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Il-pjanijiet għall-istabbiliment ta’ rabta bejn il-finanzjament mill-UE 
u l-istat tad-dritt huma pass pożittiv iżda jeħtieġ ikollhom kriterji 
aħjar u aktar salvagwardji, jgħidu l-Awdituri 

Skont Opinjoni li ġiet ippubblikata llum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea 
biex jitnaqqas il-finanzjament mill-UE għall-pajjiżi li ma jirrispettawx l-istat tad-dritt jeħtieġ ikollhom kriterji 
aħjar u salvagwardji aktar ċari għall-benefiċjarji tal-programmi tal-UE.  

L-awdituri jilqgħu l-inizjattiva għall-protezzjoni tal-Baġit tal-UE min-nuqqasijiet ġeneralizzati fl-istat tad-dritt, li 
jista’ jkollhom impatt negattiv fuq il-ġestjoni finanzjarja tajba u fuq l-effettività tal-finanzjament mill-UE. Huma 
jikkonkludu li, f’termini tal-objettiv, l-ambitu u l-miżuri tiegħu, il-mekkaniżmu propost huwa aktar speċifiku mis-
sistema eżistenti, u jista’ jiġi applikat b’mod aktar rapidu. Iżda huma jirrakkomandaw li l-Kummissjoni tispeċifika 
s-sorsi ta’ gwida tagħha b’mod aktar ċar, u li l-kriterji, il-proċedura u l-firxa tal-miżuri jkunu aktar preċiżi. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri saret fuq it-talba tal-Parlament Ewropew. In-
nuqqasijiet ġeneralizzati jinkludu: it-tqegħid f’riskju tal-indipendenza tal-ġudikatura; li ma jiġux impediti, 
ikkoreġuti u ssanzjonati deċiżjonijiet arbitrarji jew illegali mill-awtoritajiet pubbliċi; il-limitazzjoni tad-
disponibbiltà u l-effikaċja tar-rimedji legali; u l-limitazzjoni ta’ investigazzjoni, prosekuzzjoni u sanzjonar effettivi 
ta’ ksur tal-liġi. 

“Bħala awdituri tal-Unjoni, xogħolna hu li nipproteġu flus il-kontribwent. Aħna nilqgħu l-għan tal-proposta, 
peress li għandna bżonn mekkaniżmu biex nipproteġu l-Baġit tal-UE kontra dawn il-kontinġenzi,” qalet 
Annemie Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Iżda dan il-
mekkaniżmu jeħtieġ ċertu titjib, u, f’ċirkustanzi bħal dawn, huwa verament ta’ importanza kbira li jkun hemm 
kriterji ċari u speċifiċi li fuqhom dawn il-miżuri jistgħu jkunu bbażati.”  

L-awdituri josservaw li l-proposta ma tispeċifikax b’mod ċar liema huma s-sorsi ta’ gwida disponibbli li l-
Kummissjoni għandha tuża biex twettaq il-valutazzjonijiet tagħha. Huma jgħidu li, jekk dan jiġi speċifikat, jiżdiedu 
t-trasparenza, it-traċċabbiltà u l-possibbiltà tal-awditjar tal-mekkaniżmu propost. Barra minn hekk, taħt l-abbozz 
ta’ regolament, it-tnaqqis fil-fondi tal-UE ma jaffettwax l-obbligu li l-korpi governattivi għandhom biex 
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jimplimentaw il-programmi tal-UE. Iżda l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-proposta ma fihiex 
dispożizzjoni dwar kif dan jista’ jiġi żgurat. 

Il-proposta tiddikjara li jenħtieġ li l-Kummissjoni taġixxi f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Madankollu, ma hemmx kriterji preċiżi stabbiliti għad-deċiżjonijiet importanti li jridu jittieħdu fid-diversi stadji, 
bħall-inizjazzjoni tal-proċedura jew id-determinazzjoni tal-firxa tal-miżuri. Minħabba dan, huwa diffiċli biex id-
dispożizzjonijiet jiġu applikati b’mod konsistenti. 

Fl-aħħar nett, f’każijiet fejn iintużaw fondi nazzjonali biex jissostitwixxu fondi tal-UE li ġew sospiżi jew li tnaqqsu, 
il-fondi nazzjonali kien ikollhom jiġu mill-baġit nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. Dan jirriżulta 
f’implikazzjonijiet baġitarji għall-Istat Membru, b’mod partikolari f’każ ta’ sospensjonijiet jew ta’ tnaqqis fuq 
skala kbira. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex: 
 
• tistabbilixxi kriterji ċari u speċifiċi biex jiġi ddefinit x’jikkostitwixxi nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat 

tad-dritt u biex tiġi ddeterminata l-firxa tal-miżuri; 
 

• tispeċifika l-bażi għall-istabbiliment tal-limiti ta’ żmien għall-Istati Membri, kif ukoll tintroduċi dati ta' 
skadenza simili għaliha nnifisha, fejn ikun xieraq; 

 
• turi kif l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji finali jistgħu jiġu ssalvagwardjati; 
 
• tivvaluta l-implikazzjonijiet baġitarji possibbli ta’ tnaqqis fil-finanzjament mill-UE fuq il-baġit nazzjonali, meta 

tkun qed tiddeċiedi liema miżuri għandha tipproponi; 
 
• tikkjarifika d-dispożizzjonijiet relatati mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. 
 

Nota lill-Edituri 

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll dokumenti 
mħejjija mill-Kunsill tal-Ewropa, li jibnu b’mod partikolari fuq il-kompetenza tal-Kummissjoni ta’ Venezja, 
jipprovdu gwida dwar it-tifsira ewlenija tal-istat tad-dritt bħala valur komuni tal-UE, f’konformità mal-Artikolu 2 
tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 

Dawn il-prinċipji jinkludu l-legalità (li tfisser proċess trasparenti, responsabbli, demokratiku u pluralista għall-
promulgazzjoni tal-liġijiet), ċertezza tad-dritt, projbizzjoni tal-arbitrarjetà min-naħa tas-setgħat eżekuttivi, qrati 
indipendenti u imparzjali, stħarriġ ġudizzjarju u effettiv (li jinkludi r-rispett għad-drittijiet fundamentali) u 
ugwaljanza quddiem il-liġi. 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjitb tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE billi tippubblika opinjonijiet 
dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b'impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-awtoritajiet 
leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fil-qafas tax-xogħol li jwettqu. 

L-Opinjoni Nru 1/2018 tal-QEA dwar il-proposta tat-2 ta’ Mejju 2018 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri hija attwalment disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu – lingwi oħra se jkunu disponibbli 
fi żmien debitu. 
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