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Stqarrija għall-istampa

Il-Lussemburgu, it-28 ta’ Mejju 2020

L-Awdituri se janalizzaw ir-reazzjoni tal-UE għall-COVID-19,
kemm fil-livell tas-saħħa pubblika kif ukoll f’dak tal-ekonomija
Illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) irrevediet il-programm ta’ ħidma tagħha għall-2020
biex tbiddel il-fokus ta’ xogħolha lejn aspetti li huma relatati mal-COVID-19: hija aġġustat lambitu, l-approċċ u t-twaqqit ta’ għadd ta’ kompiti li jinsabu għaddejjin bħalissa u, minbarra dan,
iddeċidiet li ma tkomplix xi wħud mill-kompiti li fil-bidu kienu ppjanati li jibdew fl-2020. L-awditur
estern tal-UE żied ukoll żewġ rapporti analitiċi ġodda fil-programm: wieħed dwar il-kontribut li lUE tat għas-saħħa pubblika, u ieħor dwar ir-reazzjoni tagħha għall-pandemija tal-coronavirus fillivell tal-politika ekonomika. L-għan taż-żewġ rapporti analitiċi huwa li jingħata kontribut għaddiskussjoni pubblika dwar kif l-UE u l-Istati Membri ttrattaw l-effetti tal-pandemija. Minbarra
dan, huma se jagħtu kontribut għall-eżerċizzju ta’ tagħlimiet meħuda u għad-dibattitu dwar irrwol tal-UE u tal-korpi tagħha matul din il-kriżi u matul il-kriżijiet tal-ġejjieni.
Il-pandemija tal-COVID-19 irriżultat fi sfidi mingħajr preċedent għall-UE u għall-Istati Membri
tagħha, u fuq firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika. Il-QEA rrevediet il-programm tagħha biex tiżgura
li xogħolha fl-2020 jirreaġixxi għal dawn l-isfidi sa fejn ikun possibbli u b’mod flessibbli. Fejn kien
xieraq, l-awdituri biddlu l-ambitu tal-kompiti tagħhom li kienu jinsabu għaddejjin, u aġġustaw lapproċċ u l-iskeda ta’ żmien biex jieħdu kont ta’ ċirkustanzi li kienu nbidlu u li kienu qed jinbidlu.
Huma ddeċidew ukoll li ma jkomplux erba’ kompiti, u li jżidu żewġ rapporti analitiċi b’fokus
speċifiku fuq il-kriżi tal-COVID-19.
“Il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll korpi oħra tal-UE u korpi nazzjonali li huma responsabbli millimplimentazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE għadhom qed joperaw fi stat ta’ kriżi. Aħna
nifhmu r-restrizzjonijiet li attwalment dawn qed jiltaqgħu magħhom meta jiġu biex jittrattaw lawditi, u l-awdituri tagħna se joqogħdu ferm attenti biex ma jżidulhomx piż eċċessiv u biex ma
jikkompromettux ix-xogħol urġenti tagħhom rigward ir-reazzjoni tagħhom għall-kriżi,” qal
Klaus-Heiner Lehne, il-President tal-QEA. “B’din ir-reviżjoni tal-programm ta’ ħidma tagħna fiddawl tal-COVID-19, aħna nixtiequ niżguraw li l-awditi u r-rapporti analitiċi tagħna se jagħtu
kontribut għad-diskussjoni pubblika dwar kif l-UE u l-Istati Membri tagħha ttrattaw l-effetti talpandemija.”
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Iż-żewġ rapporti analitiċi se jipprovdu analiżi indipendenti, oġġettiv u imparzjali tal-azzjonijiet tal-UE
u tar-rwol li din kellha fl-indirizzar tal-kriżi f’żewġ oqsma ewlenin:
-

Ir-reazzjoni fil-livell tas-saħħa pubblika għall-COVID-19, bil-konsegwenzi ekonomiċi u
soċjali gravi ta’ din il-marda, hija l-prijorità ddikjarata kemm ta’ dawk li jwettqu l-politiki talUE kif ukoll tal-amministrazzjonijiet pubbliċi fl-Ewropa kollha. Ir-reazzjoni tal-UE tinsab diġà
taħt il-lenti, b’tensjonijiet bejn ir-responsabbiltajiet legali tal-UE u l-aspettattivi tal-pubbliku,
bħalma hija wkoll il-ċertezza ta’ diskussjonijiet politiċi intensi fl-ogħla livell. L-iskop
prinċipali ta’ dan ir-rapport analitiku se jkun li tingħata ħarsa lejn l-azzjonijiet meħuda u rriżorsi li ntużaw mill-Kummissjoni u mill-aġenziji tal-UE biex is-saħħa tal-pubbliku tiġi
mħarsa b’reazzjoni għall-pandemija.

-

Ir-rapport analitiku dwar ir-reazzjoni ekonomika se jiffoka fuq miżuri u sfidi fil-kuntest talkoordinazzjoni ekonomika tal-UE, filwaqt li se jipprovdi rendikont komprensiv tal-azzjonijiet
li l-UE u l-Istati Membri ħadu fil-livell tal-politika ekonomika biex jiġġieldu l-pandemija.
Huwa se jirrifletti l-ispejjeż u l-arranġamenti ta’ governanza tagħhom, kif ukoll jimmappja rriskji u l-opportunitajiet għall-ġejjieni tal-koordinazzjoni fiskali u ekonomika tal-UE li
jirriżultaw mid-deċiżjonijiet li l-Istati Membri u l-awtoritajiet tal-UE ħadu u li se jkollhom
jieħdu fil-ġejjieni qarib.

Kull wieħed minn dawn ir-rapporti analitiċi se jagħti ħarsa ġenerali deskrittiva lejn il-fatti fil-qasam
rispettiv u valutazzjoni informattiva tal-problemi sinifikanti relatati mal-ġestjoni finanzjarja, malgovernanza, mat-trasparenza u mal-obbligu ta’ rendikont. Huma se jibbażaw prinċipalment fuq
dokumentazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku u se jgħinu biex jiġu identifikati problemi speċifiċi
li jirrikjedu xogħol tal-awditjar ulterjuri u aktar dettaljat, u se jservu ta’ tħejjija għal awditi ta’ dan ittip.
Il-programm rivedut tal-QEA għall-2020 huwa disponibbli fuq is-sit web tagħha eca.europa.eu.
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Miżuri li ttieħdu mill-QEA b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli tipprovdi servizz talawditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi talawditjar f’waqthom matul il-pandemija tal-COVID-19, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iż-żminijiet
diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu l-gratitudni tagħna lil dawk kollha li qed jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet
u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll
impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż dwar is-salvagwardja tas-saħħa pubblika.
Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha fuq il-persunal tagħna
u ħadna prekawzjonijiet biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji tagħhom.
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