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Il-ġestjoni tar-riskji għal infiq ta' kwalità tajba hija essenzjali biex isir l-aħjar 
użu minn flus l-UE, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
 
Fl-analiżi panoramika tagħha tar-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE, ippubblikata llum, il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) tidentifika kwistjonijiet ewlenin għal ġestjoni finanzjarja tajba tal-finanzi tal-UE. L-atturi kollha li 
jittrattaw il-baġit tal-UE, jgħidu l-awdituri tal-UE, għandhom jiffukaw fuq il-ksib ta' riżultati u fuq il-valur miżjud tal-UE, 
filwaqt li jiżguraw li flus l-UE jiġu kkontabilizzati b'mod xieraq u jintnefqu kif intenzjonat.  
 
"Il-gvernijiet u l-kontribwenti tal-Istati Membri jridu jaraw li qed jinkiseb valur aħjar għall-fondi li huma jikkontribwixxu għall-
baġit tal-UE",  iddikjara Dr Igors Ludboržs, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-Analiżi. "Huma jridu jaraw li flus l-UE 
jintnefqu b'mod xieraq u li huma mmaniġġjati sew, li jintużaw għall-iskopijiet approvati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill, u li jirriżultaw fl-eżiti mixtieqa." 
 
L-awdituri tal-UE sabu li regoli ta' eliġibbiltà kumplessi u kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu biex il-fondi tal-UE ma jiġux 
immirati tajjeb biżżejjed u biex ma jsirx l-aħjar użu mill-baġit tal-UE. F'xi oqsma baġitarji hemm wisq saffi ta' regoli, li jistgħu 
jwasslu għal interpretazzjonijiet differenti, u għaldaqstant għal applikazzjoni inkonsistenti tar-regoli u għal riskju miżjud ta' 
żball. Ħafna mill-iżbalji misjuba mill-awdituri huma relatati mal-applikazzjoni fqira tar-regoli u l-proċeduri ta' akkwist – jew 
deliberatament jew inkella minħabba li r-regoli ma jinftiehmux sew. 
 
Minħabba l-enfasi fuq l-infiq tal-baġit tal-UE, jgħidu l-awdituri, dawk li jimmaniġġjaw l-attivitajiet u l-proġetti spiss jiffukaw 
fuq il-konformità mal-kundizzjonijiet għall-ksib u l-użu mill-flus, irrispettivament mir-riżultati miksuba. Il-baġit tal-UE għandu 
joffri benefiċċji ċari u viżibbli għall-UE u ċ-ċittadini tagħha li ma jistgħux jinkisbu permezz ta' nfiq fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali biss. Madankollu, f'xi każijiet il-baġit tal-UE jista' ma jagħmel xejn aktar milli sempliċiment iżid il-fondi totali 
disponibbli, mingħajr ma jżid aspett partikolari tal-UE. Xi kultant il-fondi tal-UE jintużaw għal attivitajiet li, kieku, xorta 
waħda kienu jitwettqu mill-Istati Membri u minn benefiċjarji oħra ("deadweight") jew il-fondi jistgħu ma jkunux biżżejjed 
biex jinkisbu l-eżiti intenzjonati. 
 
Il-Kummissjoni tikkoordina l-bosta atturi involuti fl-infiq tal-baġit u tiffaċċja l-isfida li tiżgura li d-data t-tajba tinġabar mill-
intermedjarji f'waqtha, u li din tiġi ċċekkjata b'mod effettiv. L-awdituri sabu li l-monitoraġġ u l-ġestjoni finanzjarja u dik tal-
prestazzjoni tal-Kummissjoni spiss huma bbażati fuq informazzjoni limitata, inkompleta jew inaffidabbli. Il-Kummissjoni tista' 
tapplika korrezzjonijiet għall-infiq ikklejmjat mill-baġit tal-UE mill-Istati Membri billi tirrifjutah jew billi tiġbru lura. L-
amministrazzjoni ta' korrezzjonijiet bħal dawn hija kkumplikata u dawn ftit li xejn jipprovdu inċentiv lill-Istati Membri biex 
jindirizzaw dgħufijiet fis-sistemi tagħhom, billi għal xi kategoriji ta' nfiq, notevolment il-politika ta' koeżjoni, huma jistgħu 
jissostitwixxu l-infiq rifjutat b'infiq eliġibbli. 
 
Minbarra d-EUR 908 biljun (pagamenti) miftiehma għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-2020, fil-futur l-Istati 
Membri se jkunu meħtieġa jikkontribwixxu EUR 326 biljun ulterjuri għal impenji li saru taħt QFP preċedenti. Dan jista' 
jaffettwa l-abbiltà tal-Kummissjoni li tissodisfa t-talbiet kollha għal pagamenti fis-sena li fiha jsiru t-talbiet. 
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"Nagħmlu l-aħjar użu minn flus l-UE: analiżi panoramika tar-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE" hija disponibbli fuq 
eca.europa.eu. 

