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Il-Lussemburgu, l-14 ta' Ottubru 2014 

 
Konferenza ta' livell għoli dwar it-titjib tal-obbligu ta’ rendikont 
tal-UE: Il-QEA tipparteċipa fi djalogu mal-partijiet interessati fil-
livell tal-UE u dak nazzjonali biex ittejjeb l-obbligu ta' rendikont 
għall-infiq tal-UE 

Illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) għamlet konferenza ta' livell għoli, li ġabret flimkien ħafna 
minn dawk ikkonċernati fl-iżgurar li l-Unjoni Ewropea għandha obbligu ta' rendikont għall-fondi pubbliċi 
utilizzati biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE. Dawk li jfasslu l-politika, membri parlamentari, awdituri tal-UE 
u dawk nazzjonali, kif ukoll membri ta' gruppi ta' riflessjoni u akkademiċi eżaminaw l-arranġamenti 
attwali tal-obbligu ta' rendikont fl-UE, u pprovdew riflessjonijiet kritiċi dwar il-mod kif dawn l-
arranġamenti għandhom mnejn jevolvu fis-snin li ġejjin. Tinħtieġ kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet 
governattivi, il-parlamenti u l-awdituri fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex il-pubbliku jiġi pprovdut bi 
stampa aħjar tal-livell ta' prestazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE. 

"Skrutinju demokratiku effettiv u awditjar pubbliku effiċjenti jmixu id f'id. Huma jikkontribwixxu għal-
leġittimità billi jagħmluha ċara liċ-ċittadini tal-UE x'progress qed isir, pereżempju fit-tijib fl-ekonomija, fiż-
żieda fil-prospetti ta' impjieg, fis-sigurtà tal-fruntieri tal-Unjoni, jew fil-protezzjoni tal-ambjent, u b'liema 
spiża," qal il-President tal-QEA Vitor Caldeira, “Iżda biex dak isir, l-arranġamenti tal-obbligu ta' rendikont 
it-tajbin jeħtieġ li jkunu stabbiliti fil-livell tal-UE u dak nazzjonali." 

Is-Sur Kevin Cardiff, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-preżentazzjoni tal-analiżi panoramika u l-
president tal-konferenza qal: "Ħafna mill-istrutturi għall-obbligu ta' rendikont fl-UE huma stipulati fit-
Trattati u fil-leġiżlazzjoni. Dawn mhumiex se jinbidlu mil-lum għal għada. Iżda l-iskop tal-analiżi panoramika 
tal-QEA u tal-konferenza tal-lum huwa li jagħti bidu għal diskussjoni dwar x'bidla hija meħtieġa u kif 
għandha mnejn tiġi implimentata." 

Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Olli Rehn ikkummenta, "Jiena nilqa' bi pjaċir l-analiżi sostanzjali 
mwettqa mill-QEA fl-analiżi panoramika tagħha, li gustament tenfasizza l-ħtieġa għal ċarezza ta' regoli u 
responsabbiltajiet f'livelli differenti. Fil-livell tal-UE, l-arranġamenti intergovernattivi, bħall-Mekkaniżmu 
Ewropew ta' Stabbiltà, għandhom jiddaħħlu fl-istrutturi komunitarji u fil-mandat tal-awdituri tal-UE." 

Ingeborg Gräßle, President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew, ikkonkludiet, 
"Jien grata lejn il-QEA talli wrietna kemm saret kumplessa s-sistema tal-UE. Nixtieq nassigurakom li dawn il-
messaġġi tal-lum mhumiex se jibqgħu inattivi, iżda se jikkontribwixxu għar-riflessjonijiet tagħna fil-kumitat 
għall-kontroll tal-baġit tal-Parlament. Nixtieq ukoll nitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE jagħmlu aktar għall-
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obbligu ta' rendikont." 

 

 

Noti lill-edituri 

Bħala l-istituzzjoni tal-UE responsabbli għas-salvagwardja tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE, il-QEA 
hija impenjata li tiżgura u ttejjeb l-obbligu ta' rendikont għall-infiq tal-UE. 

