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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-12 ta’ Diċembru 2019 

L-appoġġ baġitarju li jingħata mill-UE lill-pajjiżi 
sħab mhux dejjem ikun sostnut minn data 
dwar il-prestazzjoni li tkun suffiċjentement 
rilevanti u robusta, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, id-data li l-UE tuża għall-għoti ta’ 
segmenti varjabbli tal-appoġġ baġitarju lill-pajjiżi sħab mhux dejjem tkun solida biżżejjed biex 
jittieħdu deċiżjonijiet infurmati. L-indikaturi tal-prestazzjoni u l-miri tagħhom xi drabi ma 
jkunux rilevanti, u dan jagħmilha diffiċli li jiġi vvalutat jekk il-pajjiżi sħab ikunux għamlu 
progress fl-implimentazzjoni tar-riformi kif kien ġie maqbul. Id-deċiżjonijiet dwar ir-rilaxx tal-
pagamenti relatati mal-appoġġ baġitarju, għalhekk, setgħu ma kinux dejjem iġġustifikati 
biżżejjed, jgħidu l-awdituri.  

Kull sena, l-UE tittrasferixxi medja ta’ madwar EUR 1.7 biljun lill-pajjiżi sħab, dment li huma 
jikkonformaw mal-kundizzjonijiet maqbula għall-pagament. L-iskop ta’ din il-forma ta’ għajnuna, 
magħrufa bħala “appoġġ baġitarju”, huwa li tgħin lis-sħab tal-UE biex jimplimentaw ir-riformi. 
Madwar 44 % tal-pagamenti li jingħataw mill-UE għal kuntratti ta’ appoġġ baġitarju jsiru fil-forma 
ta’ “segmenti varjabbli”, li jitħallsu fuq il-bażi tar-riżultati li nkisbu f’dak li jirrigwarda indikaturi 
tal-prestazzjoni speċifiċi. Għalhekk, l-awdituri vvalutaw ir-rilevanza u l-affidabbiltà tad-data li 
ntużat mill-Kummissjoni Ewropea għall-iżborż ta’ segmenti varjabbli taħt l-appoġġ baġitarju. 

“L-UE hija l-akbar fornitur ta’ appoġġ baġitarju fid-dinja u l-għan tagħha huwa li tgħin lill-pajjiżi 
sħab fl-isforzi tagħhom għal riforma u biex jilħqu l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet 
Uniti”, qal Hannu Takkula, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-
rapport. “Madankollu, qabel ma jsiru xi pagamenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti aktar 
attenzjoni biex tiżgura li jkollha d-data korretta sabiex tkun tista’ tiddetermina jekk ikunx sar 
progress suffiċjenti.” 

L-awdituri sabu li l-indikaturi użati għall-iżborż tal-appoġġ baġitarju kienu konsistenti mal-
istrateġiji settorjali tal-pajjiżi sħab, u ġeneralment ipprovdew l-effett ta’ inċentiv intenzjonat. 
Madankollu, dawn mhux dejjem ikunu mfassla tajjeb u l-ammont ta’ indikaturi huwa għoli wisq. 
B’mod partikolari, il-maġġoranza l-kbira minnhom baqgħu jiffukaw fuq azzjonijiet ta’ terminu 
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qasir aktar milli fuq ir-riżultati aktar fit-tul. Barra minn hekk, terz mill-indikaturi ma ppermettewx 
li r-riżultati jitkejlu b’mod oġġettiv. Xi wħud minnhom kienu ddefiniti b’mod vag mingħajr ebda 
mira kkwantifikata. Oħrajn ma kellhomx linja bażi, jew inkella kellhom linji bażi skorretti. Dan kien 
wassal għal sitwazzjonijiet fejn il-miri meħtieġa kienu aktar baxxi minn dawk ta’ qabel il-bidu tal-
intervent tal-UE. B’mod ġenerali, dawn in-nuqqasijiet ippermettew li jsiru interpretazzjonijiet 
differenti dwar jekk l-objettivi kinux intlaħqu, u għalhekk potenzjalment ippreġudikaw l-analiżi 
tat-talbiet għal żborż. 

