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Miżuri li ttieħdu mill-QEA fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli tipprovdi servizz tal-awditjar 
pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi tal-awditjar f’waqthom, matul 
il-pandemija tal-COVID-19, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iż-żminijiet diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu 
l-gratitudni tagħna lil dawk kollha li jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm 
fil-Lussemburgu kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern 
Lussemburgiż dwar is-salvagwardja tas-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja 
bħalissa qed ikollha fuq il-persunal tagħna u ħadna miżuri ta’ prekawzjoni biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju 
għalihom u għall-familji tagħhom. 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-15 ta’ April 2020 

L-Awdituri jgħidu li l-mitigazzjoni tat-tifqigħa tal-COVID-19 bl-
użu tal-fondi strutturali tal-UE tirrikjedi bilanċ bejn aktar 
flessibbiltà u obbligu ta’ rendikont. 

Il-Kummissjoni qed tipproponi taffija temporanja tar-regoli tal-infiq għall-fondi strutturali u ta’ 
investiment Ewropej (ESI) sabiex tgħin lill-Istati Membri fil-mitigazzjoni tal-effetti tat-tifqigħa 
tal-COVID-19. Skont opinjoni ġdida li nħarġet mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), filwaqt li 
l-appoġġ mill-UE jeħtieġ li jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri mill-aktar fis 
possibbli, it-taffija tal-proċeduri fis-seħħ tinvolvi riskji.  

Il-proposta tal-Kummissjoni hija parti mir-reazzjoni tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19. B’mod 
partikolari, bħala miżura eċċezzjonali, qed jiġu proposti regoli ġodda biex il-fondi ESI jiġu trasferiti 
aktar malajr lill-Istati Membri u biex dawn tal-aħħar jingħataw flessibbiltà akbar biex jimmiraw 
l-appoġġ mogħti mill-UE fejn ikun meħtieġ l-aktar. Pereżempju, permezz ta’ dan, l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jitolbu 100 % finanzjament mill-UE mingħajr ma jipprovdu l-kofinanzjament proprju 
tagħhom jew mingħajr ma jkunu jeħtieġu jiddedikaw sehem fiss għal suġġetti ewlenin 
bħar-riċerka jew il-klima. Barra minn hekk, huma jkunu jistgħu jittrasferixxu l-fondi aktar 
faċilment fost il-programmi u r-reġjuni tagħhom, u jiddeċiedu huma stess fejn iridu 
jimmirawhom. 
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“Is-sitwazzjoni attwali tirrikjedi l-mobilizzazzjoni urġenti tal-mezzi finanzjarji kollha li huma 
disponibbli biex jiġu indirizzati l-effetti tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq is-saħħa, fuq in-negozji u fuq 
iċ-ċittadini,” qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-opinjoni. “Din 
ir-reazzjoni fuq terminu qasir, li l-Kummissjoni qed tipproproni, hija meħtieġa biex l-Istati Membri 
jingħataw appoġġ fil-mitigazzjoni tal-effetti tal-kriżi, iżda jenħtieġ li jinstab il-bilanċ ġust u 
jenħtieġ li din il-proposta ma twassalx għal kompromessi sostanzjali f’termini ta’ obbligu ta’ 
rendikont”. 

L-awdituri josservaw li l-proposta ma tipprovdix kjarifika addizzjonali dwar in-natura maħsuba 
tal-operazzjonijiet li jrawmu l-kapaċitajiet ta’ reazzjoni għall-kriżijiet. Huma jiġbdu l-attenzjoni 
wkoll għall-fatt li la l-Kummissjoni u lanqas il-leġiżlaturi ma kien se jkollhom, għad-dispożizzjoni 
tagħhom, informazzjoni affidabbli dwar l-infiq taħt il-fondi ESI b’reazzjoni għat-tifqigħa 
tal-COVID-19, u dan kellu l-potenzjal li jolqot l-obbligu ta’ rendikont liċ-ċittadini tal-UE dwar l-użu 
tal-fondi. 

L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni se jkollha timmonitorja b’attenzjoni s-sitwazzjoni li qed 
tiżviluppa, biex tiżgura li l-miżuri temporanji u eċċezzjonali jkunu fis-seħħ biss għat-tul ta’ żmien li 
jkun meħtieġ mis-sitwazzjoni straordinarja. Filwaqt li xi miżuri jkunu disponibbli għal perjodu fiss, 
oħrajn jistgħu jibqgħu sa tmiem l-2023, meta jintemm il-perjodu attwali ta’ pagament 
tal-programmi. B’hekk, l-Istati Membri jkunu jistgħu jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tagħhom ta’ 
reazzjoni għall-kriżijiet, u jiffinanzjaw miżuri relatati mal-COVID-19 li huma jkunu diġà daħlu 
għalihom. 

Attwalment, il-proposta tal-Kummissjoni qed tiġi diskussa miż-żewġ leġiżlaturi – il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill – u huwa mistenni li din tiġi finalizzata fil-ġimgħat li ġejjin. 

Noti lill-edituri: 

L-Opinjoni Nru 3/2020 tal-QEA dwar l-emendar tar-regolament tal-UE rigward l-użu tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment b’reazzjoni għat-tifqigħa tal-COVID-19 intalbet mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill f’konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Hija 
attwalment disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu bl-Ingliż; lingwi oħra se jinżdiedu 
f’qasir żmien. Preċedentement, fl-2018 l-awdituri kienu ħarġu opinjoni dwar ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) propost għall-2021-2027, u f’qasir żmien se joħorġu oħra dwar 
il-proposta modifikata dwar is-CPR propost għall-2021-2027. 

Kuntatt għall-istampa għal din l-opinjoni: 
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