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L-UE trid tiffoka fuq il-kisba ta' riżultati aħjar mill-infiq tagħha, jgħidu l-
Awdituri tal-UE 
 
Fir-rapport annwali tagħha dwar il-baġit tal-UE ppubblikat illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) twissi li s-
sistema tal-baġit hija ffukata wisq fuq l-infiq biss tal-fondi u li jeħtieġ li tagħmel aktar enfasi fuq il-kisba ta' 
riżultati.  Bħala awditur indipendenti, il-QEA vvalidat il-kontijiet 2013 tal-Unjoni Ewropea, iżda tenfasizza li l-
ġestjoni tal-infiq tal-UE għadha mhijiex kumplessivament tajba biżżejjed - sew fil-livell tal-UE u sew f'dak tal-
Istati Membri.   
 
Matul il-perjodu ta' nfiq 2007-2013, jgħidu l-Awdituri tal-UE, il-prijorità ngħatat lill-infiq tal-flus - "tużahom jew titlifhom" - 
aktar milli lill-kisba ta' riżultati tajbin. Pereżempju, l-għażla ta’ proġetti li kellhom jirċievu fondi tal-UE ffukat l-ewwel fuq l-
iżborżament tal-flus disponibbli tal-UE, it-tieni fuq il-konformità mar-regoli, u biss imbagħad - u sa punt limitat - fuq il-kisba 
ta' riżultati u impatt.  
 
Il-President tal-QEA Vítor Caldeira qal, "Minn issa 'l quddiem, irid ikun hemm ġestjoni u kontroll b'aktar reqqa tal-fondi tal-
UE. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jridu jagħtu aktar attenzjoni għall-mod kif jonfqu flus il-kontribwenti tagħna. 
Neħtieġu aktar inċentivi biex intejbu l-prestazzjoni u nwasslu valur għall-flus kif ukoll tbassiriet aħjar fuq terminu twil biex 
niżguraw li hemm biżżejjed flus għall-infiq ippjanat tal-Ewropa. Is-segwitu biss tal-proċedura tas-soltu mhux se jibqa' 
biżżejjed aktar."  
 
Fir-Rapport Annwali tagħhom għall-2013, l-Awdituri tal-UE jagħtu opinjoni nadifa dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE. 
Huma jikkonkludu wkoll li l-ġbir tad-dħul tal-UE kien ħieles minn żball. Madankollu, għall-infiq tal-UE ir-rata ta' żball stmata 
kienet 4,7 % (imqabbla ma 4,8 % fl-2012). L-istima mill-QEA tar-rata ta' żball mhijiex kejl ta' frodi, ineffiċjenza jew ħela. Hija 
stima tal-flus li ma kienx imisshom tħallsu mill-baġit tal-UE minħabba li ma ntużawx skont ir-regoli tal-UE. Żbalji tipiċi 
jinkludu pagamenti lil kumpanija ddikjarata bħala SME, li fil-fatt tappartjeni lil kumpanija kbira, jew l-għemil ta' żidiet ma' 
kuntratt pubbliku eżistenti mingħajr ma jingħata ċans lil offerenti oħra li jagħmlu offerta. 
 
Il-biċċa l-kbira mill-iżbalji seħħew f'oqsma ta' nfiq fejn il-ġestjoni hija kondiviża bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
Ewropea. Iż-żewġ oqsma ta’ nfiq l-aktar suxxettibbli għal żball kienu għal darb'oħra l-politika reġjonali, enerġija u trasport 
b'rata ta' żball stmata ta' 6,9 % u l-iżvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa b'6,7 %. Matul oqsma taħt ġestjoni kondiviża, ir-rata 
ta' żball stmata kienet 5,2 % meta mqabbla ma' 3,7 % għall-programmi ta' nfiq fil-biċċa l-kbira mmaniġġjati direttament mill-
Kummissjoni. Ir-rata ta' żball stmata għan-nefqa amministrattiva proprja tal-UE kienet 1 %. 
 
L-azzjoni korrettiva u ta’ rkupru mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali kellha impatt pożittiv fuq ir-rata ta’ żball 
stmata. Mingħajr din l-azzjoni, jgħidu l-Awdituri tal-UE, ir-rata ta’ żball għall-infiq kumplessiv kienet tkun 6,3 % aktar milli 
4,7 %. Bħal qabel, l-Awdituri tal-UE kkonkludew li għal proporzjon kbir tal-iżbalji misjuba, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom 
biżżejjed informazzjoni disponibbli biex jikkoreġu ħafna minnhom qabel ma talbu r-rimborż mill-Kummissjoni. Dan kieku 
kien inaqqas b'mod sinifikanti r-rata ta’ żball, pereżempju minn 6,7 % għal 2,0 % fl-iżvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa.  
 
Il-QEA hija impenjata bis-sħiħ li tassisti lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aħjar użu mill-fondi tal-UE 
biex jiksbu r-riżultati li ċ-ċittadini tal-UE bid-dritt jistennew li jaraw. 
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Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri huwa disponibbli fuq www.eca.europa.eu 
 

Noti lill-edituri: 
 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni indipendenti tal-awditjar tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-
awditjar tal-QEA huma element essenzjali tal-katina ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE. L-output tagħha jintuża biex dawk 
responsabbli mill-ġestjoni tal-baġit tal-UE jiġu obbligati li jagħtu rendikont  – notevolment fi ħdan il-proċedura annwali ta' 
kwittanza. Primarjament, din hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-istituzzjonijiet lu l-korpi l-oħra tal-
UE. Iżda, għal madwar 80 % tal-infiq – prinċipalment agrikoltura u koeżjoni – din ir-responsabbiltà hija kondiviża mal-Istati 
Membri. Il-QEA tittestja kampjuni ta’ tranżazzjonijiet biex tipprovdi stimi bbażati fuq l-istatistika tal-punt sa fejn id-dħul u l-
oqsma ta' nfiq differenti jkunu milquta minn żball.  
 
L-infiq baġitarju tal-UE ammonta għal total ta' EUR 148,5 biljun fl-2013, jew madwar EUR 290 għal kull ċittadin. Dan l-infiq 
jammonta għal madwar 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE u jirrappreżenta bejn wieħed u ieħor 2 % tal-infiq pubbliku 
totali tal-Istati Membri tal-UE.  
 
Il-QEA ppubblikat ukoll dokument ta' sfond "Agrikoltura u koeżjoni: Ħarsa ġenerali lejn l-infiq tal-UE 2007-2013", li jislet 
tagħlimiet meħuda fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-UE matul il-perjodu preċedenti ta' nfiq u 
jindika sfidi fil-perjodu ta' nfiq il-ġdid 2014-2020. 
 
Għal aktar informazzjoni dwar ir-Rapport Annwali 2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ikklikkja HAWN.  
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