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L-awdituri tal-UE jiġbdu l-attenzjoni
għar-riskji relatati mar-Riżerva ta’
Aġġustament għall-Brexit
F’Opinjoni li ġiet ippubblikata llum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tqajjem xi tħassib dwar
il-proposta reċenti għal Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit (BAR) Dan il-fond ta’ EUR 5 biljun
huwa għodda ta’ solidarjetà li hija intenzjonata biex tappoġġa lil dawk l-Istati Membri, ir-reġjuni
u s-setturi li huma l-aktar milquta mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Skont l-awdituri, filwaqt li lproposta tipprevedi flessibbiltà għall-Istati Membri, it-tfassil tar-Riżerva joħloq għadd ta’
inċertezzi u riskji.
Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li, b’segwitu għall-adozzjoni tar-Riżerva ta’ Aġġustament għallBrexit, 80% tal-fond (EUR 4 biljun) jingħataw lill-Istati Membri fil-forma ta’ prefinanzjament. LIstati Membri jiġu allokati s-sehem tal-prefinanzjament tagħhom fuq il-bażi tal-impatt stmat fuq lekonomiji rispettivi, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni żewġ fatturi: il-kummerċ mar-Renju Unit
u l-ħut maqbud fiż-żona ekonomika esklussiva tiegħu. Skont dan il-metodu ta’ allokazzjoni, lIrlanda ssir il-benefiċjarju prinċipali tal-prefinanzjament bi kważi kwart tal-pakkett
(EUR 991 miljun), segwita min-Netherlands (EUR 714 miljun), il-Ġermanja (EUR 429 miljun), Franza
(EUR 396 miljun) u l-Belġju (EUR 305 miljun).
“Ir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit hija inizjattiva ta’ finanzjament importanti, li għandha lgħan li ttaffi l-impatt negattiv tal-Brexit fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri”, qal Tony Murphy, ilMembru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Aħna nqisu li l-flessibbiltà
pprovduta mir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit ma għandhiex toħloq inċertezza għall-Istati
Membri.”
B’mod partikolari, l-awdituri tal-UE jiġbdu l-attenzjoni għall-arkitettura tar-Riżerva ta’
Aġġustament għall-Brexit, li fl-ambitu tagħha l-Istati Membri jkunu jirċievu livell għoli mhux tassoltu ta’ prefinanzjament mingħajr ma jkollhom għalfejn jagħtu dettalji bil-quddiem lillKummissjoni Ewropea dwar il-miżuri li għandhom jiġu ffinanzjati. Filwaqt li dan ikun jippermetti
reazzjoni rapida għas-sitwazzjoni eċċezzjonali, l-eliġibbiltà u x-xerqien ta’ dawn il-miżuri ma jiġux
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ivvalutati mill-Kummissjoni qabel tmiem l-2023. L-awdituri jwissu li l-istruttura u t-twaqqit
proposti jkunu jżidu r-riskju li jintgħażlu miżuri li ma jkunux ottimali u eliġibbli.
Barra minn hekk, il-proposta tispeċifika li l-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-implimentazzjoni tal-miżuri
għandu jkun minn Lulju 2020 sa Diċembru 2022. Madankollu, l-awdituri jwissu li l-Kummissjoni ma
tipprovdix raġunament għall-għażla ta’ dan il-perjodu ta’ eliġibbiltà u lanqas teżamina l-idoneità
tiegħu.

Informazzjoni ġenerali
Ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Frar 2020. Mill-1 ta’ Jannar 2021, it-tmiem talperjodu ta’ tranżizzjoni, l-UE u r-Renju Unit iffurmaw żewġ swieq separati u żewġ spazji legali u
regolatorji distinti. Inħolqu ostakli għall-kummerċ ta’ oġġetti u servizzi u għall-mobbiltà
transfruntiera, b’konsegwenzi għall-amministrazzjoni pubblika, in-negozji, iċ-ċittadini u l-partijiet
ikkonċernati taż-żewġ naħat. F’dan il-kuntest, fil-laqgħa speċjali tiegħu tas-17-21 ta’ Lulju 2020, ilKunsill Ewropew ħabbar l-istabbiliment ta’ Riżerva speċjali ġdida ta’ Aġġustament għall-Brexit,
b’allokazzjoni totali ta’ EUR 5 biljun fi prezzijiet tal-2018.
Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposta tagħha fil-25 ta’ Diċembru 2020. Hija tipproponi li
r-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit tiġi attivata f’żewġ allokazzjonijiet: l-ewwel waħda fl-2021
fil-forma ta’ prefinanzjament sostanzjali b’valur ta’ EUR 4 biljun, filwaqt li l-EUR 1 000 000 000 li
jifdal jitħallsu prinċipalment fl-2024 biex ikopru kwalunkwe nefqa eliġibbli li taqbeż l-ammont
imħallas fi prefinanzjament Il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni tirrikjedi konsultazzjoni
mal-QEA; għaldaqstant kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill talbu l-opinjoni tagħha.
L-Opinjoni Nru 1/2021 tal-QEA dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi r-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit hija attwalment disponibbli fuq is-sit
web tal-QEA eca.europa.eu bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien qasir.
Il-QEA tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika opinjonijiet
dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. Dawn l-opinjonijiet
jipprovdu valutazzjoni indipendenti tal-proposti leġiżlattivi mill-awditur estern tal-UE.
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