
 

 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport analitiku maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Ir-rapport analitiku sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 
 

 

MT 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-26 ta’ Settembru 2019 

 
 

Il-proċess tal-istralċ tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u 
l-Azzar kważi ġie kkompletat kif ippjanat, iżda r-rikavat 
mill-assi li jifdal ma għadux suffiċjenti biex jiffinanzja l-
programm ta’ riċerka parallel, jgħidu l-Awdituri tal-UE  
Skont rapport analitiku ġdid maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-proċess tal-istralċ tal-
Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) kważi ġie kkompletat. Fil-frattemp, madankollu, 
l-awdituri jgħidu li, b’kont meħud tar-rati tal-imgħax attwali, id-dħul iġġenerat mill-assi tagħha 
sar baxx wisq biex jiżgura l-finanzjament sostnut ta’ programm speċifiku għar-riċerka fis-setturi 
tal-faħam u l-azzar. 

Wara l-iskadenza tal-KEFA fit-23 ta’ Lulju 2002, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħha ġew 
ittrasferiti għall-UE. Il-Kummissjoni Ewropea kienet responsabbli għall-istralċ tal-operazzjonijiet 
ta’ għoti u teħid b’self li kien jifdal, kif ukoll għall-ġestjoni tal-assi l-oħra tal-KEFA f’likwidazzjoni.  

“Sbatax-il sena wara t-tmiem tal-KEFA, il-likwidazzjoni tagħha hija imminenti,” qal Alex 
Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport analitiku. 
“Issa huwa ż-żmien biex il-Kummissjoni taqleb il-folja u tintegra, fil-programm qafas għar-riċerka 
tal-UE, l-appoġġ li hija tagħti għal proġetti innovattivi u sostenibbli fis-setturi tal-faħam u l-azzar.” 

L-awdituri josservaw li l-KEFA daħlet għal impenji fuq terminu twil qabel ma hija temmet l-
operazzjonijiet tagħha, iżda l-proċess tal-istralċ tagħha qed joqrob lejn tmiemu. Bejn l-2002 u l-
2018, il-portafoll ta’ self naqas b’aktar minn 90 % (minn EUR 964 miljun għal EUR 95.2 miljun), 
filwaqt li l-għoti u t-teħid b’self ukoll naqsu gradwalment (minn EUR 742 miljun għal 
EUR 92 miljun). 

B’mod ġenerali, fi tmiem l-2018, il-valur tal-ekwità tal-KEFA f’likwidazzjoni kien ta’ 
EUR 1 462 miljun. Mill-2002 ’il hawn, il-Fond ta’ Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar tal-UE qed jiġi 
ffinanzjat mid-dħul iġġenerat mill-assi tal-KEFA f’likwidazzjoni. Huwa jappoġġa proġetti li jkopru, 
pereżempju, il-proċessi ta’ produzzjoni, is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jew il-ħarsien 
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ambjentali. Il-Kummissjoni tħaddem il-Fond ta’ Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar bħala programm 
separat, b’mod parallel mal-programm qafas għar-riċerka tal-UE. 

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li fi snin reċenti, madankollu, l-introjtu li ġie ġġenerat minn 
dawn l-assi sar baxx ħafna, fil-biċċa l-kbira minħabba l-livell estremament baxx tar-rati tal-imgħax. 
Is-sena l-oħra, ir-rikavat minn din il-ġestjoni tal-assi ammonta għal EUR 3 miljun biss. 

B’konsegwenza ta’ dan, il-baġit tal-Fond ta’ Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar naqas minn 
EUR 42 miljun fl-2017 għal EUR 22 miljun fl-2019, u huwa mistenni li jonqos aktar għal madwar 
EUR 12-il miljun fl-2020, meta jkun meħtieġ finanzjament annwali ta’ mill-inqas EUR 40 miljun. 
Minbarra dan, il-Fond jista’ jintlaqat ukoll mill-konsegwenzi tal-ħruġ propost tar-Renju Unit mill-
UE. Għalhekk l-awdituri jikkonkludu li l-mudell attwali, li permezz tiegħu l-Fond ta’ Riċerka dwar 
il-Faħam u l-Azzar jiġi ffinanzjat unikament fuq il-bażi ta’ dħul mill-ġestjoni tal-assi, mhuwiex 
sostenibbli. 

 

  

Noti lill-Edituri 

Il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) ġiet stabbilita għal perjodu ta’ 50 sena mit-
Trattat tal-KEFA, li ġie ffirmat f’Pariġi fit-18 ta’ April 1951 mill-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, 
il-Lussemburgu, u n-Netherlands. Hija daħlet fis-seħħ fit-23 ta’ Lulju 1952 u skadiet fit-
23 ta’ Lulju 2002, kif kien skedat. 

Ir-Rapport Analitiku Nru 10/2019 “Il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar: l-istralċ għaddej kif 
ippjanat, iżda l-finanzjament għar-riċerka ma għadux sostenibbli” tal-QEA huwa disponibbli fuq is-
sit web tagħha (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Rapport analitiku jippreżenta u jistabbilixxi l-
fatti li jikkonċernaw kwistjoni speċifika; iżda mhuwiex awditu. 
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