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Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Ottubru 2018

L-UE ma għandhiex twiegħed dak li ma tistax twettaq,
iwissu l-Awdituri
Fir-rapport annwali tagħha dwar il-baġit tal-UE li ġie ppubblikat illum, il-Qorti Ewropea talAwdituri (QEA) wissiet li l-UE ma għandhiex toħloq aspettattivi li ma jistgħux jintlaħqu. FilKelmtejn ta’ Qabel fl-istess rapport, il-President tal-QEA, Klaus-Heiner Lehne, jiġbed l-attenzjoni
għall-fatt li l-baġit totali tal-UE jirrappreżenta mhux aktar minn madwar 1 % tal-introjtu nazzjonali
gross tal-UE kollha kemm hi. Għal din ir-raġuni, l-UE trid tkun realistika dwar x’tista’ tagħmel bilflus li jiġu fdati lilha, partikolarment issa li l-Unjoni qed toqrob lejn iċ-ċiklu tagħha tal-Baġit għasseba’ snin li jmiss. “Il-konklużjoni hija ċara,” jgħid is-Sur Lehne, “l-UE ma għandhiex twiegħed dak
li ma tistax twettaq”.
Fir-Rapport Annwali 2017 tagħhom, l-awdituri jikkonkludu li l-kontijiet tal-UE jippreżentaw
stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-UE. Għat-tieni sena konsekuttiva, huma qed
joħorġu opinjoni kwalifikata (u mhux opinjoni avversa) dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet li
fuqhom huma bbażati l-kontijiet. Fi kliem ieħor, parti sinifikanti mill-infiq tal-2017 li ġie awditjat
ma kienx milqut minn livell materjali ta’ żball.
L-awdituri jgħidu li, barra minn hekk, il-livell ta’ irregolaritajiet fl-infiq tal-UE kompla jonqos. Illivell ta’ żball stmat għall-pagamenti li saru matul l-2017 kien ta’ 2.4 %, li juri tnaqqis minn 3.1 %
fl-2016 u 3.8 % fl-2015. Fl-istess ħin, kien hemm informazzjoni suffiċjenti disponibbli biex
proporzjon sinifikanti tal-iżbalji, pereżempju, fil-pagamenti favur l-iżvilupp rurali, jiġu pprevenuti,
jew jinqabdu u jiġu kkoreġuti. Li kieku l-awtoritajiet nazzjonali użaw din l-informazzjoni biex
jikkoreġu l-iżbalji, il-livell ta' żball stmat kien ikun taħt is-soll ta’ materjalità ta’ 2 % għal
proporzjon jerġa’ akbar mill-baġit tal-UE.
Ċerti problemi għadhom jippersistu, b’mod partikolari fejn isiru pagamenti mill-baġit tal-UE lil
benefiċjarji bbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tagħhom ta’ spejjeż li jkunu ġarrbu preċedentement,
bħal fl-iżvilupp rurali u fil-koeżjoni. Attivitajiet oħra ffinanzjati b’dan il-mod huma r-riċerka, liskemi ta’ taħriġ u l-proġetti ta’ għajnuna għall-iżvilupp.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport annwali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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L-Istati Membri għadhom qed isibuha diffiċli biex jużaw ir-riżorsi mill-Fondi Strutturali u ta'
Investiment Ewropej, u l-baġit tal-UE qed ikompli jiffaċċja pressjoni sinifikanti minħabba l-valur
tal-pagamenti impenjati għas-snin li ġejjin. L-awdituri jgħidu li l-miżuri li ttieħdu biex tiżdied ilflessibbiltà tal-baġit kienu ta’ għajnuna, iżda jistgħu ma jkunux suffiċjenti. Impenji għoljin flimkien
ma’ pagamenti baxxi żiedu l-impenji baġitarji pendenti għal livell għoli ġdid ta’ EUR 267.3 biljun.
Skont l-awdituri, dan jeħtieġ li jkun prijorità għall-ippjanar tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li
jmiss.
Ir-Rapport Annwali 2017 huwa prinċipalment relatat mal-infiq tal-UE taħt il-Qafas Finanzjarju
Pluriennali attwali (2014-2020), iżda huwa relatat ukoll ma’ xi wħud mis-snin preċedenti. Is-Sur
Lehne jgħid li dan jissottolinja l-fatt li ġeneralment jgħaddu bosta snin minn meta tittieħed
deċiżjoni politika sa meta l-fondi jiġu effettivament allokati. Juri wkoll l-importanza li l-problemi
jiġu evitati mill-bidu nett, peress li d-deċiżjonijiet dwar kif l-UE tonfoq flusha jibqa’ jkollhom
implikazzjonijiet għal bosta snin fil-futur.
