MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Mejju 2017

Jenħtieġ titjib fil-kontrolli l-ġodda fuq l-infiq agrikolu tal-UE,
jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ir-rwol il-ġdid li l-korpi nazzjonali
tal-awditjar għandhom biex jiċċekkjaw il-legalità u r-regolarità tal-infiq taħt il-Politika Agrikola
Komuni (PAK) huwa pass pożittiv, iżda l-qafas attwali li ġie stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea
fih dgħufijiet sinifikanti fit-tfassil. L-awdituri eżaminaw il-qafas li ġie stabbilit biex il-Korpi taċĊertifikazzjoni nazzjonali jkunu jistgħu jifformulaw l-opinjonijiet tagħhom f’konformità marregolamenti tal-UE u mal-istandards internazzjonali tal-awditjar. Huma jagħmlu għadd ta’
rakkomandazzjonijiet għal titjib biex jiġu inklużi fil-linji gwida l-ġodda tal-Kummissjoni li
għandhom jidħlu fis-seħħ mill-2018.
Il-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni li nħatru mill-Istati Membri ilhom mill-1996 jawditjaw
indipendentement l-aġenziji tal-pagamenti tal-PAK fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Mill-2015 'il
hawn, huma kellhom jipprovdu wkoll opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-infiq li għalih ikun
intalab r-rimborż mingħand il-Kummissjoni.
Is-Sur João Figueiredo, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport, jirrikonoxxi
li r-rwol il-ġdid tal-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni huwa pass pożittiv peress li jista’ jgħin lill-Istati
Membri biex isaħħu l-kontrolli tagħhom u jnaqqsu l-ispejjeż tal-awditjar. Huwa jippermetti wkoll
li l-Kummissjoni tikseb aċċertament indipendenti addizzjonali dwar il-legalità u r-regolarità talinfiq.
Madankollu, l-awdituri jikkonkludu li “Il-qafas imfassal mill-Kummissjoni għall-ewwel sena tassistema l-ġdida għandu dgħufijiet sinifikanti. B’riżultat ta’ dan, l-opinjonijiet tal-Korpi taċĊertifikazzjoni ma jikkonformawx bis-sħiħ mal-istandards u r-regoli tal-awditjar f’oqsma
importanti.”
L-awdituri josservaw li l-mudell ta' aċċertament tal-Kummissjoni għadu bbażat fuq l-istatistika ta’
kontroll tal-Istati Membri. Fl-2015, l-opinjoni tal-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni kienet biss wieħed millfatturi li ttieħdu inkunsiderazzjoni. L-awdituri jgħidu li ladarba x-xogħol tal-Korpi taċĊertifikazzjoni jsir b’mod affidabbli, dan għandu jsir l-element ewlieni li jitqies.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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L-awdituri identifikaw għadd ta’ dgħufijiet fil-linji gwida, relatati mar-riskju li l-aċċertament li jiġi
dderivat mill-kontrolli interni jkun esaġerat, mar-rappreżentattività tal-kampjuni, mat-tip ta’
ttestjar li huwa permess, mal-kalkolu ta’ żewġ rati ta' żball differenti u ma’ kif intużaw dawn irrati, kif ukoll mal-fatt li l-opinjonijiet huma bbażati fuq żball iddikjarat b’mod insuffiċjenti.
B’mod partikolari, l-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni:
•
tuża r-riżultati tal-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni bħala l-element ewlieni tal-mudell ta’
aċċertament tagħha, ladarba x-xogħol tagħhom jiġi ddefinit u jitwettaq b’mod adegwat;
•
tirrikjedi li l-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni jistabbilixxu salvagwardji xierqa biex jiżguraw irrappreżentattività tal-kampjuni tagħhom;
•
tippermetti li l-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni jwettqu ttestjar fuq il-post u proċeduri talawditjar kif huma stess iqisu xieraq;
•
tirrikjedi li l-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni jikkalkulaw biss rata unika ta' żball għal-legalità u rregolarità;
•
tiżgura li l-livell ta’ żball irrappurtat mill-aġenziji tal-pagamenti fl-istatistika ta’ kontroll
tagħhom ikun inkluż b’mod xieraq fir-rata ta' żball tal-Korpi taċ-Ċertifikazzjoni.
Noti lill-Edituri
Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) għandha baġit ta’ EUR 363 biljun għall-perjodu 2014-2020, li
jirrappreżenta madwar 38 % tal-ammont totali tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020. Il-PAK
taqa’ taħt ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Filwaqt li l-Kummissjoni
tiddelega l-implimentazzjoni tal-baġit lill-aġenziji tal-pagamenti innominati mill-Istati Membri, hija
għandha r-responsabbiltà aħħarija u hija meħtieġa tiżgura li l-interessi finanzjarji tal-UE jkunu
protetti daqslikieku hija stess qed twettaq il-kompiti ddelegati ta’ implimentazzjoni tal-baġit.
Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2017: "Ir-rwol il-ġdid tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni f'dak li jirrigwarda linfiq taħt il-PAK: pass pożittiv lejn mudell ta' awditu uniku iżda hemm dgħufijiet sinifikanti li jridu
jiġu indirizzati" huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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