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Diskors 
10 ta’ Novembru 2020 

 

Diskors minn Klaus-Heiner Lehne, 
President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2019 tal-QEA 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit – Parlament Ewropew 

10 ta’ Novembru 2020 

Id-diskors proprju jitqies bħala awtentiku. 
Il-verżjoni mitkellma għandha tieħu preċedenza. 
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Sinjura President (is-Sa Hohlmeier),  

Rapporteurs u Shadow Rapporteurs għall-Kwittanza,  

Onorevoli Membri,  

Kummissarju (Hahn),  

Presidenza tal-Kunsill,  

Sinjuri, 

 

Huwa l-pjaċir tiegħi li nkun hawn flimkien mal-kollega tiegħi Tony Murphy li intom diġà tafuh, iżda li għall-

ewwel darba qed jingħaqad miegħi fil-kapaċità tiegħu bħala l-Membru tagħna li huwa responsabbli għar-

rapport annwali. 

Għall-kuntrarju ta’ snin oħra, din hija sena diffikultuża. Bħal dejjem fl-Unjoni Ewropea tagħna, kriżijiet 

kbar iwasslu għal passi kbar ’il quddiem u għal innovazzjonijiet li ftit xhur qabel biss konna naħsbuhom 

impossibbli.  

U għalhekk, filwaqt li qiegħed hawn nippreżentalkom ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-

sena 2019, ilkoll kemm aħna għandna f’moħħna d-deċiżjonijiet u l-ftehimiet kbar li jsawru l-infiq u l-

ġestjoni finanzjarja tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin, dwar il-QFP, u dwar Next Generation EU. 

Bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni Ewropea, għamilna dak kollu li stajna biex inkomplu 

nipprovdu servizz effettiv tal-awditjar pubbliku fl-UE minn mindu faqqgħet il-pandemija tal-Covid-19.  

X'sibna?  

Rigward l-infiq, aħna nistmaw li r-rata ta’ żball kumplessiva baqgħet stabbli – minn 2,6 % għall-2018, għal 

2,7 % għall-2019. Dan il-punt ewlieni ovvjament jaħbi differenzi konsiderevoli bejn l-oqsma ta’ politika. 

Fil-qasam tal-Kompetittività, aħna stmajna żieda fir-rata ta’ żball (4 %), li fil-biċċa l-kbira kienet relatata 

ma’ spejjeż ineliġibbli. Bħalma ilna ngħidu għal għadd ta’ snin, is-simplifikazzjoni ulterjuri ta’ regoli 

kumplessi dwar l-ispejjeż għall-persunal hija ċertament parti mis-soluzzjoni f’dan il-każ. Aħna 

rrieżaminajna wkoll awditi mwettqa kemm mill-Kummissjoni kif ukoll minn awdituri esterni li jaħdmu 

f’isimha – u sibna li dawn kienu biss parzjalment affidabbli – xorta għad hemm marġni ċar ta’ progress. 
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Fir-Riżorsi Naturali, aħna osservajna titjib li ġab il-livell ta’ żball stmat għal 1,9 % li, meta jitqies flimkien 

ma’ evidenza oħra maħruġa mis-sistema ta’ kontroll, jwassalna biex nikkonkludu li l-livell ta’ żball f’dan il-

qasam huwa qrib is-soll ta’ materjalità. Din hija aħbar tajba, b’mod partikolari għall-Pagamenti Diretti, li 

huma prinċipalment ibbażati fuq l-erja tal-art agrikola ddikjarata mill-bdiewa, li qegħdin ikomplu jkunu 

ferm taħt is-soll ta’ materjalità u li jirrappreżentaw 70 %, jiġifieri maġġoranza kbira, tal-infiq taħt din l-

intestatura. Madankollu, l-iżvilupp rurali, il-miżuri tas-suq, is-sajd, u l-azzjoni klimatika, li jirrappreżentaw 

it-30 % li jifdal tal-pagamenti taħt din l-intestatura, għadhom milquta minn żball materjali. Rigward ir-rwol 

estiż tal-korpi nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni mill-2015 ’il hawn, wara li wettaqna mill-ġdid xi wħud mill-

awditi tagħhom, aħna qed nirrikjedu li jsir ammont ta’ titjib, f’konformità mal-valutazzjoni mwettqa mill-

Kummissjoni fir-rigward ta’ dawn l-awditi. 

Fuq l-istess linji ta’ dawn l-aħħar sentejn, ma sibna l-ebda żball materjali fil-qasam tal-Amministrazzjoni. 