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 tal-obbligu ta’
rendikont tal-UE, u jintużaw biex dawk responsabbli mill-ġestjoni tal-baġit tal-UE jkollhom jagħtu
rendikont. Primarjament, din hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea, flimkien malistituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE. Iżda għal madwar żewġ terzi tal-infiq – prinċipalment dak floqsma ta’ riżorsi naturali u ta’ koeżjoni – ir-responsabbiltà hija kondiviża mal-Istati Membri.
L-infiq tal-UE kien jammonta għal total ta’ EUR 137.4 biljun fl-2017, jew madwar EUR 270 għal
kull ċittadin. Dan jirrappreżenta madwar 0.9 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE u bejn wieħed u
ieħor 2 % tal-infiq pubbliku totali fl-Istati Membri tal-UE. Fl-2017, l-Intestatura “Riżorsi naturali”
kkostitwiet l-akbar sehem mill-fondi awditjati (56 %), filwaqt li, meta mqabbel ma’ snin
preċedenti, is-sehem tal-infiq fuq “Koeżjoni” kien relattivament żgħir (8 %) minħabba l-livell baxx
ta’ nfiq aċċetat.
Kull sena, l-awdituri jivverifikaw il-kontijiet tal-UE u jipprovdu l-opinjoni tagħhom dwar żewġ
aspetti: jekk il-kontijiet ikunux preċiżi u affidabbli, u l-punt sa fejn ikun hemm evidenza li l-flus
ġew riċevuti jew tħallsu bi żball (magħrufa bħala regolarità u legalità).
L-awdituri ilhom mill-2007 jagħtu opinjoni favorevoli tal-kontijiet tal-UE. Madankollu, mill-1994
sas-sena li għaddiet, l-opinjoni tagħhom dwar ir-regolarità u l-legalità tal-infiq għal kull sena
kienet waħda avversa.
Opinjoni "favorevoli" tfisser li ċ-ċifri jippreżentaw stampa vera u ġusta, u jsegwu r-regoli tarrappurtar finanzjarju. Opinjoni "kwalifikata" tfisser li l-awdituri ma jistgħux jagħtu opinjoni
favorevoli, iżda li l-problemi identifikati mhumiex pervażivi. Opinjoni "avversa" tindika l-preżenza
mifruxa ta’ problemi.
Sabiex ikunu jistgħu jaslu għal din l-opinjoni tal-awditjar, huma jittestjaw kampjuni ta’
tranżazzjonijiet biex jipprovdu stimi bbażati fuq l-istatistika tal-punt sa fejn id-dħul u l-oqsma
differenti ta' nfiq ikunu milquta minn żball. Huma jqabblu l-livell ta’ żball stmat ma’ soll ta’
materjalità ta’ 2 %, li ’l fuq minnu d-dħul jew l-infiq jitqies li jkun irregolari. Il-livell ta’ żball stmat
mhuwiex kejl ta' frodi, ta' ineffiċjenza jew ta' ħela: huwa stima tal-flus li ma kellhomx jitħallsu
peress li ma ntużawx f’konformità sħiħa mar-regoli tal-UE u ma’ dawk nazzjonali.
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Fl-2017, l-awdituri sabu 13-il każ ta’ frodi suspettata minn bejn wieħed u ieħor 700 tranżazzjoni li
ġew awditjati (2016: 11). Dawn il-każijiet ingħaddew lill-uffiċċju tal-UE ta’ kontra l-Frodi, l-OLAF.
Għall-2017, l-awdituri adottaw approċċ ġdid fil-qasam ta’ Koeżjoni, li jippermetti li jiġi ċċarat fejn
għad hemm xi nuqqasijiet, kemm fil-Kummissjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Membri. Dan jgħinna
biex nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u nkomplu ntejbu l-ġestjoni tal-finanzi tal-UE. Huma
għandhom l-għan li s-sena d-dieħla jestendu l-proġett għal oqsma oħra ta’ nfiq.
Ir-Rapport Annwali dwar il-baġit tal-UE, ir-Rapport Annwali dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp u
d-dokument sommarju "2017 - Awditu tal-UE fil-qosor" huma disponibbli fuq:
http://www.eca.europa.eu/mt/Pages/AR2017.aspx
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