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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-27 ta’ April 2021 

L-ewwel rapport analitiku mwettaq mill-QEA 
dwar qasam mhux magħruf:  
riskji u sfidi tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn 
pajjiżi mhux tal-UE lill-Unjoni Ewropea u lil xi 
wħud mill-Istati Membri tagħha.  
Bosta pajjiżi mhux tal-UE jagħmlu kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati 
Membri tagħha. Il-kompitu tal-immaniġġjar ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet huwa milqut minn 
riskji, li xi wħud minnhom jirriżultaw mill-Brexit. Dan jiġi spjegat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
fl-ewwel rapport analitiku komprensiv tagħha dwar dan is-suġġett li ftit li xejn huwa magħruf, u 
li ġie ppubblikat illum. L-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) jagħmlu 
wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji diretti lil ċerti Stati Membri tal-UE b’riżultat ta’ ftehimiet 
globali li ġew innegozjati meta dawn ingħataw aċċess għas-suq intern tal-UE. Dawn il-
kontribuzzjonijiet tal-aħħar jinvolvu xi sfidi ewlenin biex jiġi żgurat li huma jkunu proporzjonati 
mal-benefiċċji tal-aċċess għas-suq intern u jkunu komplementari mal-azzjonijiet tal-UE, filwaqt li 
jillimitaw ir-riskju ta’ finanzjament doppju. 

Madwar 1 % tad-dħul tal-UE jiġi minn kontribuzzjonijiet imħallsa minn 18-il pajjiż mhux tal-UE. Dan 
jirrappreżenta madwar EUR 7 biljun matul il-perjodu 2014-2019, bl-Iżvizzera u n-Norveġja 
(EUR 2.2 biljun kull wieħed), it-Turkija (EUR 1.3 biljun) u Iżrael (EUR 1.0 biljun) ikunu l-akbar 
kontributuri. Inkambju għal dawn il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, il-pajjiżi mhux tal-UE jiksbu 
aċċess għall-programmi jew l-attivitajiet tal-UE bħal Orizzont 2020 jew Erasmus+. Minbarra dawn 
il-kontribuzzjonijiet li jitħallsu direttament lill-UE, l-erba’ Stati tal-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, 
in-Norveġja u l-Iżvizzera) jipprovdu medja ta’ EUR 0.5 biljun kull sena direttament lil xi wħud mill-
Istati Membri tal-UE biex jikkomplementaw il-politika ta’ koeżjoni tal-UE billi jnaqqsu d-
disparitajiet soċjali u ekonomiċi fl-UE u fiż-Żona Ekonomika Ewropea. 

“B’dan ir-rapport analitiku, aħna għandna l-għan li nipprovdu stampa komprensiva tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li fil-biċċa l-kbira mhumiex magħrufa u li l-pajjiżi mhux tal-UE 
jipprovdu direttament lill-Unjoni Ewropea u lil xi wħud mill-Istati Membri tagħha”, qal François-
Roger Cazala, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport analitiku. “Ix-
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xogħol tagħna jixħet dawl, għall-ewwel darba, fuq l-isfidi li l-UE qed tiffaċċja b’rabta ma’ dawn il-
kontribuzzjonijiet u l-immaniġġjar tagħhom.” 

Waħda minn dawn l-isfidi hija l-promozzjoni tat-trasparenza u tal-obbligu ta’ rendikont għall-
benefiċċju tal-pubbliku interessat u tal-awtoritajiet baġitarji, permezz ta’ rappurtar regolari u 
dettaljat li juri l-kontribuzzjonijiet ta’ kull pajjiż mhux tal-UE għal kull programm jew attività tal-UE.  

Fit-terminu qasir, sfida oħra ewlenija li l-awdituri ġibdu l-attenzjoni għaliha hija l-indirizzar li l-
impatt tal-Brexit qed iħalli fuq il-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi mhux tal-UE lill-Unjoni Ewropea. Il-
Brexit se jwassal għal żieda kumplessiva fil-kontribuzzjonijiet li  għandhom jiġu pprovduti minn 
pajjiżi mhux tal-UE, minħabba l-impatt tiegħu fuq il-kalkoli tal-kontribuzzjonijiet individwali. 

