
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

MT 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-10 ta’ Ottubru 2019 

Jenħtieġ li l-Kontijiet Ekonomiċi Ambjentali 
Ewropej isiru aktar utli, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jenħtieġ li l-Kontijiet Ekonomiċi 
Ambjentali Ewropej (EEEA) isiru aktar utli għal min ifassal il-politika. L-EEEA huma sors 
importanti ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki ambjentali. 
Madankollu, hemm bosta problemi li qed iwaqqfuhom milli jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom, 
jgħidu l-awdituri. 

L-EEEA jipprovdu qafas statistiku bħala għajnuna biex tingħata deskrizzjoni tar-relazzjoni bejn l-
ambjent u l-ekonomija. Pereżempju, huma jagħmluha possibbli li jiġi identifikat kemm tiswa l-
protezzjoni tal-ambjent u min iħallas għaliha. Fil-fatt, l-EEEA huma importanti għall-evalwazzjoni 
ta’ politiki ewlenin, bħas-Seba’ Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (is-Seba’ EAP), u għall-kejl tal-
progress lejn l-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. 

L-awdituri vvalutaw kif il-Kummissjoni Ewropea kienet stabbiliet, immaniġġjat u użat l-EEEA, u 
jekk hija kinitx ħadet kont tal-ħtiġijiet rigward id-data meta kienet qed tfassalhom u 
tiżviluppahom. Huma eżaminaw ukoll il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-kwalità għad-data tal-EEEA. 

“Il-pressjonijiet ambjentali qed jiżdiedu, u huwa essenzjali li min ifassal il-politika jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu informazzjoni li tkun aġġornata u affidabbli għall-monitoraġġ tal-progress 
lejn l-iżvilupp sostenibbli”, qal João Figueiredo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “L-awditu li wettaqna juri li l-Kontijiet Ekonomiċi Ambjentali Ewropej 
iridu jittejbu aktar biex jiġi mmassimizzat l-impatt tagħhom u biex ikun hemm lok għal azzjoni 
f’waqtha u effettiva.” 

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni ma kinitx ikkompilat sett sħiħ ta’ ħtiġijiet rigward id-data tal-
EEEA għat-tfassil tal-politika ambjentali. Għalkemm jirrikonoxxu l-kooperazzjoni fost is-servizzi 
tal-Kummissjoni li jużaw il-kontijiet, huma sabu li jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura d-disponibbiltà 
tad-data rilevanti biex tappoġġa l-monitoraġġ u l-iżviluppi tal-politiki. Filwaqt li l-qafas strateġiku 
tal-EEEA jipproponi bosta objettivi, xi wħud minn dawn ilhom jiġu ripetuti għal aktar minn 10 snin 
u ma hemmx pjan ta' azzjoni bir-reqqa li jinkludi l-objettivi intermedji u l-estimi tal-baġit li huwa 
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meħtieġ biex dawn jintlaħqu. Għalhekk, l-awdituri jikkonkludu li l-qafas għadu mhuwiex 
komprensiv. 

L-awdituri sabu wkoll nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-moduli tal-EEEA, li naqqsu r-rilevanza ta’ 
dawn il-moduli għall-proċess ta’ tfassil tal-politika. Il-proposti biex il-moduli jsiru obbligatorji 
kienu bbażati fil-biċċa l-kbira fuq id-disponibbiltà tad-data u l-kunsiderazzjonijiet amministrattivi 
fl-Istati Membri, aktar milli fuq in-neċessità tad-data. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni 
tagħhom ħadet wisq żmien (madwar 10 snin) biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet rigward id-data fuq 
perjodu qasir u medju. Fl-aħħar nett, l-awdituri sabu li l-moduli tal-EEEA ma ntużawx fil-potenzjal 
sħiħ tagħhom biex jiġi mmonitorjat il-progress lejn l-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli fl-
Ewropa u lejn l-evalwazzjoni tas-Seba’ EAP. 

It-tempestività tad-data hija kriterju ewlieni fil-qafas legali tal-EEEA, li jiddikjara li jenħtieġ li l-
Kummissjoni tipprovdi d-data tal-EEEA b’intervall latenti ta’ sentejn. Għalkemm l-awdituri 
josservaw li sar titjib gradwali fiż-żmien li jittieħed għall-pubblikazzjoni tad-data, l-Istati Membri 
mhux dejjem jibagħtu d-data meħtieġa b’mod f’waqtu. Fuq kollox, jekk id-data tiġi riċevuta 
qabel, dan jista’ jtejjeb bil-kbir l-utilità tal-EEEA. Fir-rigward tal-kwalità tad-data l-awdituri sabu li, 
b’mod ġenerali, il-problemi kienu jinqabdu matul il-proċess ta’ validazzjoni. Madankollu, huma 
jiġbdu l-attenzjoni għal dgħufijiet f’din il-fażi: ir-rapporti tal-Istati Membri mhux bilfors jinkludu 
biżżejjed informazzjoni biex il-kwalità u l-komparabbiltà tad-data jiġu vvalutati sewwa. 

Biex l-utilità tal-EEEA titjieb, l-awdituri jirrakkomandaw b’mod partikolari li l-Kummissjoni ttejjeb:  
• il-qafas strateġiku; 
• ir-rilevanza tal-moduli; u 
• it-tempestività tad-data. 

 
 

Noti lill-Edituri 

Fl-1994, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-ewwel strateġija tagħha dwar il-“kontabbiltà 
nazzjonali ekoloġika”. Minn dak iż-żmien ’il hawn, hija ħadmet flimkien mal-Istati Membri, in-NU 
u l-OECD biex tanalizza l-firxa ta’ data statistika li hemm disponibbli għall-“Kontijiet Ekonomiċi 
Ambjentali Ewropej”. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw l-EEEA taħt l-Istrateġija 
Ewropea għall-Kontijiet Ambjentali f’konformità mas-Sistema ta’ Kontijiet Ekonomiċi Ambjentali li 
tintuża min-NU. Bħala l-uffiċċju tal-istatistika tal-UE, l-Eurostat huwa l-fornitur prinċipali tad-data 
tal-EEEA. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2019 “Il-Kontijiet Ekonomiċi Ambjentali Ewropej: l-utilità tagħhom għal 
min ifassal il-politika tista’ tittejjeb” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 
23 lingwa tal-UE. Dan isegwi pubblikazzjonijiet oħra maħruġa mill-QEA fi snin reċenti dwar dan is-
suġġett, notevolment analiżi rapida dwar każ speċifiku b’fokus fuq ir-rappurtar dwar is-
sostenibbiltà fl-UE li ġiet ippubblikata f’Ġunju 2019. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-QEA se toħroġ ukoll 
rapport speċjali dwar l-inventarju tal-gassijiet serra tal-UE.  
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
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