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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu. 
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L-appoġġ li l-UE tat lill-Afrika sub-Saħarjana biex jiġi 
ġġenerat dħul tal-gvern "għadu mhuwiex effettiv", jgħidu 
l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-appoġġ li l-UE tat biex 
tgħin lill-pajjiżi fl-Afrika sub-Saħarjana jiġġeneraw aktar dħul domestiku għadu mhuwiex 
effettiv minħabba fi dgħufijiet fil-mod kif qed jiġi implimentat. L-awdituri sabu lok għal titjib fit-
tfassil ta' operazzjonijiet ta' appoġġ, fil-kundizzjonijiet assoċjati mal-pagamenti u fid-djalogu ta' 
politika mal-pajjiżi kkonċernati. 

Il-ġenerazzjoni ta' dħul tal-gvern mit-taxxa domestika jew minn sorsi oħra ("mobilizzazzjoni tad-dħul 
domestiku") hija kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli; għalhekk, din saret prijorità tal-politika ta' żvilupp tal-UE. 
L-UE tappoġġa l-mobilizzazzjoni tad-dħul b'diversi modi, inkluż permezz ta' appoġġ baġitarju. Bejn l-2012 u 
April 2016, dan l-appoġġ ammonta għal total ta' EUR 4.9 biljun, li minnhom EUR 1.7 biljun marru għall-
Afrika sub-Saħarjana. 

L-awdituri eżaminaw l-użu li l-Kummissjoni Ewropea għamlet mill-kuntratti ta' appoġġ baġitarju biex 
tappoġġa l-mobilizzazzjoni tad-dħul f'disa' pajjiżi b'introjtu baxx u b'introjtu medju inferjuri fl-Afrika sub-
Saħarjana: Cape Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, il-Mali, il-Mauritania, il-Mozambique, in-Niġer, ir-
Rwanda, is-Senegal u Sierra Leone. Huma sabu li filwaqt li l-approċċ tal-Kummissjoni wassal għal titjib fir-
rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet, id-dgħufijiet fl-implimentazzjoni ma ppermettewx li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-kuntratti ta' appoġġ, u l-Kummissjoni ma kinitx użat dawn il-kuntratti b'mod effettiv. 

"Il-mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku hija prijorità għall-komunità internazzjonali għall-iżvilupp," qalet 
Danièle Lamarque, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda l-appoġġ 
tal-UE qed jiġi mminat minn dgħufijiet fit-tfassil u fl-implimentazzjoni, u minn ċirkustanzi lokali diffikultużi.” 

L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni ma tatx biżżejjed kunsiderazzjoni lill-mobilizzazzjoni tad-dħul meta fasslet 
l-operazzjonijiet tagħha ta' appoġġ baġitarju. Filwaqt li wettqet valutazzjonijiet sistematiċi tal-politiki u l-
amministrazzjoni tad-dħul tal-pajjiżi, f'koordinazzjoni ma' donaturi oħra, dawn il-valutazzjonijiet mhux 
dejjem kienu komprensivi: huma ma koprewx xi aspetti essenzjali tal-politika fiskali u l-amministrazzjoni ta' 
kull pajjiż, u ma evalwawx ir-riskji ewlenin relatati mal-eżenzjonijiet mit-taxxa u l-ġbir tagħha, u mad-dħul 
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mir-riżorsi naturali. 

Il-Kummissjoni għamlet l-iżborżament tal-fondi għall-appoġġ baġitarju kundizzjonali fuq li jsiru riformi 
speċifiċi f'5 kuntratti biss mill-15-il kuntratt li ġew awditjati. Il-kundizzjonijiet mhux dejjem ippromwovew 
ir-riformi b'mod effettiv, billi dawn jew kienu diġà ġew issodisfati, jew inkella setgħu jiġu ssodisfati 
faċilment wisq jew ma kinux infurzabbli.  Ma sarx biżżejjed użu mill-kundizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni 
tad-dħul fit-tipi kollha ta' kuntratti ta' appoġġ baġitarju. 

