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Il-Lussemburgu, is-26 ta’ Ottubru 2021

Rapport Annwali 2020
L-10 mistoqsijiet l-aktar frekwenti
(1) Xi rwol għandha l-Qorti Ewropea tal-Awdituri b’rabta mal-baġit tal-UE?
Kull sena, aħna nivverifikaw il-kontijiet konsolidati tal-UE u nipprovdu opinjoni dwar
tliet kwistjonijiet: 1) jekk il-kontijiet ikunux affidabbli, 2) jekk l-introjtu tal-UE jkunx ġie
rċevut skont ir-regoli, u 3) jekk il-baġit tagħha jkunx intefaq skont ir-regoli. Dawn ilkontrolli jifformaw il-bażi għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna, li aħna meħtieġa
nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Fl-2020, l-infiq tal-UE ammonta għal EUR 173.3 biljun, li jirrappreżenta 1.1 % tal-introjtu
nazzjonali gross ikkombinat tal-Istati Membri tal-UE u tar-Renju Unit.
(2) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ċċertifikat il-kontijiet għall-2020?
Iva. Aħna ċċertifikajna l-kontijiet għall-2020 bħala affidabbli (tajna opinjoni “favorevoli”),
bħalma għamilna għal kull sena finanzjarja mill-2007 ’l hawn. Ikkonkludejna li l-kontijiet
għall-2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja
tal-UE, ir-riżultati tagħha għal dik is-sena, il-flussi tal-flus tagħha u l-bidliet fl-assi netti
tagħha.
Minbarra l-opinjoni tagħna dwar il-kontijiet, aħna meħtieġa nagħtu opinjoni – ibbażat fuq
ix-xogħol tal-awditjar tagħna – dwar jekk it-tranżazzjonijiet ta’ bażi jkunux saru skont irregoli tal-UE. Aħna sibna li d-dħul kien ħieles minn żball materjali. Il-livell ta’ żball stmat
fil-pagamenti baqa’ relattivament stabbli fi snin reċenti. Huwa naqas minn 3.8 % fl-2015
għal 3.1 % fl-2016 u 2.4 % fl-2017. Baqa’ stabbli mill-2018 ’il hawn, meta kien 2.6 %. Fl2020 il-livell ta’ żball stmat fil-pagamenti kien ta’ 2.7 %, l-istess bħal fl-2019. Fl-2019,
aħna kkonkludejna li l-iżball huwa pervażiv, u għalhekk tajna opinjoni avversa (dan jiġi
spjegat f’aktar dettall hawn taħt).
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(3) Xi jfisser il-livell ta’ żball stmat minna?
Iċ-ċifra ta’ 2.7 % hija l-istima li wettaqna tal-ammont ta’ flus li ma kellhomx jitħallsu millbaġit tal-UE minħabba li, fil-fehma tagħna, ma ntefqux la skont ir-regoli tal-UE u lanqas
skont ir-regoli nazzjonali speċifiċi fl-Istati Membri.
Żbalji tipiċi jinkludu pagamenti għal benefiċjarji ineliġibbli jew għal proġetti ineliġibbli,
jew pagamenti għal xiri ta’ servizzi, beni jew investimenti mingħajr l-applikazzjoni
korretta tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku.
(4) Dan ifisser li nħlew 2.7 % ta’ flus l-UE?
Le. Dan mhuwiex preċiż, minħabba li hemm differenza sinifikanti bejn “żball” u “ħela”. Flittestjar li nwettqu, aħna nivverifikaw jekk flus l-UE jkunux intefqu skont ir-regoli
applikabbli, jekk l-ispejjeż iddebitati jkunux ġew ikkalkulati b’mod korrett, u jekk ilkundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà jkunux ġew irrispettati. Jekk wieħed minn dawn ir-rekwiżiti
ma jkunx ġie ssodisfat, aħna nsejħulu “żball”. Dan huwa dak li ċ-ċifra ta’ 2.7 % tirreferi
għalih.