L-awdituri jenfasizzaw ukoll l-isfidi assoċjati mal-kontribuzzjonijiet li jitħallsu direttament mill-
pajjiżi tal-EFTA lil xi wħud mill-Istati Membri tal-UE (jiġifieri mhux lill-baġit tal-UE), li fuqhom l-
istituzzjonijiet tal-UE ma għandhom l-ebda sorveljanza diretta. Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu 
jitqiesu bħala kontroparti għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-EFTA fis-suq intern tal-UE. Filwaqt li n-
negozjati jqisu, sa ċertu punt, il-benefiċċji li dawn il-pajjiżi jirċievu mill-parteċipazzjoni tagħhom fis-
suq intern, l-ammonti kumplessivi kkontribwiti huma r-riżultat ta’ ftehim politiku, u ma hemm l-
ebda metodoloġija partikolari li tirfed il-kalkolu tagħhom. L-isfida għall-UE hija li tiżgura li dawn il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji jkunu proporzjonati mal-benefiċċji tal-aċċess għas-suq intern meta fil-
futur tiġi biex tinnegozja ma’ dawn il-pajjiżi. 

Fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet li jitħallsu direttament lil xi wħud mill-
Istati Membri tal-UE, jeżistu żewġ oqfsa leġiżlattivi separati u arranġamenti differenti ta’ 
rappurtar, ta’ kontroll intern u ta’ awditjar (għall-għotjiet tan-Norveġja/taż-ŻEE u għall-
kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għall-UE estiża). Huma jikkomplementaw il-politika ta’ koeżjoni tal-
UE, li hija bbażata fuq it-tielet sett differenti ta’ regolamenti u proċeduri. Għaldaqstant, f’xi 
wħud mill-Istati Membri jeżistu tliet arranġamenti differenti ta’ ġestjoni biex jiġu indirizzati l-
objettivi ta’ politika li huma simili. L-isfida prinċipali għall-koeżistenza kumplessa ta’ tliet 
arranġamenti ta’ ġestjoni tikkonsisti fl-indirizzar tal-ħtieġa għal koordinazzjoni effettiva, biex tiġi 
mmassimizzata l-komplementarjetà u jiġi limitat ir-riskju ta’ finanzjament doppju tal-azzjonijiet.  

Informazzjoni ġenerali  

Il-perjodu analizzat għal din il-ħarsa ġenerali finanzjarja huwa l-perjodu 2014-2019. Huwa 
jikkonċerna l-kontribuzzjonijiet għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE, abbażi tal-eżempji ta’ 
Orizzont 2020 u Erasmus+ (bħala l-akbar kontribuzzjonijiet tal-programmi), kif ukoll il-
kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi tal-EFTA li jitħallsu direttament lil xi wħud mill-Istati Membri (li 
jirrappreżentaw ammonti sinifikanti). Ir-rapport analitiku janalizza wkoll il-kontribuzzjonijiet 
ipprovduti direttament lill-Istati Membri, jiġifieri l-għotjiet tan-Norveġja/taż-ŻEE u l-kontribuzzjoni 
tal-Iżvizzera. 

It-18-il pajjiż mhux tal-UE li kkontribwew għall-baġit tal-UE fil-perjodu 2014-2019 kienu l-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-
Norveġja u l-Iżvizzera), il-pajjiżi kandidati tal-UE (l-Albanija, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, 
is-Serbja u t-Turkija), il-kandidati potenzjali (il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Kosovo), il-pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat (l-Armenja, il-Georgia, Iżrael, il-Moldova, it-Tuneżija u l-Ukrajna) u l-Gżejjer 
Faeroe. 
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Dan mhuwiex rapport tal-awditjar, iżda huwa rapport analitiku bbażat fuq informazzjoni pubblika 
li nġabret speċifikament għal dan l-iskop sa Diċembru 2020. 

Ir-Rapport Analitiku tal-QEA intitolat “Kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti mill-pajjiżi mhux tal-
UE lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) 
bi 23 lingwa tal-UE.  

Kuntatt għall-istampa 

Uffiċċju stampa tal-QEA: press@eca.europa.eu  
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