Noti lill-edituri: 
 
Analiżijiet panoramiċi huma tip ġdid ta' pubblikazzjoni mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). Huma jqisu temi wiesgħa 
bbażati fuq il-prodotti, l-għarfien u l-esperjenza akkumulati tal-QEA. Huma intenzjonati li jservu bħala bażi għal 
konsultazzjoni u djalogu mal-partijiet interessati tal-QEA, u li jippermettu li l-QEA tagħmel osservazzjonijiet dwar 
kwistjonijiet importanti li normalment jistgħu ma jkunux suġġetti għal awditjar. L-ewwel analiżi panoramika ppubblikata 
f'Settembru 2014, indirizzat kwistjonijiet ta' arranġamenti tal-obbligu ta' rendikont u tal-awditjar pubbliku tal-UE.  
 
Din it-tieni analiżi panoramika intitolata "Nagħmlu l-aħjar użu minn flus l-UE: riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE" 
tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-flussi finanzjarji tal-UE, u tagħti sommarju tal-kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati biex jiġi 
żgurat li, fost affarijiet oħra, il-kontribwent tal-UE jieħu valur aħjar għall-flus mill-baġit tal-UE. L-analiżi panoramika hija 
ppreżentata fi tliet partijiet: 
 
(a) sommarju eżekuttiv li jagħti ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet prinċipali; 
(b) rapport dettaljat li jistabbilixxi l-kuntest u jipprovdi informazzjoni dwar il-baġit tal-UE, l-atturi involuti fl-infiq tal-fondi tal-
UE u flussi finanzjari oħra. Huwa jindika wkoll l-opportunitajiet u x'jeħtieġ li jsir biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet enfasizzati;  
(c) skedi informattivi individwali li juru kull waħda mill-intestaturi prinċipali tal-QFP, sorsi ta' dħul tal-UE u akkwist pubbliku, 
li jagħtu sommarju tal-karatteristiċi u l-kwistjonijiet prinċipali. 
 
Il-kriżi finanzjarja u l-kriżi tad-dejn sovran qajmu mistoqsijiet diffikultużi dwar ir-rwol u l-iżvilupp tal-UE, u xi tfisser li tkun 
parti mill-UE. Id-diskussjonijiet fit-tul qabel l-approvazzjoni tal-QFP 2014-2020 u r-riluttanza tal-Istati Membri li jżidu l-baġit 
għall-pagamenti wrew li ma tantx hemm ħajra għall-finanzjament mill-UE li huwa perċepit li jippromwovi l-"proġett 
Ewropew" minflok rekwiżiti nazzjonali. 
 
Il-baġit annwali tal-UE huwa żgħir meta mqabbel mad-dħul u l-infiq pubbliku totali tal-Istati Membri: huwa jirrappreżenta 
kemxejn aktar minn 1 % tal-ING ikkombinat tagħhom, u huwa bejn wieħed u ieħor 2 % tal-infiq pubbliku totali tagħhom. 
Huwa wkoll frazzjoni tal-appoġġ ipprovdut biex jiġu miġġielda l-kriżi finanzjarja u dik tad-dejn sovran. 
 
Il-gvernijiet tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew jistennew grad għoli ta' trasparenza mill-baġit tal-UE. L-opinjoni 
negattiva tal-QEA dwar l-infiq tal-UE, għal kull waħda minn dawn l-aħħar 20 sena, toħloq problema għall-UE. B'mod 
partikolari, l-opinjoni negattiva tista' tippromwovi, involontarjament, il-perċezzjoni li l-iżbalji rrappurtati jindikaw li l-infiq 
tal-baġit tal-UE huwa serjament affettwat minn frodi u minn korruzzjoni, u taffettwa b'mod avvers il-fiduċja tal-pubbliku fl-
istituzzjonijiet tal-UE. 
 
Kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw li l-fondi tal-UE jintnefqu sew u bil-għaqal, u 
fi snin reċenti, huma diġà impenjaw lilhom infushom b'suċċess f'ħafna miżuri biex dan jiġi żgurat. Minkejja dan, il-bidu tal-
qafas finanzjarju l-ġdid fl-2014, l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni relatata u r-regolament finanzjarju l-ġdid, 
flimkien mal-impenn tal-Kummissjoni biex tiżgura li l-baġit ikun orjentat aktar lejn il-prestazzjoni, kollha jipprovdu 
opportunitajiet għas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE. 

 

 


