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President, Sinjura President, Sinjura Rapporteur, Onorevoli Membri, Kummissarju,  

Bħala ex Membru, naf li dan huwa perjodu impenjattiv għall-Parlament Ewropew. Mhux biss l-output leġiżlattiv 
jinsab fl-aqwa tiegħu, iżda, billi l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew qed joqorbu, l-istituzzjoni tagħkom 
hija wkoll, u bir-raġun, il-forum għal dibattitu ta’ livell għoli dwar il-futur tal-Ewropa. 

Din hija raġuni oħra għalfejn jien, bħala l-President tal-Qorti tal-Awdituri, għandi nirringrazzjakom talli sibtu l-ħin 
meħtieġ biex tiddibattu r-rapport annwali tagħna.  

Aħna għamilna sforzi konsiderevoli biex nipprovdulkom il-valutazzjoni li wettaqna tal-istat tal-ġestjoni finanzjarja 
tal-UE fl-2017. Dan ir-rapport issa se jagħti bidu għall-proċedura ta' kwittanza, l-aħħar waħda taħt din il-
leġiżlatura. 

Għall-2017, bħal fis-snin preċedenti, aħna nikkonkludu li l-kontijiet tal-UE jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-
pożizzjoni finanzjarja tagħha. Bħas-sena li għaddiet, aħna qed noħorġu opinjoni kwalifikata, u mhux opinjoni 
avversa, dwar ir-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għall-2017.  

Fi kliem ieħor, parti sinifikanti mill-infiq tal-2017 li eżaminajna ma kinitx milquta minn livell materjali ta’ żball, u 
b’dan qed nirreferi għal infiq ibbażat fuq drittijiet1 – jiġifieri programmi fejn il-benefiċjarji jirċievu pagamenti jekk 
jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet. Dawn il-pagamenti bbażati fuq drittijiet kienu jirrappreżentaw aktar minn nofs il-
pagamenti kollha li saru mill-baġit tal-UE fl-2017. 

Barra minn hekk, il-livell ta’ irregolaritajiet fl-infiq tal-UE kompla jonqos. Il-livell ta’ żball stmat għall-pagamenti li 
saru matul l-2017 kien ta’ 2.4 %, li juri tnaqqis minn 3.1 % fl-2016 u 3.8 % fl-2015. Dan juri li l-ġestjoni finanzjarja 
tal-UE tinsab effettivament miexja fid-direzzjoni t-tajba – u l-mertu huwa dovut għall-Kummissjoni, minħabba l-
isforzi kontinwi tagħha, kif ukoll għall-Istati Membri.  

Ippermettuli nfakkar, bħala eżempju pożittiv, il-konklużjoni li wasalna għaliha fir-rigward tal-pagamenti diretti li 
jsiru taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija – li jirrappreżentaw parti kbira ħafna minn din l-intestatura tal-
QFP – jiġifieri li dawn il-pagamenti huma ħielsa minn żball materjali. 

Minkejja dan, irrid ngħid ukoll li, ħafna drabi jkun hemm disponibbli informazzjoni suffiċjenti biex proporzjon 
sinifikanti ta’ żbalji li sibna jiġu prevenuti, jew biex jinqabdu u jiġu kkoreġuti. Li kieku l-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali kienu użaw din l-informazzjoni, għal proporzjon jerġa’ akbar mill-baġit tal-UE, il-livell ta’ żball kien ikun 
kemm taħt is-soll ta’ materjalità tagħna kif ukoll taħt dak tal-Kummissjoni.  

Sinjuri,  

Wasal iż-żmien li nagħmlu pass ’il quddiem. Is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tjiebu, u issa aħna għandna l-
opportunità li nużaw dan it-titjib fl-awditi tagħna. 

Għall-2017, aħna adottajna, bħala proġett pilota, approċċ modifikat fil-qasam ta’ Koeżjoni. Id-differenza essenzjali 
kienet li eżaminajna u erġajna wettaqna mill-ġdid il-kontrolli li qabel kienu twettqu minn dawk responsabbli għall-
infiq. B’dan l-approċċ il-ġdid, aħna nixtiequ nipprovdu, lilkom membri tal-Parlament, b’fehim approfondit li jkun 
aħjar dwar l-infiq skont iż-żona ġeografika u dwar finanzjamenti speċifiċi, fl-UE kollha, b’mod kosteffettiv.  

