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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-8 ta’ Marzu 2023 

Fondi għall-irkupru mill-COVID: l-awdituri jwissu kontra 
nuqqas fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 

— Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jużaw EUR 724 biljun biex jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-ekonomiji 
tagħhom bi skambju għal riformi u investimenti pubbliċi 

— Il-mudell il-ġdid ta’ nfiq jiffaċċja nuqqas fl-aċċertament u fl-obbligu ta’ rendikont 

F’perjodu ta’ żmien relattivament qasir, il-Kummissjoni Ewropea waqqfet sistema ta' kontroll ta’ verifiki għall-
fond prinċipali tal-UE għall-irkupru mill-pandemija, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza b'valur ta’ 
EUR 724 biljun (RRF). Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat it-tfassil ta’ din is-sistema ta’ kontroll u sabet 
nuqqas fl-aċċertament u fl-obbligu ta' rendikont fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE. L-Istati Membri 
huma obbligati jikkontrollaw li l-proġetti ta' investiment iffinanzjati mill-RRF jikkonformaw mar-regoli tal-UE 
u r-regoli nazzjonali, iżda l-Kummissjoni ftit għandha informazzjoni vverifikata permezz ta’ xogħolha stess 
dwar jekk u kif jitwettqu dawn il-verifiki nazzjonali. Mingħajr aċċertament li hemm konformità ma’ dawn 
ir-regoli, hemm nuqqas fl-obbligu ta' rendikont fil-livell tal-UE. 

Il-Kummissjoni twassal il-flus permezz tal-RRF b’mod ġdid: hija tagħmel il-pagamenti lill-pajjiżi tal-UE wara li tkun 
ċerta li jkunu laħqu l-objettivi maqbula bil-quddiem fil-pjanijiet nazzjonali ta’ rkupru tagħhom, billi jkunu laħqu 
l-istadji importanti u l-miri. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni poġġiet fis-seħħ sett estensiv ta’ kontrolli biex 
tivverifika d-data li l-pajjiżi jipprovdu biex juru li jkunu laħquhom. Madankollu, għall-proġetti ta' investiment 
iffinanzjati mill-RRF, il-konformità mar-regoli rilevanti tal-UE u r-regoli nazzjonali mhix kundizzjoni għall-
pagament, għall-kuntrarju ta’ programmi ta’ finanzjament oħra tal-UE. Lanqas il-konformità ma’ dawn ir-regoli 
mhi koperta mill-verifiki tal-Kummissjoni fuq it-talbiet għall-pagament tal-Istati Membri. 

“Iċ-ċittadini se jafdaw biss modi ġodda ta’ finanzjament mill-UE jekk jistgħu jkunu ċerti li flushom qed jintefqu 
kif xieraq,” qal il-President tal-QEA Tony Murphy. "Attwalment, hemm nuqqas f’termini tal-aċċertament li 
l-Kummissjoni tista’ tipprovdi għall-fond prinċipali ta’ rkupru mill-pandemija mill-UE u nuqqas ta’ obbligu ta' 
rendikont fil-livell tal-UE.” 

Fis-snin li ġejjin, il-Kummissjoni beħsiebha teżamina jekk il-verifiki li twettqu minn kull pajjiż tal-UE humiex 
adegwati. Il-fokus tal-Kummissjoni se jkun li tivvaluta jekk is-sistemi ta' kontroll proprji tal-pajjiżi jistgħux 
jipprevienu, jidentifikaw u jikkoreġu frodi, korruzzjoni, kunflitti ta’ interess u finanzjament doppju. 
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tirkupra kwalunkwe ammont minn tali attivitajiet illeċiti jekk il-pajjiżi jonqsu 
milli jagħmlu dan. Madankollu, l-eżekuttiv tal-UE ma kienx ippjana li jeżamina kif il-pajjiżi jikkontrollaw  
li l-proġetti ta' investiment iffinanzjati mill-RRF jikkonformaw mar-regoli tal-UE u r-regoli nazzjonali. B'riżultat 
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ta' dan, il-Kummissjoni għandha informazzjoni vverifikata limitata, li taffettwa l-aċċertament li tista’ tipprovdi.  
L-awdituri jwissu li n-nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-UE u r-regoli nazzjonali, inkluż fuq l-akkwist,  
l-għajnuna mill-Istat u l-eliġibbiltà, huwa mifrux fi programmi ta’ nfiq oħra tal-UE u jikkostitwixxi riskju serju 
għall-interessi finanzjarji tal-UE. Huma jappellaw lill-Kummissjoni biex issib modi kif timla dan in-nuqqas  
fl-aċċertament fil-livell tal-UE. 

Il-Kummissjoni ma ħarġitx gwida dwar x’għandu jsir jekk miżura ffinanzjata tirrigressa, u dan jagħmilha aktar 
probabbli li l-istadji importanti u l-miri li jkunu treġġgħu lura jibqgħu mhux identifikati. L-impatt ta’ dan ir-rigress 
mhuwiex ċar. Barra minn hekk, hija issa biss waslet għall-konklużjoni – kważi nofs triq fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ dan 
l-istrument temporanju – dwar kemm għandhom jiġu ffriżati jew imnaqqsa flus jekk pajjiż jonqos milli jilħaq bis-
sħiħ mira jew stadju importanti. L-awdituri osservaw ukoll li hemm lok għal titjib fir-rappurtar dwar il-frodi u  
li hija meħtieġa aktar gwida relatata mal-korrezzjonijiet b’rata fissa li għandhom jiġu applikati b’mod konsistenti 
fir-rigward tad-dgħufijiet li nstabu fis-sistemi ta' kontroll tal-pajjiżi. 

Informazzjoni ġenerali 

L-RRF tirrappreżenta l-biċċa l-kbira mill-finanzjament tal-UE għall-irkupru mill-COVID-19, u tipprovdi appoġġ 
finanzjarju fuq skala kbira (EUR 385.8 biljun f’self, EUR 338 biljun f’għotjiet) bl-għan li taċċellera l-irkupru 
ekonomiku tal-Istati Membri mill-konsegwenzi tal-pandemija u tagħmilhom aktar reżiljenti. Spanja u l-Italja 
kienu l-akbar żewġ riċevituri tal-għotjiet, billi flimkien irċevew 43 % tat-total. Il-faċilità ilha tappoġġa riformi  
u proġetti ta’ investiment minn Frar 2020, u se tibqa’ tagħmel dan sal-31 ta’ Diċembru 2026. Biex tiffinanzjaha, 
il-Kummissjoni tissellef fuq is-swieq kapitali u toħroġ dejn komuni tal-UE. L-awditu sar fl-isfond ta’ għadd kbir 
ta’ pagamenti li għad iridu jsiru. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-awdituri huma intenzjonati li jikkontribwixxu biex 
tiġi żgurata sistema adegwata ta’ verifiki għall-protezzjoni effettiva tal-interessi finanzjarji tal-UE. Fil-futur,  
l-awdituri qed jippjanaw li jħarsu wkoll lejn il-verifiki fuq l-RRF imwettqa mill-pajjiżi tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali 07/2023 tal-QEA “It-tfassil tas-sistema ta’ kontroll tal-Kummissjoni għall-RRF: Minkejja li qed 
jiġi ppjanat xogħol estensiv, fil-mudell il-ġdid ta’ implimentazzjoni għad hemm nuqqas ta’ aċċertament u ta’ 
obbligu ta’ rendikont fil-livell tal-UE”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu. 
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