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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") dwar il-kontijiet tal-
2018 tal-Unjoni; jenfasizza li l-livell globali stmat ta' żbalji fl-infiq mill-baġit tal-
Unjoni kien ta' 2,6 %, li huwa fil-limitu tal-istimi ta' żbalji għall-aħħar sentejn u ftit 
biss ogħla mil-livell rekord baxx ta' 2,4 % fl-2017; ifakkar li l-livell limitu ta' materjali 
fil-mira huwa ta' 2 % u jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tilħaq 
livell globali ta' żbalji taħt dak il-livell limitu; 

2. Jiddispjaċih li l-Qorti ma weġbitx għas-sejħa ripetuta tal-Parlament biex tikkalkula l-
livell stmat ta' żbalji fl-infiq b'mod speċifiku għall-Intestatura III (Sigurtà u 
Ċittadinanza); jinnota l-ġustifikazzjoni tal-Qorti talli ma għamlitx dan, b'mod 
partikolari l-fatt li l-Intestatura III tirrappreżenta biss 2 % tal-pagamenti fil-baġit tal-
2018; jieħu nota tal-awtovalutazzjoni tad-DĠ HOME li permezz tagħha jistma livell 
ta' żbalji taħt il-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %; jiddispjaċih li l-kampjun limitat ta' 
18-il tranżazzjoni awditjata għall-2018 ma kienx biżżejjed biex il-Qorti tikkonferma 
dan ir-riżultat pożittiv; jappella għal kampjun akbar ta' tranżazzjonijiet li jiġu awditjati 
biex l-awtorità baġitarja tkun fornuta bl-informazzjoni meħtieġa ħalli tivvaluta b'mod 
xieraq ir-riżultati miksuba f'dan il-qasam importanti ta' politika;

3. Jilqa' r-rapporti speċjali tal-Qorti dwar il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-Afrika1 ("EUTF għall-Afrika") u dwar il-Faċilità għar-Refuġjati fit-
Turkija2 ("il-Faċilità tat-Turkija"); jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-Qorti li l-EUTF 
għall-Afrika, li jappoġġa attivitajiet f'26 pajjiż Afrikan, huwa għodda flessibbli li hija 
aktar rapida fil-varar ta' proġetti meta mqabbla ma' strumenti ta' finanzjament 
tradizzjonali, iżda l-EUTF huwa nieqes mill-fokus biex jieħu azzjoni b'mod effiċjenti 
ħalli jindirizza l-isfidi bla preċedent li qed jiffaċċja; iqis li l-Kummissjoni għandha 
tirrevedi t-tfassil tal-EUTF għall-Afrika, b'mod partikolari biex iżżid il-fokus tiegħu u 
tħaffef l-implimentazzjoni tiegħu, bil-ħsieb li dan isir aktar effettiv; jinnota li l-Qorti 
sabet li l-ewwel porzjon ta' EUR 3 biljun (minn total ta' EUR 6 biljun) immobilizzat 
taħt il-Faċilità għat-Turkija pprovda rispons rapidu għall-kriżi tar-refuġjati iżda nofs 
il-proġetti biss laħqu r-riżultati mistennija; jemmen li l-effiċjenza tal-proġetti ta' 
assistenza fi flus għandha tittejjeb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taġixxi fuq ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, inkluż għal aktar investimenti fl-infrastruttura 
muniċipali u l-appoġġ soċjoekonomiku biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tar-refuġjati u l-
iżvilupp ta' strateġija biex issir tranżizzjoni minn assistenza umanitarja għal dik għall-
iżvilupp;

4. Jilqa' r-rapport speċjali tal-Qorti dwar l-appoġġ tal-Unjoni għall-Istati Membri fl-

1 Rapport Speċjali Nru 32/2018 "Il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika: għodda 
flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed".
2 Rapport Speċjali Nru 27/2018 "Il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija: appoġġ utli, iżda jeħtieġ li jsir titjib biex 
jinkiseb aktar valur għall-flus".
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isforzi tagħhom biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni3, iffinanzjat fost sorsi oħra mill-
Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) u l-Programm dwar il-Ġustizzja; jaqbel mal-fehma 
tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha ttejjeb il-qafas għall-koordinazzjoni globali tal-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni biex tindirizza r-radikalizzazzjoni, biex iżżid l-
appoġġ prattiku għall-prattikanti u għal dawk li jfasslu l-politika fl-Istati Membri, u 
biex ittejjeb il-qafas għall-valutazzjoni tar-riżultati;

5. Jilqa' l-fatt li l-Qorti ma sabitx nuqqasijiet kbar fil-proċeduri ta' approvazzjoni tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) 
u l-FSI u li hija taqbel mad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni; 
jiddeplora, madankollu, li tlieta mit-18-il tranżazzjoni eżaminati mill-Qorti kien fihom 
żbalji, li minnhom tranżazzjoni ta' ġestjoni kondiviża waħda taħt l-AMIF uriet rata ta' 
żball ta' 9,4 %; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza d-dgħufijiet sistemiċi identifikati 
mill-Qorti, bħal nuqqas ta' kontrolli ex post ta' dokumenti ta' sostenn f'każ ta' verifiki 
amministrattivi ex ante tat-talbiet għall-ħlas; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-
kontrolli tal-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-
benefiċjarji tal-fondi.

3 Rapport Speċjali Nru 13/2018 "Il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu: il-Kummissjoni 
indirizzat il-ħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda hemm xi nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni".