Reċentement, l-awdituri tal-UE analizzaw l-arranġamenti tal-obbligu ta' rendikont u tal-awditjar pubbliku 
tal-UE, u identifikaw lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi. Il-konferenza pprovdiet pjattaforma għal dibattitu bejn 
il-Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs), il-Kummissjoni Ewropea, il-QEA, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-
Bank Ewropew tal-Investiment, il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà, uffiċċji nazzjonali tal-awditjar u d-
dinja tal-akkademiċi dwar kif dawn l-arranġamenti għandhom jiżviluppaw b'rispons għal żviluppi fl-
integrazzjoni ekonomika, baġitarja u monetarja. Id-diskussjonijiet ikkonċentraw fuq l-obbligu ta' rendikont 
fi ħdan l-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-banek ċentrali u s-superviżuri, fi strutturi tal-kriżi u ta' wara l-
kriżi, l-ingranaġġ ta' fondi tal-UE b'parteċipazzjoni barranija, u t-tisħiħ tal-fokus fuq il-prestazzjoni tal-UE. 

Il-konferenza indirizzat il-lakuni, id-duplikazzjonijiet u l-isfidi li jistgħu jeżistu fil-livell tal-UE u dak tal-Istati 
Membri, kif identifikati fl-analiżi panoramika reċentement ippubblikata tal-QEA fir-rigward tal-
arranġamenti tal-obbligu ta' rendikont u tal-awditjar pubbliku tal-UE. Fl-ewwel analiżi panoramika tagħha, 
il-QEA ppreżentat mudell għall-obbligu ta' rendikont ibbażat fuq sitt elementi:  

1) rwoli u responsabbiltajiet definiti b'mod ċar; 
2) għoti ta' aċċertament pubbliku lill-pubbliku dwar l-ilħuq ta' objettivi ta' politika tal-UE; 
3) sorveljanza demokratika mill-parlamenti; 
4) ħolqien ta' mekkaniżmi ta' feedback għall-iżgurar ta' titjib matul iż-żmien;  
5) għoti ta' mandati b’saħħithom għall-awditu estern indipendenti tal-korpi tal-UE fir-rigward tal-kontijiet u 
tal-prestazzjoni; 
6) previżjoni adegwata għall-implimentazzjoni u s-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. 

Kelliema tal-Konferenza: 
Christopher Bovis, l-Università ta' Hull  
Vítor Caldeira, President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri  
Manfred Kraff, il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit 
Kevin Cardiff, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Ingeborg Gräßle, President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà 
Brigid Laffan, l-Istitut Universitarju Ewropew  
Neven Mates, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Gay Mitchell, eks-MEP 
Gilles Noblet, il-Bank Ċentrali Ewropew 
Claes Norgren, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Isvezja 
Henrik Otbo, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Olli Rehn, Viċi President tal-Parlament Ewropew 
Jacques Sciberras, awditur fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Julie Smith, l-Università ta' Cambridge 
Igor Šoltes, Viċi President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew 
Jonathan Taylor, il-Bank Ewropew tal-Investiment 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, eks-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
 
F'Novembru 2014, il-QEA se tippubblika t-tieni analiżi panoramika tagħha, li fiha l-awdituri tal-UE 
għandhom l-għan li jidentifikaw ir-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE. L-analiżijiet panoramiċi 
tal-QEA, flimkien mar-rapporti annwali, ir-rapporti speċjali u l-opinjonijiet tagħha jikkontribwixxu għat-titjib 
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tal-mod kif taħdem l-Unjoni tagħna.  

L-eżitu tal-konferenza, kif ukoll id-diskorsi u l-kontributi mill-kelliema, huma disponibbli fuq il-websajt tal-
QEA eca.europa.eu. Vidjo qasir ta' spjegazzjoni huwa disponibbli hawnhekk: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 