Fis-snin li ġejjin, biħsiebna nestendu dan il-proġett għal oqsma oħra ta’ nfiq, kull meta l-kundizzjonijiet meħtieġa 
biex dan isir jiġu ssodisfati.  

                                                           

1 Bl-esklużjoni ta’ ċerti skemi ta’ żvilupp rurali 
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[Sinjur][Sinjura] President, qrajt b’interess kbir l-istħarriġ tiegħek Parlameter 2018, li ġie ppubblikat reċentement. 
L-appoġġ solidu li qed nara fir-rigward tas-sħubija fl-UE u tal-euro, ċertament jagħmilni ottimist għall-futur. Iżda 
dan juri wkoll diskrepanzi kbar fl-appoġġ, li jeħtieġ li nindirizzaw.  

Kemm il-baġit annwali kif ukoll dak fuq terminu twil huma, fihom infushom, għodod distributtivi, u d-deċiżjonijiet 
li jittieħdu fir-rigward ta’ dawn ħafna drabi jinvolvu kumplikazzjonijiet politiċi għall-Istati Membri li jħossuhom li 
setgħu ġew “penalizzati”. Huwa importanti li aħna, ġewwa l-Qorti tal-Awdituri, niżguraw li, ikunu xi jkunu d-
deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu, iċ-ċittadini minn Bucharest, sa Helsinki u Lisbona jkunu jistgħu jaraw huma stess, u 
b’hekk, ikunu ċerti, li l-fondi tal-UE jkunu ntnefqu mhux biss b’mod korrett, iżda wkoll b’mod għaqli.  

Dan il-proċess insejħulu “awditu tal-prestazzjoni”, u nista’ ngħidilkom li, fix-xhur u fis-snin li ġejjin, se tkunu 
qegħdin taraw għadd dejjem akbar ta’ awditi ta’ dan it-tip. Il-ħafna diskussjonijiet li nipparteċipa fihom f’dan il-
Parlament u fil-kapitali nazzjonali juru b’mod konsistenti li l-Qorti trid timxi lejn din id-direzzjoni. 

Sinjuri,  

Il-Qorti wriet li bosta Stati Membri jsibuha diffiċli biex jagħmlu użu tajjeb mir-riżorsi tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej. F’dan ir-rigward, aħna nilqgħu l-fatt li l-Kummissjoni pproponiet, għall-perjodu finanzjarju li 
jmiss, għadd ta’ miżuri li għandhom jikkontribwixxu għal assorbiment aħjar tal-fondi ta' Koeżjoni. Fil-ġranet li 
ġejjin, aħna se nippubblikaw l-opinjoni ddetaljata tagħna dwar il-leġiżlazzjoni rilevanti.  

Fl-istess ħin, il-baġit tal-UE qed ikompli jiffaċċja pressjoni sinifikanti minħabba l-valur tal-pagamenti impenjati 
għas-snin li ġejjin. L-impenji pendenti se jiżdiedu aktar sa tmiem l-2020. Fil-fehma tagħna, din l-akkumulazzjoni ta’ 
impenji trid tkun prijorità għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.  

Sinjuri,  

Il-baġit totali tal-UE jirrappreżenta mhux aktar minn madwar 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE kollha kemm 
hi.  

Għalhekk, filwaqt li huwa importanti li dan il-baġit jintnefaq b’mod effettiv, irridu wkoll inkunu realistiċi dwar 
x’jista’ jinkiseb bil-flus li jiġu fdati lilna. L-UE tista’ biss tittama li tirbaħ jew li żżomm il-fiduċja taċ-ċittadini tagħha 
jekk hija tissodisfa l-aspettattivi li toħloq.  

Ejjew nuruhom li aħna nistgħu nwettqu dak li nwiegħdu, b’mod effiċjenti, u b’mod li verament jagħmel differenza. 

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. 


