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L-Awdituri tal-UE jeżaminaw id-data li fuqha 
huwa bbażat l-appoġġ baġitarju li jingħata lil 
pajjiżi sħab 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu dwar l-affidabbiltà tad-data li fuqha huwa 
bbażat kważi 20 % tal-għajnuna finanzjarja li l-UE tagħti lill-pajjiżi sħab li jinsabu barra mit-
territorju tal-Unjoni. Il-pagamenti, li huma magħrufin bħala appoġġ baġitarju, jappoġġaw lill-
pajjiżi sħab tal-UE fl-isforzi tagħhom għal riforma u fil-kisba tal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti. 

Fl-2017, l-appoġġ baġitarju kien jirrappreżenta 18 % tal-għajnuna kollha li l-UE tat lil pajjiżi terzi 
mill-baġit tal-Unjoni u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. Sa tmiem l-istess sena, l-UE kienet 
ikkonkludiet 270 kuntratt ta’ appoġġ baġitarju għal ammont stmat ta’ EUR 12.7 biljun. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar l-Appoġġ baġitarju tal-UE. Il-Previżjonijiet 
ta’ Awditi (li qabel kienu jissejħu Dokumenti ta’ Sfond) huma intenzjonati li jkunu sors ta’ 
informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati. Huma 
jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej.  

L-appoġġ baġitarju tal-UE huwa magħmul minn żewġ partijiet jew “segmenti”: wieħed fiss u 
wieħed varjabbli skont ir-riżultati li jinkisbu. Għall-parti varjabbli, id-data dwar il-progress 
għandha rwol fundamentali billi tiddetermina jekk il-fondi jitħallsux jew le.  

Matul l-awditu, l-awdituri se jeżaminaw jekk il-Kummissjoni Ewropea għandhiex aċċess għal data 
rilevanti u affidabbli dwar il-prestazzjoni biex tiddetermina jekk tiżborżax il-parti varjabbli tal-
appoġġ baġitarju. B'mod partikolari, huma se jeżaminaw: 

• jekk il-Kummissjoni tivvalutax bir-reqqa l-kapaċità tal-pajjiżi sħab biex jipproduċu data rilevanti u affidabbli 
dwar il-prestazzjoni; 

• jekk il-kuntratti ta’ appoġġ baġitarju jinkludux dispożizzjonijiet għal monitoraġġ effettiv tal-progress fis-
setturi appoġġati; u 
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• jekk il-Kummissjoni tivverifikax b’mod effettiv id-data li tintuża bħala bażi għall-ħlas tas-segmenti varjabbli.  

“Sabiex jittieħdu deċiżjonijiet għaqlin, huwa essenzjali li jkun hemm disponibbli data ta’ kwalità 
għolja u f’waqtha,” qal Hannu Takkula, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għall-awditu. “Huwa għalhekk tal-akbar importanza li tintuża data tal-prestazzjoni li tkun kemm 
rilevanti kif ukoll affidabbli għall-ħlas ta’ appoġġ baġitarju.”  

 

Nota lill-Edituri  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri diġà ppubblikat żewġ rapporti speċjali dwar aspetti oħra tal-appoġġ 
baġitarju tal-UE: ir-Rapport Speċjali Nru 11/2010 intitolat “The Commission’s management of 
general budget support in ACP, Latin American and Asian countries” (Il-ġestjoni, mill-
Kummissjoni, tal-appoġġ baġitarju ġenerali fil-pajjiżi AKP u f’dawk tal-Amerka Latina u tal-Asja) u 
r-Rapport Speċjali Nru 35/2016 “L-użu tal-appoġġ baġitarju biex tittejjeb il-mobilizzazzjoni tad-
dħul domestiku fl-Afrika sub-Saħarjana”.  

Barra minn hekk, bosta rapporti oħra koprew l-appoġġ baġitarju f’livelli differenti ta’ dettall. Dan 
l-awditu se jibbaża fuq dawn ir-rapporti. 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Previżjoni ta’ 
Awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq 
eca.europa.eu. 
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