Wieħed mill-elementi essenzjali tal-appoġġ baġitarju huwa d-djalogu ta' politika bejn il-Kummissjoni u l-
pajjiżi kkonċernati, li skont il-Kummissjoni stess, għandu jiffoka fuq kwistjonijiet relatati mad-dħul 
domestiku. Huwa essenzjali li jkun hemm strateġija ta' djalogu b'objettivi elenkati b'mod ċar biex jiġu 
segwiti l-progress u kwistjonijiet ta' importanza sinifikattiva. Madankollu, qatt ma ġiet żviluppata strateġija 
bħal din, anke f'pajjiżi fejn il-Kummissjoni kienet identifikat problemi speċifiċi relatati mad-dħul domestiku 
li kellhom jiġu indirizzati. Dan għamel il-monitoraġġ tar-riżultati ħafna aktar diffiċli. Il-kuntratti ta' appoġġ 
baġitarju mill-UE li ġew awditjati kienu jinkludu ammont żgħir ħafna ta' finanzjament għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet ta' kapaċità, minkejja li dan kien kruċjali sabiex tiġi żgurata mobilizzazzjoni effettiva tad-dħul fl-
Afrika sub-Saħarjana. Fl-aħħar nett, l-awditu żvela nuqqas ta' għodod xierqa ta' monitoraġġ biex jipprovdu 
evidenza li l-appoġġ baġitarju mill-UE kien ikkontribwixxa għat-titjib tal-mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku. 
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni:  

• issaħħaħ il-valutazzjonijiet tal-mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku u l-analiżijiet tar-riskju dwarha; 

• tieħu aktar kont tal-mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku meta tkun qed tistabbilixxi kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-iżborżament; 

• issaħħaħ ir-rappurtar dwar l-użu tal-appoġġ baġitarju għat-titjib tal-mobilizzazzjoni tad-dħul 
domestiku; 

• issaħħaħ id-djalogu ta' politika f'dan il-qasam; 

• issaħħaħ l-użu tal-iżvilupp tal-kapaċità għall-mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku; 

• tevalwa aħjar kif l-operazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju setgħu kkontribwew għat-titjib tal-
mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi. 

Noti lill-Edituri 

Mobilizzazzjoni akbar tad-dħul domestiku tnaqqas id-dipendenza fuq l-għajnuna għall-iżvilupp, twassal għal 
titjib fil-governanza pubblika (peress li l-kontribwenti għandhom it-tendenza li jżommu lill-gvernijiet 
tagħhom responsabbli) u hija ċentrali għall-bini tal-Istat. 

Iżda l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment ekonomiji b'introjtu baxx u b'introjtu medju inferjuri, jiffaċċjaw 
sfidi sinifikanti fil-mobilizzazzjoni tad-dħul. Il-proporzjonijiet tagħhom tat-taxxa/PDG ivarjaw minn 10 % 
għal 20 %, meta mqabbel ma' 25 % għal 40 % f'pajjiżi żviluppati. Huma jiffaċċjaw sfidi partikolari li 
jaffettwaw il-fattibbiltà ta' żieda tat-taxxi u ta' dħul ieħor: faqar u illitteriżmu mifrux, diffikultajiet biex 
gruppi li ma jgħixu fuq agrikoltura ta' sussistenza u li joperaw fis-settur informali, jiġu intaxxati, kontabbiltà 
problematika fis-settur privat, nuqqas ta' stat tad-dritt, inċidenza għolja ta' korruzzjoni, u kapaċità 
amministrattiva dgħajfa. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 35/2016: “L-użu tal-appoġġ baġitarju biex tittejjeb il-mobilizzazzjoni tad-dħul 
domestiku fl-Afrika sub-Saħarjana” huwa disponibbli fuq eca.europa.eu bi 23 lingwa tal-UE. 

 


