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Sur President,
Ministri Stmati,
Sinjuri,

Għandi l-pjaċir nitkellem magħkom hekk illum fil-preżenza tal-Membru tal-QEA responsabbli għar-Rapport
Annwali, Tony Murphy.
Nemmen li ħadd minna ma esperjenza sena b’tant sfidi daqs din is-sena. Iżda bħal dejjem fl-istorja talUnjoni Ewropea tagħna, il-kriżijiet iwasslu għal passi ’l quddiem u innovazzjonijiet li ftit xhur qabel biss
konna naħsbuhom impossibbli.
Filwaqt li qiegħed hawn illum nippreżentalkom ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena l-oħra,
fl-istess ħin għandna nżommu f’moħħna d-deċiżjonijiet u l-ftehimiet il-kbar li se jsawru l-infiq u l-ġestjoni
finanzjarja tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin: il-baġit il-ġdid fuq terminu twil tal-UE, inkluż il-fond ta’ rkupru
Next Generation EU.
Bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni Ewropea, għamilna dak kollu li stajna biex inkomplu
nipprovdu servizz tal-awditjar pubbliku effettiv fl-UE 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. L-ewwel nett, din hija aħbar tajba. Din iċ-ċifra kumplessiva ovvjament taħbi 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
mar-rimborż ta’ 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.
Fil-qasam tar-riżorsi naturali, aħna osservajna titjib li naqqas il-livell ta’ żball stmat għal 1.9 %. Dan huwa
partikolarment il-każ għall-pagamenti diretti, li prinċipalment huma relatati ma’ erjas agrikoli ddikjarati.
Għal dawn il-pagamenti, li jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira tan-nefqa taħt din l-intestatura (70 %), il-livell
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ta’ żball jibqa’ferm taħt is-soll ta’ materjalità. Madankollu, l-iżvilupp rurali, il-miżuri tas-suq, is-sajd, u lazzjoni klimatika, li jirrappreżentaw it-30 % li jifdal tal-infiq taħt din l-intestatura, għadhom milquta minn
żball materjali. Ir-rieżaminar li wettaqna ta’ xi awditi mwettqa minn korpi nazzjonali wera wkoll li għad
hemm ħtieġa għal ammont ta’ titjib.
Fuq l-istess linji ta’ dawn l-aħħar sentejn, ma sibna l-ebda żball materjali fil-qasam tal-Amministrazzjoni.
Għall-Koeżjoni, b’kont meħud tal-korrezzjonijiet li saru mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, aħna nistmaw
li l-livell ta’ żball huwa ta’ 4.4 %, li huwa inqas minn dak tas-sena preċedenti iżda xorta waħda materjali.
Aħna rrieżaminajna x-xogħol ta’ 18-il awtorità nazzjonali tal-awditjar, li jaqdu rwol importanti ħafna f’dan
il-qasam fi ħdan il-qafas ta’ aċċertament u ta’ kontroll, u għal darb’oħra sibna żbalji li dawn ma kinux
qabdu. Jekk l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni jirnexxielhom jagħmlu titjib f’dan il-qasam fis-snin li
ġejjin, nistgħu nserrħu aktar fuq il-ħidma tal-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri u fuq ir-riżultati
tagħha, li jkun pass deċiżiv lejn it-titjib tas-sistema ta’ kontroll f’dan il-qasam importanti. Iżda għadna ma
wasalniex sa dak il-punt. Naf li l-Kummissjoni trid tilħaq dan l-għan, iżda aħna neħtieġu sforzi kbar fl-Istati
Membri, ukoll, biex dan isir realtà.
Għalfejn qed nagħmel daqshekk enfasi fuq il-Koeżjoni?
Dan huwa pjuttost sempliċi: għal bosta snin għamilna differenza bejn l-infiq li nqisu li huwa b’riskju għoli,
inkluż 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’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. Kien għad hemm dgħufijiet fil-kontrolli
ex post.
Iżda kien hemm żieda (53 %) fil-proporzjon ta’ nfiq b’riskju għoli, partikolarment fil-qasam tal-Koeżjoni.
