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Stqarrija għall-Istampa
Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Diċembru 2017

L-awdituri tal-UE jħabbru “approċċ ġdid” għall-awditjar tal-infiq fil-qasam 
tal-Koeżjoni 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed tniedi approċċ modifikat pilota għall-awditi tal-konformità tagħha relatati 
mal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni. B’mod partikolari, l-awdituri se jivverifikaw l-informazzjoni dwar il-legalità u 
r-regolarità tal-infiq tal-UE pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea, l-istituzzjoni awditjata, filwaqt li jagħmlu 
użu aħjar mix-xogħol tal-awtoritajiet tal-awditjar fl-Istati Membri. Illum, l-awdituri tal-UE ppubblikaw 
dokument ta’ sfond dwar l-approċċ tagħhom, biex jipprovdu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-
politika ta' Koeżjoni u fl-awditjar tagħha.   

L-objettiv tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri se jkun li jiġi ddeterminat jekk l-informazzjoni pprovduta mill-
Kummissjoni Ewropea dwar il-legalità u r-regolarità tal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni hijiex preċiża. Fil-prattika, taħt 
dan l-approċċ immodifikat, l-awdituri se jiskrutinizzaw il-kontrolli li diġà jkunu twettqu mill-Kummissjoni 
Ewropea u mill-awtoritajiet tal-awditjar fl-Istati Membri. Dan jinkludi l-eżaminar tal-fajls tal-awditjar u t-twettiq 
mill-ġdid tax-xogħol tal-awditjar li jkun diġà sar fil-livell tal-benefiċjarji.  Ibbażat fuq dan, huma se jaslu għal 
konklużjoni dwar l-affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni għal kull wieħed mill-programmi, 
inkluż il-livell stmat ta’ kwalunkwe żball residwu, kif ukoll għall-qasam tal-Koeżjoni fl-intier tiegħu. Dan ix-xogħol 
iservi wkoll ta’ bażi għall-opinjoni kumplessiva tagħhom dwar il-legalità u r-regolarità tal-infiq tal-UE. 

“Din hija bidla importanti fil-mod kif aħna nawditjaw l-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni”, qal is-Sur Klaus-Heiner 
Lehne, il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. “Fl-istrateġija tagħna għall-2018-2020, aħna ddeċidejna li 
nħarsu mill-ġdid lejn kif nawditjaw il-baġit tal-UE u kif nistgħu nżidu l-valur miżjud tad-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni tagħna. Għall-perjodu 2014-2020, aħna nistennew li se nkunu nistgħu nieħdu vantaġġ minn 
sistemi ta’ kontroll intern aktar maturi u mill-awditi li jkunu twettqu mill-awtoritajiet tal-awditjar fl-Istati 
Membri. Imbagħad, aħna nkunu nistgħu nipprovdu valutazzjoni esterna indipendenti lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-infiq 
fil-qasam tal-Koeżjoni”. 

Ir-riżultati ta’ dawn l-awditi se jiġu rrappurtati fir-Rapport Annwali li jmiss bħala parti mid-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni għall-2017. 

Nota lill-Edituri 

Id-dokument ta’ sfond tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri “The ECA’s modified approach to the Statement of 
Assurance audits in Cohesion” (L-approċċ modifikat tal-QEA għall-awditi relatati mad-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni fil-qasam tal-Koeżjoni) huwa disponibbli hawnhekk: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


