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Il-fondi li jingħataw mill-UE għall-għajnuna għall-iżvilupp
iridu jkunu ffukati fuq ir-riżultati, jgħidu l-Awdituri
Skont opinjoni ġdida li ġiet adottata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea
biex bosta programmi ta’ azzjoni esterna jingħaqdu fi strument ġdid wiesa’ ta’ għajnuna mill-UE għall-iżvilupp hija
mistennija li tissimplifika l-qafas leġiżlattiv, tnaqqas il-burokrazija, u tipprevedi rispons aktar flessibbli għal sfidi u
kriżijiet imprevisti. Madankollu, l-awdituri jgħidu li jenħtieġ li dan ma jsirx għad-detriment tal-obbligu ta’ rendikont,
u li l-istrument kollu kemm hu jkun iffukat fuq ir-riżultati.
L-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) se jidħol fis-seħħ fl2021, b’finanzjament propost ta’ EUR 89.2 biljun matul il-perjodu finanzjarju li jmiss fuq seba’ snin tal-UE. Huwa se
jgħaqqad 12-il strument u programm eżistenti ta’ azzjoni esterna fi ħdan il-baġit tal-UE. B’mod partikolari, huwa se
jinkorpora l-akbar strument ta’ azzjoni esterna tal-UE, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), li attwalment huwa
mmaniġġjat barra mill-baġit tal-UE u li jipprovdi għajnuna għall-iżvilupp lil pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku kif
ukoll lil pajjiżi u territorji extra-Ewropej f’ammont ta’ EUR 30.5 biljun għall-perjodu 2014-2020. L-istrument NDICI se
jkun jinkludi forom differenti ta’ finanzjament bħal għotjiet, appoġġ baġitarju, fondi fiduċjarji, garanziji baġitarji,
finanzjament imħallat u ħelsien mid-dejn.
“Il-proposta ambizzjuża tal-Kummissjoni għall-istrument il-ġdid ta’ azzjonijiet esterni tinsab fid-direzzjoni t-tajba u
tnaqqas id-diskrepanzi u t-trikkib,” qal Hannu Takkula, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-opinjoni. “Lintegrazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp fil-baġit tal-UE se ttejjeb is-sorveljanza demokratika, li ssir millParlament Ewropew, tal-għajnuna mill-UE għall-iżvilupp, u dan se jikseb aktar setgħa baġitarja u leġiżlattiva fuq ilfond.”
B’mod ġenerali, il-proposta tilħaq l-għanijiet tagħha li twassal simplifikazzjoni u tnaqqis tal-piż amministrattiv għallpartijiet ikkonċernati, kif ukoll flessibbiltà akbar għall-istrumenti finanzjarji. Madankollu, l-awdituri jgħidu li l-koerenza
u l-konsistenza tal-interventi tal-Kummissjoni se jkunu jiddependu fuq l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni magħżula u
fuq il-ġestjoni u s-superviżjoni tagħha.
Huma jappellaw lill-Kummissjoni u lil-leġiżlaturi – il-Parlament Ewropew u l-Kunsill – biex japplikaw l-approċċ ibbażat
fuq il-prestazzjoni b’mod konsistenti fil-proposta kollha kemm hi sabiex jiġi żgurat li din ma tkunx limitata għall-pajjiżi
fiż-żona tal-viċinat. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-dokumenti ta’ programmazzjoni jkunu bbażati fuq ir-riżultati mhux
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Opinjoni adottata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
L-Opinjoni sħiħa tinsab fuq http://www.eca.europa.eu/

ECA Press

Mark Rogerson – Kelliem
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Uffiċjal tal-Istampa
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

biss għall-programmi ġeografiċi, iżda wkoll għal dawk tematiċi, u li r-riżultati jkunu dejjem immonitorjati fuq il-bażi ta’
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li jkunu jistgħu jitkejlu u li jkunu marbuta b’mod ċar ma’ objettivi speċifiċi. Jenħtieġ
li l-proposta tiddistingwi b’mod ċar bejn l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet appoġġati u dik tal-istrument innifsu.
Il-proposta tillaxka r-regoli dwar l-annwalità baġitarja, jiġifieri l-prinċipju li l-fondi jridu jintnefqu fis-sena li għaliha
jkunu ġew impenjati, billi jiffaċilitaw ir-riport ta’ fondi li ma jkunux intnefqu għal sena oħra. Għalkemm iddispożizzjonijiet il-ġodda jipprovdu aktar flessibbiltà, l-awdituri jwissu li dan imur lil hinn mir-regoli finanzjarji tal-UE u
jintroduċi kumplessità legali addizzjonali. Huma jissuġġerixxu li l-impatt ta’ flessibbiltà akbar fil-baġit irid jitqies bi
tqabbil mat-telf potenzjali ta’ obbligu ta’ rendikont u mat-tnaqqis tar-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-fondi.
Huma josservaw li l-proposta tintroduċi riżerva għal sfidi u prijoritajiet emerġenti, u jagħmlu għadd ta’ kummenti
speċifiċi. Pereżempju, il-Kummissjoni tipproponi li għal każijiet eċċezzjonali, jiġu rduppjati l-limiti massimi attwalment
stabbiliti fil-qafas tal-FEŻ, u li taħthom jistgħu jiġu adottati pjanijiet u miżuri ta' azzjoni mingħajr atti ta’
implimentazzjoni, jiġifieri sa EUR 10 miljun għal miżuri ta’ appoġġ u EUR 20 miljun għal azzjonijiet speċjali ta’ rispons
rapidu. L-awdituri jwissu li dawn l-eċċezzjonijiet jistgħu jdgħajfu l-arranġamenti ta’ sorveljanza.
L-awdituri jissuġġerixxu li l-proposta tkun tinkludi referenza għad-djalogu bejn l-UE, l-Istati Membri u l-pajjiżi sħab, u li
tinkludi b’mod aktar espliċitu l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tibdil fil-klima fl-objettivi tagħha. Huma jirrikonoxxu ddispożizzjonijiet li saru fir-rigward tad-drittijiet tagħhom tal-awditjar, iżda jgħidu li jenħtieġ li l-Kummissjoni u lleġiżlaturi, fil-ftehimiet li jsiru ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, jirrinfurzaw id-dritt tal-awdituri
li jaċċessaw l-informazzjoni u d-dokumenti kollha meħtieġa għax-xogħol tagħhom.
Noti lill-Edituri
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika opinjonijiet
dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-awtoritajiet
leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fix-xogħol li jwettqu.
L-Opinjoni Nru 10/2018 tal-QEA dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lIstrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali hija attwalment disponibbli
bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu.

2