Xi żbalji jinvolvu pagamenti li ma kinux jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, iżda li
ma kinux jikkostitwixxu ħela. Pereżempju, aħna sibna li kien ġie ffinanzjat proġett taliżvilupp rurali fil-Kroazja li appoġġa l-kultivazzjoni tat-tuta żerqa, inkluża l-installazzjoni ta’
sistema ta’ tisqija. Dawn l-investimenti huma eliġibbli biss għall-finanzjament mill-UE jekk
jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE li tippromwovi l-użu sostenibbli talilma. Il-benefiċjarju kien ippreżenta dokumenti li jindikaw li miter tal-ilma kien jagħmel
parti mill-proġett u li l-aġenzija tal-pagamenti aċċettat in-nefqa relatata mas-sistema ta’
tisqija. Madankollu, aħna sibna li l-ebda miter ma kien ġie installat, u dan jagħmel ilkomponent tat-tisqija ineliġibbli għall-finanzjament mill-UE.
Madankollu, huwa pjuttost possibbli wkoll li nfiq li jkun perfettament legali u regolari
jkun madankollu jikkostitwixxi ħela. Eżempju wieħed li rrappurtajna dwaru fil-passat kien
l-infrastruttura portwarja li nbniet mingħajr kunsiderazzjoni adegwata tal-livelli ta’
merkanzija proġettati.
(5) L-iżbalji li nstabu jikkostitwixxu frodi?
Fil-maġġoranza l-kbira tal-każijiet, ma jkollna l-ebda indikazzjoni bħal din. Il-frodi hija
att deliberat ta’ qerq biex jinkiseb xi vantaġġ. Għalkemm jista’ jkun diffiċli biex il-każijiet
ta’ frodi jiġu identifikati permezz ta’ proċeduri standard tal-awditjar, l-ittestjar li nwettqu
tabilħaqq jiżvela għadd ta’ każijiet suspettati kull sena.
Fl-2020, irrappurtajna 6 każijiet ta’ frodi suspettata minn fost it-838 tranżazzjoni li
awditjajna. Aħna rrapurtajna dawn il-każijiet lill-OLAF, l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta’
Kontra l-Frodi, li jinvestiga u jagħti segwitu kif meħtieġ f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet
tal-Istati Membri.
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(6) Il-ġestjoni finanzjarja tal-UE qed tmur għall-agħar?
Matul l-aħħar qafas finanzjarju pluriennali kien hemm titjib kumplessiv fil-livell ta’ żball
stmat fl-infiq, minn 4.4 % fl-2014 għal livell stabbli ta’ qrib 2.7 % fl-aħħar tliet snin.
Madankollu, l-infiq b’riskju għoli qed ikompli jkun ikkaratterizzat minn żball materjali
(prinċipalment l-infiq ibbażat fuq rimborżi). Il-proporzjon ta’ dan it-tip ta’ nfiq żdied għal
59 % fil-baġit għall-2020. Aħna nistmaw li l-livell ta’ żball fl-infiq b’riskju għoli huwa ta’
4.0 %. Bħal fi snin preċedenti, aħna nikkonkludu li l-iżball huwa pervażiv, u għalhekk
tajna opinjoni avversa dwar l-infiq.
(7) Xi jfissru “żball pervażiv” u nfiq “b’riskju għoli”?
Aktar minn nofs l-infiq tal-UE fl-2020 kien meqjus bħala nfiq b’riskju għoli. Filwaqt li
nistmaw li l-livell ta’ żball fl-infiq totali huwa ta’ 2.7 %, iċ-ċifra titla’ għal 4.0 % jekk
neżaminaw l-infiq b’riskju għoli b’mod iżolat. Minħabba l-piż sostanzjali ta’ dan it-tip ta’
nfiq bħala proporzjon tal-infiq totali (59 %), aħna nqisu li dan l-iżball huwa pervażiv – fi
kliem ieħor, li huwa preżenti fi ħdan il-popolazzjoni kollha li awditjajna jew f’parti
sinifikanti minnha.
Infiq b’riskju għoli jirreferi prinċipalment għar-rimborż mill-UE tal-ispejjeż eliġibbli għal
attivitajiet eliġibbli (taħt regoli kumplessi). Ir-rimborżi jsiru, pereżempju, għal proġetti ta’
riċerka (taħt l-infiq fil-qasam ta’ “Kompetittività”), investimenti fi żvilupp reġjonali u rurali
(taħt il-qasam ta’ “Koeżjoni” u “Riżorsi naturali”) u proġetti ta’ għajnuna għall-iżvilupp
(taħt “Ewropa Globali”). Din is-sena, il-proporzjon ta’ dan it-tip ta’ nfiq żdied għal 59 %,
dovut l-aktar għal żieda ulterjuri fl-infiq fil-qasam ta’ “Koeżjoni” (EUR 20 biljun).
Infiq b’riskju aktar baxx jirrigwarda pagamenti bbażati fuq drittijiet, li jsiru lil benefiċjarji
li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet (inqas kumplessi). Pagamenti bħal dawn jinkludu,
pereżempju, għajnuna diretta għall-bdiewa (taħt “Riżorsi naturali”), fellowships għallistudenti u għar-riċerka (taħt “Kompetittività”), u s-salarji u l-pensjonijiet tal-persunal talUE (taħt “Amministrazzjoni”).
(8) X’inhi opinjoni “favorevoli/kwalifikata/avversa”?
Opinjoni “favorevoli” tfisser li ċ-ċifri jippreżentaw stampa vera u ġusta u jsegwu r-regoli
tar-rappurtar finanzjarju u tal-ġestjoni finanzjarja.
Opinjoni “kwalifikata” tfisser li l-awdituri ma jistgħux jagħtu opinjoni favorevoli, iżda li lproblemi identifikati mhumiex pervażivi.
Opinjoni “avversa” tindika problemi mifruxa.
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(9) X’inhu livell “materjali” ta’ żball?
Fit-terminoloġija tal-awditjar, dan ifisser il-livell li ’l fuq minnu l-iżbalji jitqiesu bħala li
għandhom effett sinifikanti. Livell materjali ta’ żball huwa wieħed li x’aktarx jinfluwenza
t-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-utenti intenzjonati ta’ rapport tal-awditjar. Kemm aħna kif
ukoll il-Kummissjoni Ewropea nużaw soll ta’ 2 % biex niddeterminaw il-materjalità.
(10) Għaliex ir-rapport annwali jiġbed l-attenzjoni għar-riskji relatati mal-pakkett ta’
għajnuna għall-COVID-19?
Il-pandemija tal-COVID-19 se jkollha impatt sostanzjali ħafna fuq il-finanzi tal-UE: għallperjodu finanzjarju 2021-2027, l-allokazzjoni ta’ finanzjament ikkombinata mill-istrument
Next Generation EU (NGEU) u mill-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) se tkun ta’
EUR 1 824 biljun, kważi d-doppju tal-ammont ta’ nfiq fil-perjodu preċedenti tal-QFP.
Fl-istess ħin, l-assorbiment tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) mill-Istati
Membri kompla b’ritmu li baqa’ aktar bil-mod milli ppjanat. Sa tmiem l-2020, is-sena
finali tal-baġit attwali ta’ seba’ snin, kien tħallas biss 55 % tal-finanzjament mill-UE li kien
ġie maqbul għall-perjodu 2014-2020. Dan kellu l-effett li kabbar l-impenji pendenti, li sa
tmiem l-2020 kienu laħqu EUR 303.2 biljun (li minnhom EUR 209 biljun ġew mill-Fondi
SIE), l-ekwivalenti ta’ kważi żewġ baġits annwali.
Fid-dawl ta’ dan il-fatt, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għar-riskju ta’ bidu tardiv flimplimentazzjoni tal-fondi taħt ġestjoni kondiviża fil-perjodu finanzjarju 2021-2027. F’dan
il-kuntest, u abbażi tal-evidenza minn perjodi preċedenti, huma jwissu wkoll dwar sfidi
relatati kemm ma’ kwistjonijiet ta’ legalità kif ukoll mal-ġestjoni finanzjarja tajba talfondi.

Ir-Rapport Annwali 2020 tal-QEA huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE fuq eca.europa.eu.
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