Fil-Koeżjoni, fejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar jaqdu rwol kritiku fil-qafas ta’ aċċertament u ta’ 

kontroll, aħna rrieżaminajna x-xogħol ta’ 18 minn dawn l-awtoritajiet u għadna nsibu żbalji li dawn ma 

kinux qabdu. B’kont meħud tal-korrezzjonijiet li saru mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, aħna stmajna li l-

livell ta’ żball f’dan il-qasam huwa ta’ 4,4 %, li huwa aktar baxx minn dak tas-sena l-oħra, iżda xorta waħda 

għadu materjali. L-iżbalji li ma kinux inqabdu mill-awtoritajiet tal-awditjar, u nuqqasijiet oħra fir-rati tal-

iżball residwu rrappurtati miż-żewġ DĠ tal-Kummissjoni inkarigati, id-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL (riskju fil-

waqt tal-pagament ta’ 3,1 % u 2,2 % rispettivament), huma riflessi fl-istimi tal-iżball magħmula mill-

Kummissjoni, li aħna għalhekk inqisu li huma stmati b’mod insuffiċjenti. Jekk l-awtoritajiet nazzjonali u l-

Kummissjoni jkunu jistgħu jirranġaw din is-sitwazzjoni fis-snin li ġejjin, hemm imnejn li aħna nkunu tassew 

f’pożizzjoni li noqogħdu aktar fuq ix-xogħol imwettaq mill-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri u fuq 

ir-riżultati tagħhom jew saħansitra li nattestaw il-valutazzjoni li jwettqu. Iżda għadna ma wasalniex sa dak 

il-punt. Naf li l-Kummissjoni għandha determinazzjoni qawwija biex tilħaq dan l-għan, u aħna neħtieġu 

sforzi kbar fil-livelli kollha biex nilħquh.  

Għalfejn qed ninsisti daqshekk fuq il-Koeżjoni? 

Dan huwa pjuttost sempliċi: għal bosta snin għamilna differenza bejn l-infiq li nqisu li huwa b’riskju għoli, 

pereżempju dak fil-qasam tal-Koeżjoni, u l-infiq li aħna nqisu li huwa b’riskju baxx. L-infiq b’riskju għoli fih 

żball materjali f’rata stmata ta’ 4.9 % (2018: 4.5 %).  

Allura x’kien ġara fl-2019? Minkejja xi ftit differenzi żgħar ’l hemm u ’l hawn, li kienu aħjar jew agħar, ma 

kien hemm l-ebda bidla fundamentali fl-oqsma ta’ politika sottostanti, u kien għad hemm dgħufijiet fil-

kontrolli ex post.  
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Iżda kien hemm żieda (53 %) fil-proporzjon ta’ nfiq b’riskju għoli, b’mod partikolari dak fil-qasam tal-

Koeżjoni. Din mhijiex problema fiha nfisha – żieda fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni hija tajba u mistennija. 

Ħadd ma għandu jaħti għal dan. Iżda dan jimplika li l-biċċa l-kbira mill-popolazzjoni li awditjajna issa hija 

milquta minn żball materjali – l-iżball għalhekk huwa pervażiv. U dan huwa għalfejn - għas-sena 

finanzjarja 2019 - il-Qorti tal-Awdituri ddeċidiet li toħroġ opinjoni avversa dwar l-infiq, aktar milli opinjoni 

kwalifikata bħalma għamlet fis-snin ta’ qabel. 

Dan ma għandux jitqies bħala xi tip ta’ att tal-akkuża fil-konfront tal-Kummissjoni waħedha – wara kollox 

l-awtoritajiet tal-Istati Membri kollha jimmaniġġjaw bejn wieħed u ieħor 74 % tal-infiq tal-UE. Kull entità 

għandha rwol fil-katina, u s-simplifikazzjoni eċċessiva mhi se twassalna mkien.  

Lanqas ma għandu jitqies bħala sinjal ta’ xi rigress fil-ġestjoni wara tliet snin konsekuttivi fejn aħna stajna 

nagħtu opinjonijiet kwalifikati dwar l-infiq. Jekk tħarsu lejn is-sitwazzjoni ta’ 10 snin ilu, għamilna ħafna 

progress, u ma hemm l-ebda rigress, iżda pjuttost problemi strutturali persistenti f’xi oqsma li jeħtieġ li 

jiġu indirizzati. Neħtieġu regoli ċari u sempliċi għall-finanzi kollha tal-UE - u neħtieġu wkoll kontrolli 

effettivi dwar kif il-flus qed jintefqu u dwar jekk ir-riżultati intenzjonati humiex qed jinkisbu.  

