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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu. 
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L-Awdituri tal-UE jgħidu li l-miżuri li l-Kummissjoni applikat għall-
protezzjoni tal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni ntużaw b'mod effettiv 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni Ewropea għamlet 
użu effettiv mill-miżuri intenzjonati għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE minn infiq irregolari fil-
qasam tal-Koeżjoni. L-awdituri jżidu jgħidu li l-Kummissjoni trid tibqa' viġilanti biex tiżgura li l-
pagamenti jkunu ħielsa minn żball, biex ittejjeb il-proċeduri ta’ rappurtar tagħha u biex 
tagħmel użu mis-setgħat ġodda u aktar b'saħħithom tagħha. 

Il-politika ta' Koeżjoni tirrappreżenta 37 % tal-infiq mill-baġit tal-UE u tammonta għal total ta' madwar 
EUR 350 biljun għal kull wieħed mill-perjodi 2007-2013 u 2014-2020. Ir-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-
infiq fil-qasam tal-Koeżjoni hija kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri.  

L-awdituri ffukaw fuq il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 u vvalutaw ukoll l-impatt probabbli ta' 
bidliet fir-regolamenti għall-2014-2020. B'mod ġenerali sabu li, matul il-perjodu sal-għeluq tal-programmi 
għall-2007-2013, il-Kummissjoni kienet għamlet użu effettiv mill-miżuri li kien hemm għad-dispożizzjoni 
tagħha biex tipproteġi l-baġit tal-UE minn infiq irregolari. 

Għall-perjodu 2007-2013, il-Kummissjoni użat ukoll il-miżuri biex tipproteġi l-baġit tal-UE b’mod aktar 
estensiv, u ffukat fuq dawk l-Istati Membri li kellhom il-programmi l-aktar riskjużi. Il-valutazzjoni tad-
dgħufijiet u tal-korrezzjonijiet finanzjarji relatati li twettqet mill-Kummissjoni ġiet ikkonfermata fis-sustanza 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

“Il-miżuri korrettivi li l-Kummissjoni applikat jagħmlu pressjoni fuq l-Istati Membri biex jindirizzaw id-
dgħufijiet fis-sistemi tagħhom ta’ ġestjoni u kontroll,” qal is-Sur Henri Grethen, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Madankollu, kemm il-miżuri preventivi kif ukoll il-
korrezzjonijiet finanzjarji ġeneralment jittrattaw problemi kumplessi li jieħdu żmien konsiderevoli biex jiġu 
riżolti. L-interruzzjonijiet u s-sospensjonijiet riżultanti ta’ pagamenti jirrappreżentaw riskju finanzjarju 
sinifikanti għall-Istati Membri.”  

L-awdituri sabu wkoll li l-Kummissjoni ffaċċjat diffikultajiet fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
korrezzjonijiet finanzjarji. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni fil-
perjodu 2007-2013 ma kinitx tippermetti li jsir monitoraġġ robust. Ir-rappurtar proprju li sar mill-
Kummissjoni dwar il-miżuri preventivi u l-korrezzjonijiet finanzjarji jagħmilha diffiċli li tinkiseb stampa 
ġenerali komprensiva tas-sitwazzjoni, l-aktar minħabba li l-informazzjoni hija ppreżentata f'bosta rapporti u 

http://www.eca.europa.eu/�


MT 

 
 
 

 

2 

dokumenti. 

Ir-regolamenti għall-2014-2020 isaħħu sinifikattivament il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dak li jirrigwarda l-
protezzjoni tal-baġit tal-UE. Il-Kummissjoni għandha setgħat usa', u r-rappurtar li jsir mill-Istati Membri 
dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji issa huwa integrat fil-pakkett ta' aċċertament annwali u jiġi eżaminat mill-
awtoritajiet rispettivi tal-awditjar. L-awdituri jqisu li dawn l-arranġamenti jirrappreżentaw titjib sinifikanti 
fit-tfassil tas-sistema. 

 
L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• tapplika approċċ strett fl-għeluq tal-programmi tal-2007-2013 biex tiżgura li l-ammonti rimborżati 
jkunu ħielsa minn livelli materjali ta' nfiq irregolari; 

• tippreżenta u tqabbel l-informazzjoni kollha dwar il-miżuri preventivi u korrettivi fl-infiq fil-qasam 
tal-Koeżjoni skont il-fond u l-Istat Membru f'rapport, u li turi l-impatt tal-korrezzjonijiet finanzjarji u r-rata 
ta' riskju residwu; 

• għall-2014-2020, twaqqaf sistema ta' monitoraġġ integrata kemm għall-miżuri preventivi kif ukoll 
għall-korrezzjonijiet finanzjarji; 

• tuża, b’effett immedjat, id-dispożizzjoni għall-2014-2020 li ssaħħet sinifikattivament u timponi 
korrezzjonijiet finanzjarji kull fejn ikun meħtieġ. 

 

Noti lill-Edituri 

Il-politika ta' Koeżjoni għandha l-għan li tnaqqas id-disparitajiet fl-iżvilupp bejn ir-reġjuni, li tirristruttura 
żoni industrijali li jkunu sejrin lura u li tħeġġeġ il-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali fl-Unjoni Ewropea. Hija s-sors prinċipali ta' finanzjament tal-UE għall-investimenti, u 
tammonta għal madwar 37 % tal-infiq globali mill-baġit tal-UE. Il-fondi allokati għall-politika ta' Koeżjoni 
ammontaw għal madwar EUR 230 biljun fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006, EUR 346 biljun fl-
2007-2013 u EUR 349 biljun fl-2014-2020. 

Għalkemm il-Kummissjoni tibqa’ responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, il-ġestjoni u l-kontroll 
proprji tal-fondi u l-programmi tal-UE huma ddelegati lill-awtoritajiet tal-Istati Membri, li jagħżlu lill-
benefiċjarji u jqassmu l-fondi. Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri biex ikunu tal-ewwel li jaqbdu, 
jikkoreġu u jipprevienu l-iżbalji. Jekk il-Kummissjoni ssib li xi nefqa irregolari kienet kofinanzjata jew 
x'aktarx li se tkun kofinanzjata, tista’ tintervieni u tikkoreġi n-nefqa li tkun diġà ġiet kofinanzjata jew tista’ 
tipprevieni li din tiġi kofinanzjata fil-futur. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2017: “Nipproteġu l-baġit tal-UE minn infiq irregolari: Il-Kummissjoni għamlet użu 
dejjem akbar mill-miżuri preventivi u l-korrezzjonijiet finanzjarji fil-qasam tal-Koeżjoni matul il-
perjodu 2007-2013” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA, eca.europa.eu, bi 23 lingwa tal-UE. 

 

 
 


