

kummerċ illegali u illeċitu, li mhux biss għandhom impatt fuq il-ġbir tad-dazji doganali 

mill-Istati Membri, u b'hekk fuq il-baġit tal-UE, iżda huma wkoll assoċjati b'mod qawwi 

mal-kriminalità internazzjonali organizzata, mat-theddid għall-konsumatur u ma' effetti 

negattivi fuq il-funzjonament tas-suq uniku, u li jimminaw kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs; jitlob, għaldaqstant, 

koordinament aħjar bejn l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), l-awtoritajiet 

doganali u l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq sabiex mhux biss jiġġieldu kontra dawn il-

problemi iżda wkoll inaqqsu l-kummerċ fl-UE ta' prodotti li huma bi ksur tal-liġijiet dwar 

il-proprjetà intellettwali; 

3. Jilqa' l-effikaċja pprovata tal-investigazzjonijiet tal-oriġini mill-OLAF dwar l-eliġibbiltà 

ta' miżuri ta' tariffi preferenzjali, u jistieden lill-Istati Membri jieħdu kont ta' dawn is-

sejbiet u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji u xierqa f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-

leġiżlazzjoni doganali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, bl-għan li jiġi evitat telf mill-

baġit tal-UE minħabba l-importazzjoni ta' oġġetti li mhumiex intitolati għat-trattament ta' 

tariffi preferenzjali skont il-ftehimiet kummerċjali preferenzjali, tkompli tivverifika li l-

Istati Membri qegħdin itejbu l-effikaċji tas-sistemi ta' mmaniġġjar tar-riskju u l-istrateġiji 

ta' kontroll tagħhom abbażi ta' komunikazzjoni ta' għajnuna reċiproka; jitlob lill-

Kummissjoni, barra minn hekk, tagħti segwitu għall-impenn tagħha li twettaq 

evalwazzjonijiet ex post tal-ftehimiet kummerċjali preferenzjali li għandhom impatt 

ekonomiku, soċjali u ambjentali sinifikanti, inkluż sistema ta' rappurtar perjodiku mill-

pajjiżi benefiċjarji dwar l-immaniġġjar u kontroll tagħhom tal-oriġini preferenzjali; 

4. Jinnota l-implimentazzjoni tal-programm Hercule III skont il-qafas finanzjarju l-ġdid, u 

jikkunsidra li huwa utli li dan il-programm jintuża biex jassisti l-aġenziji tal-infurzar tal-

liġi ta' ċerti Stati Membri fil-ġlieda kontra l-kummerċ illegali u illeċitu; jittama li l-

promozzjoni ta' dan il-programm tissaħħaħ sabiex isir aktar effikaċi u biex l-aċċess għalih 
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jiġi ffaċilitat għall-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali li huma fil-mira; jistieden 

lill-UE tistabbilixxi Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mingħajr dewmien; 

5. Jilqa' l-fatt li fl-2014 kien hemm 48 ftehim fis-seħħ li jinkludu assistenza amministrattiva 

reċiproka, li jkopru 71 pajjiż, b'49 pajjiż ieħor f'negozjati, inkluż sħab kummerċjali 

maġġuri bħall-Istati Uniti u l-Ġappun, u jitlob li l-Parlament jinżamm infurmat b'mod 

kostanti dwar l-iżviluppi f'dawn in-negozjati; jenfasizza li, sabiex jiġu protetti l-interessi 

finanzjarji tal-UE u miġġielda b'mod effikaċi l-frodi, jeħtieġ li l-ewwel nett għandu jiġi 

żgurat li l-leġiżlazzjoni tiġi applikata b'mod effikaċi u li l-partijiet kollha josservaw il-

ftehimiet internazzjonali rilevanti, inkluż il-klawsoli kontra l-frodi u l-korruzzjoni li 

jipprevedu sanzjonijiet; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tikkoopera ma' pajjiżi 

oħra dwar miżuri kontra l-frodi u tistabbilixxi arranġamenti ta' kooperazzjoni 

amministrattiva; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tinkludi dispożizzjonijiet ta' kontra l-

frodi u kontra l-korruzzjoni fil-ftehimiet internazzjonali kollha tal-UE sabiex twitti t-triq 

għal kooperazzjoni msaħħa fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar u 

kummerċ ieħor illegali jew illeċitu; 

6.  Jenfasizza l-importanza li ssir distinzjoni bejn il-mediċina ġenerika leġittima u l-mediċini 

falsifikati b'mod frodulenti sabiex jiġi evitat li l-produzzjoni u l-kummerċ leġittimu tal-

mediċini ġeneriċi jiġu interrotti, u jistieden għal darb'oħra, lil dawk l-Istati Membri kollha 

li ffirmaw iżda ma rratifikawx il-Protokoll tan-NU biex jiġi eliminat il-Kummerċ Illeċitu 

tal-Prodotti tat-Tabakk sabiex jikkonkludu mingħajr dewmien il-proċess ta' ratifikazzjoni; 

7. Ifakkar fl-istandards interni tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-korruzjoni u l-protezzjoni tal-

informaturi, u jemmen li dawn għandhom jiġu estiżi b'mod espliċitu għall-informaturi li 

jikxfu frodi fir-rigward ta' ftehimiet internazzjonali, inkluż ftehimiet kummerċjali; 

8. Jilqa' r-rwol ewlieni li għandu l-programm tal-UE ta' assistenza makrofinanzjarja li 

jħeġġeġ riformi min-naħa tas-sħab kummerċjali li huma l-eqreb tal-UE; jitlob li l-

Kummissjoni tkompli tirrapporta lill-Parlament u lill-Istati Membri bl-għan li jiġi żgurat li 

l-fondi kollha jintefqu f'konformità sħiħa mar-regolament ta' bażi u b'mod konsistenti mal-

koeżjoni reġjonali u mal-promozzjoni tal-istabbiltà reġjonali, biex b'hekk jiġi limitat ir-

riskju ta' użu ħażin ta' self li jitħallas lura; jitlob valutazzjoni fit-tul tal-effetti tal-

programmi ta' assistenza makrofinanzjarja fir-rigward tal-isforzi biex jiġu miġġielda l-

korruzzjoni u l-frodi fil-pajjiżi benefiċjarji. 
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