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Jinħtieġ “approċċ kompletament ġdid” għall-
investimenti u l-infiq tal-UE, jgħidu l-Awdituri 
tal-UE 
Fir-rapport annwali tagħha dwar il-baġit tal-UE li ġie ppubblikat illum, il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) tappella għal approċċ kompletament ġdid għall-ġestjoni tal-investimenti u l-
infiq tal-UE. Jinħtieġu bidliet kbar minn dawk kollha li huma responsabbli għall-mod ta' kif il-
fondi tal-UE jiġu mmaniġġjati. Skont il-preżentazzjoni tar-rapport mill-QEA lill-Parlament 
Ewropew, jeħtieġ li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE jallinjaw il-baġit aħjar mal-prijoritajiet 
strateġiċi u fit-tul tal-UE u jagħmluh aktar risponsiv fi kriżi. Jeħtieġ li l-leġiżlaturi tal-UE jiżguraw 
li l-iskemi ta' nfiq ikunu ċari dwar ir-riżultati li jridu jinkisbu u dwar ir-riskji li huma aċċettabbli; 
u jeħtieġ li l-maniġers finanzjarji jiżguraw li l-flus li jintnefqu jikkonformaw mar-regoli u jiksbu 
r-riżultati intenzjonati. 

Bħala awdituri indipendenti, il-QEA ċċertifikat il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea għall-2014, bħalma 
għamlet għal kull sena mill-2007 'l hawn. Fir-rapport l-aktar reċenti tagħhom l-awdituri jgħidu li l-
analiżi li jmiss taċ-ċiklu attwali ta' nfiq tal-UE tipprovdi opportunità biex il-prijoritajiet jerġgħu 
jitqiesu, u jwissu li biex l-UE tindirizza l-isfidi urġenti li qed tiffaċċja, jeħtieġ li timmaniġġja l-Baġit 
aħjar. Jeħtieġ li l-UE tindirizza għadd ta' xogħlijiet finanzjarji b'lura sabiex tirrilaxxa fondi biex 
dawn ikunu jistgħu jintużaw fejn jinħtieġu l-aktar. Xi Stati Membri qed isibuha diffiċli biex 
jassorbu l-fondi tal-UE li ġew allokati lilhom. Il-Kummissjoni għamlet fondi disponibbli għall-Istati 
Membri, mingħajr ma qieset biżżejjed il-kapaċità tagħhom biex jinvestuhom. Fl-istess ħin, mezzi 
ġodda ta' finanzjament tal-politiki tal-UE ma għandhomx jostru r-riskji finanzjarji mill-iskrutinju 
pubbliku u l-awditjar. 

Il-President tal-QEA Vítor Caldeira qal, “L-UE trid tinvesti flusha aħjar. Trid tiżgura li l-
investimenti tagħha jikkorrispondu aktar mill-qrib għall-prijoritajiet tagħha, li jitfasslu regoli aktar 
sempliċi biex jinkisbu r-riżultati u li r-riżorsi jiġu mmaniġġjati b'mod aktar effiċjenti.” 

Fir-rapport, l-awdituri jagħtu opinjoni nadifa dwar il-kontijiet. Huma jikkonkludu wkoll li l-ġbir 
tad-dħul tal-UE kien ħieles minn żball. Madankollu, ir-rata ta' żball stmata mill-QEA għall-infiq 
kienet ta' 4.4 % (imqabbla ma 4.5 % fl-2013). Dan mhuwiex kejl ta' frodi, ta' ineffiċjenza jew ta' 
ħela; huwa stima tal-flus li ma kienx imisshom tħallsu minħabba li ma ntużawx kompletament 
skont ir-regoli tal-UE. 
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L-awdituri sabu l-istess livell ta' żball stmat (4.6 %) taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri u 
għal infiq immaniġġjat direttament mill-Kummissjoni. L-ogħla livelli ta' żball instabu fl-infiq taħt 
"koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" (5.7 %) u għal "kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" 
(5.6 %). In-nefqa amministrattiva kellha l-livell l-aktar baxx ta' żball stmat (0.5 %). 

L-azzjoni korrettiva u l-irkupru mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali f'oqsma ta' ġestjoni 
kondiviża kellhom impatt pożittiv fuq ir-rata ta’ żball stmata. Mingħajr din l-azzjoni, jgħidu l-
awdituri, ir-rata ta’ żball għall-infiq kollu kienet tkun ta' 5.5 % minflok 4.4 %. Iżda huma jżidu 
wkoll li setgħu ġew ikkoreġuti aktar żbalji u jappellaw lill-Kummissjoni biex tagħmel użu sħiħ tas-
setgħat tagħha biex tkompli tnaqqas l-iżbalji u biex tirkupra fondi li jintefqu b'mod skorrett. 

 

Noti lill-edituri: 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni indipendenti tal-awditjar tal-Unjoni Ewropea. Ir-
rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tal-QEA huma element essenzjali tal-katina ta’ obbligu ta’ 
rendikont tal-UE. L-output tagħha jintuża biex dawk responsabbli għall-ġestjoni tal-baġit tal-UE 
jiġu obbligati li jagħtu rendikont – notevolment fi ħdan il-proċedura annwali ta' kwittanza. 
Primarjament, din hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-istituzzjonijiet u l-
korpi l-oħra tal-UE. Iżda, għal madwar 80 % tal-infiq – prinċipalment agrikoltura u koeżjoni – din 
ir-responsabbiltà hija kondiviża mal-Istati Membri. Il-QEA tittestja kampjuni ta’ tranżazzjonijiet 
biex tipprovdi stimi bbażati fuq l-istatistika tal-punt sa fejn id-dħul u l-oqsma differenti ta' nfiq 
(gruppi ta' oqsma ta' politika) ikunu milquta minn żball. 

L-infiq baġitarju tal-UE ammonta għal total ta' EUR 142.5 biljun fl-2014, jew għal madwar EUR 300 
għal kull ċittadin. Dan l-infiq jammonta għal madwar 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE u 
jirrappreżenta bejn wieħed u ieħor 2 % tal-infiq pubbliku totali fl-Istati Membri tal-UE.  

Ir-Rapport Annwali 2014 sħiħ tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jista’ jinsab fuq 
www.eca.europa.eu/mt/Pages/AR2014.aspx. 
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