
MT 

 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Opinjoni adottata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 
L-Opinjoni sħiħa tinsab fuq www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Kelliem   T: (+352) 4398 47063  M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Uffiċjal tal-Istampa  T: (+352) 4398 45410   M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-15 ta’ Mejju 2019 

 
 

Jeħtieġ li l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-UE juża l-fondi fil-
bilanċ pożittiv b’mod produttiv, jgħidu l-Awdituri 

Skont opinjoni ġdida li nħarġet mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jeħtieġ li l-bilanċ pożittiv fil-baġit tal-Uffiċċju 
tal-Proprjetà Intellettwali tal-UE (EUIPO), li fl-2018 ammonta għal kważi nofs biljun euro, jintuża b’mod 
produttiv. Jeħtieġ li l-Uffiċċju jesplora modi kif jista’ juża l-fondi fil-bilanċ pożittiv tiegħu, li attwalment qed 
iġarrbu pagamenti ta’ mgħax negattiv, biex jappoġġa r-riċerka, l-innovazzjoni u t-tkabbir fl-UE, jgħidu l-
awdituri. Barra minn hekk, jeħtieġ li dan l-Uffiċċju jkun soġġett għall-istess proċedura baġitarja u ta’ kwittanza 
quddiem il-Parlament Ewropew bħal korpi oħra tal-UE. 

L-EUIPO, li huwa bbażat f’Alicante, li hija kompletament awtofinanzjata u hija aġenzija tal-UE responsabbli għall-
ġestjoni tat-trademarks tal-Unjoni u d-disinji Komunitarji rreġistrati. Ir-regoli finanzjarji tiegħu jipprevedu fond 
ta’ riżerva fejn jinżammu l-bilanċi pożittivi tal-baġit li jkopru sena waħda tan-nefqa operazzjonali tiegħu. 
Madankollu, dawn ir-regoli ma jispeċifikawx għal liema skop iridu jintużaw bilanċi pożittivi akkumulati oħra. 

Sa tmiem l-2018, il-fond ta’ riżerva tal-EUIPO ammonta għal EUR 243 miljun, filwaqt li l-uffiċċju żamm ukoll 
EUR 299 miljun ta’ bilanċi pożittivi akkumulati oħra. Ammont ta’ EUR 493 miljun (jew aktar minn 90 %) mill-fond 
ta’ riżerva u l-bilanċi pożittivi akkumulati kien qed jinżamm fi flus kontanti fil-banek, u fuqu l-uffiċċju attwalment 
iħallas imgħax negattiv. Fl-2018, dawn il-ħlasijiet ammontaw għal EUR 1.4 miljun. 

“Il-bilanċi pożittivi tal-EUIPO attwalment mhumiex qed jiġu allokati għal xi użu produttiv partikolari, la fil-livell 
tal-uffiċċju u lanqas fil-livell tal-UE,”  qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għall-opinjoni. “Jeħtieġ li l-uffiċċju u l-Kummissjoni Ewropea jesploraw il-possibbiltà li l-bilanċi 
pożittivi tal-baġit jintużaw biex l-uffiċċju jinvesti fi strumenti finanzjarji li jappoġġaw attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni minn intrapriżi Ewropej”. 

L-awdituri jqisu li dan għandu jgħin biex jiġu ssalvagwardjati l-fondi u jiġi ġġenerat dħul addizzjonali, u jista’ 
jwassal ukoll għal ħolqien ta’ drittijiet ġodda fl-ambitu tal-proprjetà intellettwali. Barra minn hekk, l-awdituri 
jgħidu li d-dħul tal-EUIPO jiġi ġġenerat mill-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika bbażat fuq id-dritt tal-UE, u jeħtieġ li l-
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uffiċċju jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-koleġiżlaturi tal-UE - il-Parlament Ewropew u l-Kunsill - biex 
jiżviluppa u japplika qafas aktar adegwat tal-obbligu ta’ rendikont. 

Noti lill-Edituri 

Mill-2016 ‘l hawn, l-EUIPO jista’ jiddeċiedi li jittrasferixxi l-bilanċ pożittiv tal-baġit tiegħu fil-baġit tal-UE, fil-każ ta’ 
bilanċ pożittiv sostantiv fuq perjodu ta’ ħames snin konsekuttivi. Skont ir-regoli finanzjarji l-ġodda tal-uffiċċju li 
ġew proposti, bilanċ pożittiv huwa sostantiv jekk ikun ugwali għal mill-inqas 15 % tad-dħul annwali f’kull waħda 
minn dawn il-ħames snin. Fl-aħħar sentejn l-uffiċċju ġġenera bilanċ pożittiv annwali ta’ madwar 1 % (fl-2017) u 
6 % (fl-2018). Għaldaqstant, ibbażat fuq il-mekkaniżmu attwali, ma jidhirx probabbli li parti mill-bilanċ pożittiv 
tal-uffiċċju se tiġi ttrasferita għall-baġit tal-UE fis-snin li ġejjin. 

Il-QEA kienet diġà ġibdet l-attenzjoni għall-livell għoli kontinwat ta’ bilanċi pożittivi akkumulati u qieset li jeħtieġ 
li l-uffiċċju jkun soġġett għall-proċedura baġitarja u ta’ kwittanza ġenerali quddiem il-Parlament Ewropew u 
mhux quddiem il-kumitat tal-baġit tiegħu stess - ara l-Opinjonijiet tal-QEA Nru 5/2014 u Nru 5/2015. L-awdituri 
josservaw li r-regolament tal-EUIPO ma jindirizzax dan it-tħassib. 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika 
opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-
awtoritajiet leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fix-xogħol li jwettqu. 

L-Opinjoni Nru 1/2019 tal-QEA dwar ir-regolament finanzjarju propost tal-kumitat tal-baġit tal-EUIPO huwa 
disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu. 
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