
 

Dikjarazzjoni indirizzata lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE 

L-impatt tas-Semestru Ewropew u żviluppi riċenti oħra fil-ġestjoni ekonomika 
tal-UE fuq l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika tal-Istati Membri tal-Unjoni 

Ewropea u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri  

 

1. Il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Kapijiet tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika (SAIs) tal-Istati 
Membri tal-UE u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) iltaqgħu fil-Lussemburgu fit-13 u fl-14 ta’ 
Ottubru 2011. Parti mil-laqgħa kienet iddedikata għal taħdita dwar l-impatt għas-SAIs tal-UE 
u għall-QEA minħabba s-Semestru Ewropew u żviluppi riċenti oħra fil-ġestjoni ekonomika tal-
UE, inklużi r-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tas-sistemi u tal-istituzzjonijiet finanzjarji, l-
għajnuna tal-istat lis-settur finanzjarju u l-verifika tal-mekkaniżmi ta’ ġestjoni tal-kriżi tal-euro. 

2. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jirrikonoxxi

Il-verifika pubblika adegwata tal-fondi pubbliċi 

 li l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali żvelat ir-rabta mill-
qrib bejn l-ekonomiji tal-UE – kemm ġewwa kif ukoll barra ż-żona tal-euro – u enfasizza l-
interessi u l-prijoritajiet inkomuni li jmorru lil hinn mid-dimensjoni nazzjonali. Ir-rispons fil-livell 
tal-UE involva firxa ta’ miżuri li jinkludu: sforzi biex jiġu stimulati l-irkupru u t-tkabbir 
ekonomiku; mekkaniżmi ġodda għat-trawwim ta’ koordinazzjoni ta’ politika fiskali u 
ekonomika; leġiżlazzjoni ġdida fuq il-ġestjoni ekonomika; bidliet fis-sorveljanza tas-settur 
finanzjarju; u għajnuna finanzjarja lil Stati Membri fil-bżonn. 

3. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jenfasizza

4. Il-Kumitat ta’ Kuntatt 

 li l-arranġamenti u l-istrumenti l-ġodda stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, tal-UE u intergovernattiv (b'mod notevoli fost il-pajjiżi taż-żona tal-euro) jistgħu 
jkollhom implikazzjonijiet konsiderevoli għall-użu tal-fondi pubbliċi, inkluż riskju akbar ta’ 
diskrepanzi fl-obbligu ta' rendikont u fil-verifika pubblika.  

jemmen

• trasparenza suffiċjenti, fil-għamla ta’ informazzjoni affidabbli u f’waqtha (bl-istatistika 
nazzjonali inkluża) fuq l-użu attwali jew maħsub tal-fondi pubbliċi, u r-riskji li għalihom 
huma esposti; 

 li l-prinċipji li ġejjin (l-għajnuna għall-promozzjoni ta’ ġestjoni 
tajba u s-salvagwardja tal-attivi) għandhom ikunu rispettati meta l-fondi pubbliċi jkunu 
involuti: 

• obbligu ta' rendikont xieraq, li jinvolvi l-iskrutinju pubbliku tal-operat u l-għoti ta’ 
rendikont minn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet kif ukoll minn dawk responsabbli mill-
ġestjoni tal-proċessi; u 

• verifika pubblika adegwata, biex tingħata assigurazzjoni u informazzjoni dwar l-użu 
tal-fondi pubbliċi u r-riskji li għalihom huma esposti, u b’hekk issir kontribuzzjoni għat-
trasparenza u tingħata bażi għall-obbligu ta’ rendikont. 

5. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat rispons effettiv ta’ verifika 
pubblika għall-kriżi finanzjarja u ekonomika u l-konsegwenzi tagħha. L-arranġamenti u l-
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istrumenti l-ġodda ħolqu responsabbiltajiet, opportunitajiet u sfidi ġodda għas-SAIs tal-UE u 
għall-QEA. Dawn l-istituzzjonijiet se jqisu – sa fejn huwa possibbli u fi ħdan il-mandati 
rispettivi tagħhom – kif għandhom jadattaw ix-xogħol tal-verifika tagħhom għall-kuntest il-
ġdid. F’xi każijiet dan il-proċess diġà beda, permezz tal-introduzzjoni ta’ kompiti tal-verifika 
ġodda u aġġornati. 

6. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jagħraf is-sejħa tas-SAIs taż-żona tal-euro għal arranġamenti 
adegwati għall-verifika esterna pubblika tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) skont 
l-istandards internazzjonali tal-verifika. Il-Kumitat ta’ Kuntatt adotta riżoluzzjoni speċifika fuq 
din il-kwistjoni. 

 

Aktar żvilupp ta’ koperazzjoni bejn is-SAIs tal-UE u l-QEA 

7. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jenfasizza

• il-qsim tat-tagħlimiet miksuba minn riżultati tal-verifika riċenti, u l-impatt tagħhom, 
bħala mod kif l-għarfien jista’ jiġi akkumulat u maqsum; 

 l-importanza u l-benefiċċju li nitgħallmu mill-esperjenza ta’ 
xulxin. L-interdependenza dejjem tikber tal-ekonomiji tal-UE, issaħħaħ il-valur tal-perspettiva 
komuni li tista’ tinkiseb minn koperazzjoni mill-qrib. Din tista’ tinkludi: 

• l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-aqwa prattiki kurrenti fil-verifika tal-arranġamenti l-ġodda 
(u dawk eżistenti); 

• l-identifikazzjoni ta’ diskrepanzi fil-verifika pubblika u l-potenzjal għal kompiti tal-
verifika ġodda u sħubiji ġodda, u l-kunsiderazzjoni ta’ kif dawn jistgħu jkunu 
indirizzati bl-aqwa mod; u 

• il-kunsiderazzjoni tal-iżvilupp ta’ metodi u tekniki speċifiki tal-verifika biex jintużaw 
mis-SAIs, u l-għodod u l-gwida biex jiġu implimentati. 

8. Il-Kumitat ta’ Kuntatt se jiżviluppa

 

 dawn l-azzjonijiet fi ħdan netwerks eżistenti li jkopru l-
verifika tal-Ewropa 2020 u l-politika fiskali, u permezz ta' verifiki paralleli jew koordinati u 
minn attivitajiet kooperattivi oħra stabbiliti għall-iskop. 

 
Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Ottubru 2011 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_MT.PDF�

