MT

Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, is-27 ta’ Marzu 2019

L-awdituri jeżaminaw is-sorveljanza,
mill-UE, tal-għajnuna mill-istat lill-banek
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-monitoraġġ, mill-UE, tal-appoġġ pubbliku
li ngħata lis-settur finanzjarju matul dawn l-aħħar snin. B’mod partikolari, l-awdituri se
jeżaminaw kif il-Kummissjoni Ewropea tiżgura li l-għajnuna tibqa’ tingħata eċċezzjonalment u
tkun limitata għal dak li jkun strettament meħtieġ. Huma se jivvalutaw ukoll ix-xerqien u leffettività tal-proċeduri stabbiliti għall-kontroll tal-għajnuna mill-istat.
B’mod ġenerali, il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprojbixxi l-għoti ta’ għajnuna mill-istat (jiġifieri l-appoġġ
finanzjarju pubbliku), minħabba li din tista’ toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
Madankollu, l-intervent tal-gvern jista’ jkun meħtieġ u awtorizzat f’ċerti ċirkustanzi partikolari,
bħal fil-kriżi finanzjarja tal-2008. Bejn l-2008 u l-2017, l-UE approvat għajnuna għas-settur
finanzjarju li kumplessivament kienet tammonta għal EUR 1 459 biljun f’għajnuna simili għallkapital u EUR 3 659-il biljun addizzjonali f’għajnuna ta’ likwidità. Il-kontroll tal-għajnuna mill-istat
jaqa’ taħt ir-responsabbiltà unika tal-Kummissjoni.
Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar il-kontroll, mill-UE, tal-għajnuna mill-istat
lill-banek. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun
għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew filprogrammi li jkunu qed jiġu awditjati.
“Mill-kriżi tal-2008 ’l hawn, is-settur tas-servizzi finanzjarji rċieva ħafna aktar għajnuna mill-istat
minn kull settur ieħor tal-ekonomija”, qal Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea talAwdituri responsabbli għall-awditu. “Huwa kruċjali li din l-għajnuna mill-istat tiġi kkontrollata
b’mod xieraq u bir-reqqa biex tiġi ssalvagwardjata l-kompetizzjoni fis-suq intern kif ukoll biex ilkontribwenti tal-UE jkunu protetti mill-piż li s-salvataġġ tal-banek jirrappreżenta.”

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Previżjoni ta’ Awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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L-awditu se jkopri l-attivitajiet għall-kontroll tal-għajnuna mill-istat wara l-kriżi finanzjarja, filwaqt
li jibda bl-adozzjoni tal-Komunikazzjoni Bankarja l-ġdida fl-2013. Peress li l-Kummissjoni hija
inkarigata kemm milli tagħmel kif ukoll milli tinforza r-regoli dwar l-għajnuna mill-istat, l-awditu se
jivvaluta kemm it-tfassil kif ukoll l-eżekuzzjoni tal-kontroll li hija twettaq.
B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk:
o

il-Kummissjoni għandhiex għodod u riżorsi xierqa għall-kontroll tal-għajnuna mill-istat,
inklużi kontrolli interni robusti;

o

ir-regoli u l-proċeduri attwali li jirrigwardaw l-għajnuna mill-istat humiex adatti għallidentifikazzjoni u għall-kontroll tal-għajnuna mill-istat li tingħata lill-banek, u jekk humiex
effettivi f’li jżommu d-distorsjoni tal-kompetizzjoni fil-livell minimu meħtieġ;

o

il-Kummissjoni ivverifikat li hija fil-fatt tkun qed tikseb ir-riżultati mistennija.

Nota lill-Edituri
Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fi tmiem l-2019.
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