Din mhijiex problema fiha nnifisha – huwa tajjeb u mistenni li l-infiq tal-Koeżjoni żdied. Li jfisser,
madankollu, huwa li l-maġġoranza tal-popolazzjoni li awditjajna hija milquta issa minn livell materjali ta’
żball. B’riżultat ta’ dan, il-Qorti tal-Awdituri din id-darba ħarġet opinjoni negattiva (jiġifieri avversa) dwar
in-nefqa fl-intier tagħha.
Dan huwa minħabba 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.
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Aktar importanti mill-konklużjoni kumplessiva tagħna jew mill-punt ewlieni tagħna hija r-realtà fil-prattika
u l-konklużjonijiet tagħna għall-oqsma ta’ nfiq differenti, li huma varjati ħafna. Għalhekk nistieden lillKunsill biex iħares mill-qrib lejn dawn l-oqsma.
“Din is-sena, aħna ppubblikajna wkoll għall-ewwel darba rapport dwar il-prestazzjoni ġenerali tal-baġit talUE. Dan ir-rapport innovattiv huwa parti mir-rappurtar annwali tagħna u għalhekk huwa kontribut għallproċedura ta’ kwittanza. Ir-rapport juri li filwaqt li r-rappurtar dwar il-prestazzjoni tal-UE qed ikompli jitjieb
u jsir aktar ibbilanċjat, għad fadal sfidi. Il-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni mwettqa millKummissjoni kif ukoll il-prestazzjoni reali tal-programmi ta’ nfiq tal-UE hija mħallta. Barra minn hekk,
jeħtieġ li l-UE tkompli ttejjeb l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni”.
Sur President, Sinjuri,
Qed inkellimkom fil-kuntest tal-istabbiliment tal-perjodu finanzjarju li jmiss. L-infiq tal-UE huwa mistenni
li kważi jirdoppja fis-snin li ġejjin. Għalhekk ejjew nużaw it-tagħlimiet meħuda mill-passat biex noħolqu
l-aħjar sistema possibbli. L-Unjoni għandha tkun kapaċi tieħu kont, fil-perjodu l-ġdid ta’ seba’ snin, ta’ dak
li ħadem tajjeb fil-perjodu preċedenti u dak li ħadem inqas tajjeb.
Ejjew għalhekk nipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra l-irregolaritajiet u l-frodi. Fl-2019, aħna
rreferejna disa' każijiet ta’ frodi suspettata lill-OLAF li kienu nqabdu matul l-awditi tagħna. Nistenna
b’interess kooperazzjoni mill-qrib simili mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.
Il-baġit fuq terminu twil tal-UE li jmiss, inkluż il-pjan ta’ rkupru għall-Ewropa, jippreżenta wkoll sfidi kbar
għall-Qorti tal-Awdituri bid-dimensjoni kompletament ġdida tiegħu. Il-Qorti se teħtieġ riżorsi akbar għaddispożizzjoni tagħha jekk trid tkun kapaċi tivverifika li dawn il-fondi qed jintużaw b’mod sostenibbli.
Ejjew nitgħallmu wkoll mill-esperjenza preċedenti billi nniedu l-perjodu finanzjarju l-ġdid malajr kemm
jista’ jkun. Iżda ejjew inżommu f’moħħna wkoll li sa tmiem l-2019, li hija s-sena ta’ qabel tal-aħħar talbaġit 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. Id-diffikultà fl-assorbiment tal-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 kienu laħqu kważi EUR 300 biljun sa tmiem l-2019,
u li se jkollhom jiġu indirizzati fil-QFP li jmiss.
Sinjuri,
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Fil-kuntest ta’ qafas finanzjarju ġdid għas-seba’ snin li ġejjin, u b’mod partikolari l-fond ta’ rkupru Next
Generation EU, l-Istati Membri għandhom ukoll responsabbiltà kbira għall-ġestjoni tajba u sostenibbli talfinanzi tal-UE fl-interessi taċ-ċittadini tal-Ewropa. Ir-rapport ta’ din is-sena, li kelli l-opportunità
nippreżentalkom illum, jenfasizza l-ħtieġa għal aktar sforzi minn kull min hu involut biex isir l-aħjar użu
mill-flus Ewropej biex jissawwar il-ġejjieni tal-Ewropa.

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.
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