L-awdituri sabu wkoll li, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-Kummissjoni ma kinitx siltet konklużjonijiet 
espliċiti dwar il-kapaċità tal-pajjiżi sħab li jipproduċu data preċiża. Il-problemi prinċipali li huma 
identifikaw jirrigwardaw miri li ma ntlaħqux sad-dati ta’ skadenza stabbiliti, riżultati mkejla skont 
linji bażi li ġew stabbiliti b’mod skorrett, evidenza skorretta jew mhux kompleta dwar l-ilħuq tal-
indikaturi, u miri li assolutament ma ntlaħqux. 

Fl-aħħar nett, l-awdituri wettqu mill-ġdid il-valutazzjonijiet tal-Kummissjoni f’dak li jirrigwarda l-
ilħuq tal-indikaturi użati bħala bażi għall-pagamenti relatati mal-appoġġ baġitarju. Mill-ammont 
totali ta’ EUR 234 miljun f’pagamenti ta’ segment varjabbli li ġew irrieżaminati, huma sabu 
diskrepanzi li jammontaw għal EUR 16.7 miljun: ammont ta’ EUR 13.3 miljun ma kienx iġġustifikat 
biżżejjed, filwaqt li EUR 3.4 miljun kienu tħallsu mingħajr ma kien sar progress reali. Barra minn 
hekk, l-awdituri jidentifikaw pagamenti li jammontaw għal EUR 26.3 miljun, li kienu ngħataw lill-
Moldova mingħajr dokumentazzjoni suffiċjenti li kien inkiseb it-titjib meħtieġ f’dak li jirrigwarda l-
prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt. 

Ibbażat fuq is-sejbiet tagħhom, l-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet fejn b’mod 
partikolari jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex: 

• ittejjeb il-valutazzjoni tal-kapaċitajiet tal-pajjiżi li jipprovdu data affidabbli dwar il-
prestazzjoni 

• tirfina l-formulazzjoni tal-indikaturi li jintużaw għall-appoġġ baġitarju 
• iżżid l-użu tal-indikaturi tal-eżitu 
• ittejjeb il-kontrolli fuq id-data dwar il-prestazzjoni li tintuża għall-iżborż tas-segmenti 

varjabbli. 
 
Noti lill-Edituri 
Matul il-perjodu 2014-2017, l-UE (permezz tal-baġit tagħha u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp) 
impenjat madwar 11 % tal-baġit tagħha għall-għajnuna bilaterali għall-iżvilupp permezz tal-
appoġġ baġitarju. Fl-2017, hija pprovdiet appoġġ baġitarju lil 90 pajjiż u territorju, li b'kollox 
irċevew EUR 1.8 biljun.  
L-ammont totali impenjat għal 270 kuntratt ta’ appoġġ baġitarju li kienu għaddejjin huwa ta’ 
EUR 12.7 biljun. Is-setturi prinċipali appoġġati huma l-edukazzjoni, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, 
is-saħħa u l-enerġija. 
It-talbiet għal żborż għas-segmenti varjabbli jitħejjew mill-pajjiżi sħab. Għalhekk, huwa essenzjali 
li l-Kummissjoni tkun tista’ tislet konklużjonijiet dwar l-affidabbiltà tad-data li tiġi ppreżentata. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2019 “Il-kwalità tad-data fil-qasam tal-appoġġ baġitarju: dgħufijiet f’xi 
indikaturi u fil-verifikazzjonijiet tal-pagament għas-segmenti varjabbli” huwa disponibbli fuq is-sit 
web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Preċedentement, il-QEA kkummentat dwar l-
appoġġ baġitarju tal-UE fl-opinjonijiet tagħha dwar il-proposti għal regoli finanzjarji għall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u dwar l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI); ara l-Osservazzjonijiet tal-QEA fil-qosor ta’ Frar 2019. 
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
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rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
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