Aktar importanti mill-konklużjoni jew mill-punt ewlieni tagħna huma r-realtà fil-prattika u l-konklużjonijiet 

tagħna għall-oqsma ta’ nfiq differenti, li huma varjati ħafna, u nistedinkom biex tikkunsidraw dawn l-

oqsma meta tħejju d-deċiżjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza fil-ġimgħat u fix-xhur li jmiss. 

 

Sinjura President, Sinjuri,  

Qed inkellimkom fil-kuntest tal-istabbiliment tal-perjodu finanzjarju li jmiss. Aħna qed nistennew li l-infiq 

tal-UE kważi se jirdoppja fis-snin li ġejjin – għal darba, il-kelma “storiku” hemm imnejn ma tkunx 

dikjarazzjoni eċċessiva. Għalhekk, l-appell tiegħi lilkom huwa: ejja nitgħallmu mill-esperjenza tagħna, 

sabiex nistabbilixxu l-aħjar sistema possibbli kemm fil-QFP kif ukoll f’Next Generation EU. L-UE għandha 

opportunità unika biex tagħmel dan sew.  

Għalhekk, ejjew nipproteġu l-interessi finanzjarji tal-UE kontra l-irregolaritajiet u l-frodi – u naf li l-Kumitat 

CONT huwa l-alleat qawwi tagħna f’dan ir-rigward. Fl-2019, aħna bgħatna lill-OLAF 9 każijiet ta’ frodi 

suspettata li ġew skoperti bħala parti mill-awditi li konna wettaqna, u nittama li se jkollna l-possibbiltà ta’ 

relazzjonijiet mill-qrib b’mod simili mal-Prosekutur Pubbliku Ewropew hekk kif finalment isir operazzjonali, 

inizjalment fi 22 pajjiż. It-Trattati jirrikjedu li l-Istati Membri jkollhom sistemi ġudizzjarji effiċjenti u 

indipendenti biex jipproteġu bil-qawwi l-interessi finanzjarji tal-UE eżattament daqslikieku kienu l-
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interessi finanzjarji nazzjonali, u naf bl-impenn tal-kumitat tagħkom li għen biex il-ġimgħa li għaddiet 

intlaħaq il-ftehim politiku importanti bejn il-koleġiżlaturi, li jinkorpora bosta mir-rakkomandazzjonijiet li l-

Qorti kienet għamlet qabel fl-Opinjoni tagħha – u nifraħ b’mod partikolari lis-Sur Sarvamaa, li huwa l-

korapporteur. 

Ejjew nitgħallmu wkoll mill-esperjenza preċedenti billi nniedu l-perjodu finanzjarju l-ġdid malajr kemm 

jista’ jkun. Huwa ovvjament importanti li l-affarijiet isiru sew, iżda żommu f’moħħkom li sa tmiem l-2019, 

li hija s-sena ta’ qabel tal-aħħar tal-baġit attwali ta’ seba’ snin, kien tħallas biss 40 % tal-finanzjament 

maqbul tal-UE għall-perjodu ta’ seba’ snin, u xi Stati Membri kienu użaw inqas minn terz – tistgħu ssibu 

tabella sommarju għal kull pajjiż fl-Awditu fil-Qosor. Kif tistgħu taraw, id-diffikultà fl-assorbiment ta’ fondi 

tal-UE hija problema kontinwa fil-prattika, huma x’inhuma l-għanijiet jew ir-rekwiżiti stabbiliti fil-livell 

politiku. Dan ikkontribwixxa għal inflazzjoni tal-impenji pendenti, li laħqu EUR 298 biljun sa tmiem l-2019, 

u li se jkollhom jiġu indirizzati permezz ta’ miżuri xierqa, mhux biss għall-QFP attwali iżda wkoll għal dak li 

jmiss. 

Sinjuri, u nikkonkludi hawnhekk, 

F’dawn iż-żminijiet ta’ kriżi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea għandhom responsabbiltà tremenda 

biex jimmaniġġjaw il-finanzi tal-UE b’mod tajjeb u effiċjenti. Ir-rapport annwali tagħna, li għandi l-pjaċir 

niddiskuti magħkom illum, juri li huma meħtieġa aktar sforzi. U intom, bħala Membri tal-Parlament li ġejtu 

eletti direttament, għandkom responsabbiltà kbira fl-eżerċitar ta’ kontroll leġiżlattiv u politiku biex 

tiżguraw li dan iseħħ. 

 

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. 


