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"Jeħtieġ li l-UE terġa' tikseb il-fiduċja taċċittadini tagħha," jgħidu l-Awdituri tal-UE
Klaus-Heiner Lehne, il-President il-ġdid tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, wissa li l-istituzzjonijiet
Ewropej tilfu, sa ċertu livell, il-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE. Waqt li kien qed jitkellem filpreżentazzjoni tar-Rapport Annwali tal-awdituri tal-UE għall-2015 lill-Kumitat għall-Kontroll talBaġit tal-Parlament Ewropew, huwa qal li, fix-xhur u s-snin li ġejjin, sfida prinċipali għall-UE se
tkun li tikseb lura dik il-fiduċja. Is-Sur Lehne qal lill-Membri tal-Parlament Ewropew li kien ċar li
jenħtieġ li jkun hemm riforma, iżda li irrispettivament mill-għamla li r-riforma tieħu, din trid
tkun mibnija fuq sisien finanzjarji sodi. Dan ifisser li l-UE trid iżżomm kontijiet tajbin; trid
tiżgura li r-regoli finanzjarji tagħha jiġu applikati b'mod korrett; trid twassal valur għall-flus, u
trid tipprovdi trasparenza u aċċertament.
"In-nies lanqas biss tista' tibda tafda lill-istituzzjonijiet tal-UE jekk ma temminx li aħna qed nieħdu
ħsieb flusha b'mod xieraq u li qed inżommu kont tajjeb ta' kif qed nagħmlu dan," qal is-Sur Lehne.
Din is-sena, ir-rapport annwali tal-awdituri tal-UE juri li l-iskemi ta' għotjiet ibbażati fuq ir-rimborż
tal-ispejjeż tal-benefiċjarji għandhom tendenza li jkollhom livelli ogħla ta' żball mill-iskemi ta'
drittijiet. Huwa jiġbed ukoll l-attenzjoni għar-riskji għall-ġestjoni finanzjarja assoċjati mal-għoti ta'
appoġġ finanzjarju permezz ta' self, garanziji u investimenti ta' ekwità, direttament jew
indirettament mill-baġit tal-UE.
L-awdituri ċċertifikaw il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea għall-2015, bħalma għamlu għal kull sena
mill-2007 'l hawn. Huma jikkonkludu wkoll li l-ġbir tad-dħul tal-UE kien ħieles minn żball.
Madankollu, huma jistmaw li l-livell ta' żball għall-infiq kien ta' 3.8 % (imqabbel ma' 4.4 % fl2014). 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.
L-awdituri jkomplu jsibu kważi l-istess livell ta' żball stmat taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati
Membri (4.0 %) bħalma jsibu għal infiq immaniġġjat b'mod dirett mill-Kummissjoni (3.9 %).
Ir-rapport jenfasizza li influwenza prinċipali fuq il-livell ta' żball għall-infiq hija d-differenza bejn liskemi ta' rimborż, fejn l-UE tirrimborża l-ispejjeż eliġibbli abbażi ta' dikjarazzjonijiet li jsiru millbenefiċjarji, u l-iskemi ta' drittijiet fejn isiru pagamenti talli jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet.
Ir-rimborż tal-ispejjeż huwa marbut ma' livell ta' żball (5.2 %) li huwa ħafna ogħla minn dak għallinfiq ibbażat fuq drittijiet (1.9 %).
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L-azzjoni korrettiva meħuda mill-awtoritajiet fl-Istati Membri u mill-Kummissjoni tabilħaqq kellha
impatt pożittiv fuq il-livell ta’ żball stmat, jgħidu l-awdituri. Iżda għalkemm il-Kummissjoni ħadet
passi biex ittejjeb il-valutazzjoni tagħha tar-riskju u tal-impatt tal-azzjonijiet korrettivi, għad
hemm lok għal titjib. Għadd sinifikanti ta' żbalji setgħu ġew ipprevenuti, jew maqbuda u kkoreġuti
qabel ma saru l-pagamenti relatati.
Barra minn hekk, minkejja livell kumplessivament raġonevoli ta' għarfien dwar irrakkomandazzjonijet li l-awdituri jagħmlu lill-Istati Membri, hemm varjazzjoni wiesgħa fil-livell ta'
segwitu formali. B'riżultat ta' dan, l-awdituri jaraw biss evidenza moderata ta' bidliet fil-politika u
fil-prattika fil-livell nazzjonali.
Noti lill-Edituri:
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni indipendenti tal-awditjar tal-Unjoni Ewropea. Irrapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tagħha 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 – b'mod partikolari fil-kuntest tal-proċedura annwali ta'
kwittanza. Primarjament, din hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea, flimkien malistituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE. Iżda, għal madwar 80 % tal-infiq – prinċipalment lagrikoltura u l-koeżjoni – din ir-responsabbiltà hija kondiviża mal-Istati Membri. L-awdituri
jittestjaw kampjuni ta’ tranżazzjonijiet biex jipprovdu 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 145.2 biljun fl-2015, jew għal madwar EUR 285
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 2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jista’ jinsab fuq:
www.eca.europa.eu/mt/Pages/AR2015.aspx
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