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Sur President,  
Kummissarju Oettinger,  
Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, 

Din is-sena, aħna tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri niċċelebraw l-40 anniversarju tagħna. 
Bħalma wrew id-dibattiti ta’ din il-ġimgħa f’dan il-Parlament, il-bidla fiċ-ċirkustanzi politiċi, 
finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea matul l-aħħar erba’ deċennji kienet waħda 
konsiderevoli.  

U l-isfidi l-aktar reċenti ttestjaw il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet Ewropej u dawk 
nazzjonali, u aħna li naħdmu f’dawn l-istituzzjonijiet irridu nirreaġixxu u tabilħaqq niksbu 
riżultati, kull wieħed u waħda fl-oqsma ta’ responsabbiltà rispettivi tagħna. F’dan ir-rigward, 
bi pjaċir ngħid li għandi aħbar tajba x’nagħtikom.  

Aħna sibna li l-kontijiet tal-UE għall-2016 jippreżentaw stampa vera u ġusta. Aħna 
approvajniehom, bħalma kien il-każ kull sena mill-2007 'l hawn. Id-dħul fl-2016 kien ħieles 
minn żball materjali. Iżda aktar minn dan kollu, kien hemm titjib sostnut fil-livell ta’ żball 
stmat għall-pagamenti li saru mill-baġit tal-UE. Madwar nofs l-infiq tal-UE li awditjajna fl-2016 
kien taħt is-soll ta' 2 % għal-livell materjali ta' żball.  

B'riżultat ta' dan, aħna ħriġna opinjoni pożittiva kwalifikata dwar il-pagamenti għall-2016, u 
mhux waħda avversa. Din hija l-ewwel opinjoni kwalifikata li ħriġna minn meta bdejna 
nipprovdu dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni annwali fl-1994, u tirrifletti titjib importanti fl-infiq 
tal-UE.  

Biex nidħol fi ftit aktar dettall: il-livell kumplessiv ta' żball għall-infiq tal-UE fl-2016 kien stmat 
għal 3.1 %, meta mqabbel ma' 3.8 % fl-2015 u 4.4 % fl-2014. 

“Pagamenti bbażati fuq drittijiet”, li jsiru meta ċerti kundizzjonijiet speċifiċi jkunu ġew 
issodisfati, jirrappreżentaw madwar 49 % tal-infiq tal-UE u kellhom livelli ta' żball taħt it-2 %. 
Huma jinkludu għajnuna diretta għall-bdiewa, għotjiet lill-istudenti u lir-riċerkaturi, u spejjeż 
għall-persunal.  

Madankollu, instabu livelli ogħla ta’ żball fil-“Pagamenti bbażati fuq ir-rimborż", li jsiru 
permezz ta' rifużjonijiet. 

L-azzjoni li ttieħdet mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni tassew naqqset il-livell kumplessiv 
ta' żball stmat, iżda aħna sibna li kien hemm informazzjoni suffiċjenti disponibbli biex ħafna 
żbalji jiġu prevenuti, jew biex jinqabdu u jiġu kkoreġuti ulterjorment. Fil-fehma tagħna, dan 
ifisser li ma hemmx ħtieġa li jsiru kontrolli addizzjonali, iżda li l-kontrolli eżistenti jridu jiġu 
infurzati sew. 

U tabilħaqq għandi twissija waħda: il-pagamenti totali li l-UE hija impenjata li tagħmel minn 
baġits futuri kienu ogħla minn qatt qabel fl-2016, u laħqu l-EUR 238.8 biljun. Jenħtieġ li l-
eliminazzjoni ta’ dawn l-arretrati u l-prevenzjoni ta’ oħrajn ġodda jkunu fost il-prijoritajiet, 
b’kont meħud tal-ippjanar tal-infiq tal-UE fil-perjodu li jibda fl-2020. 

Huwa importanti għaċ-ċittadini tagħna li jkunu jafu li l-fondi pubbliċi qed jintnefqu skont il-
liġi. Iżda daqstant ieħor, jew forsi aktar minn hekk, in-nies jixtiequ jkunu jafu x’ħadu għal 
flushom. Kien jagħmel sens li tinbena triq jew ajruport partikolari f’post partikolari? Tassew 
twasslu impjiegi u tkabbir? Biex inwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet, qed niffukaw dejjem aktar 
fuq il-prestazzjoni.  

F’ħafna oqsma tal-baġit tal-UE, is-sistemi ta’ kontroll immirati lejn il-prevenzjoni, id-detezzjoni 
u l-korrezzjoni tal-iżbalji ttejbu f’dawn l-aħħar snin. Dan jagħtina opportunità li nirfinaw id-
Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni, u nistennew li nkunu nistgħu noqogħdu aktar fuq dawn is-
sistemi għal dak li jirrigwarda r-regolarità tal-infiq fil-futur.  
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B’hekk, waqt li nawditjaw il-baġit tal-UE, aħna nkunu nistgħu nipprovdu lill-Parlament u lill-
Kunsill b’informazzjoni aħjar fuq bażi aktar soda. 

Sinjuri, 

Fid-deċennji li ġejjin, aħna se nkomplu naġixxu bħala l-gwardjani tal-finanzi u tal-UE u tal-
interessi taċ-ċittadini tagħna. Se nkomplu nkunu vuċi indipendenti, billi niġbdu l-attenzjoni 
għal affarijiet li jaħdmu sew u billi nikxfu fatti skomdi fejn l-affarijiet ma jaħdmux sew. U 
f’dinja ta’ informazzjoni żbaljata mifruxa u ta’ manipulazzjoni tad-data, il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri se tkompli tipprovdi informazzjoni affidabbli mhux pre ġudikata. 

Ejjew flimkien, f’kull pass taċ-ċiklu leġiżlattiv u baġitarju, niżguraw li l-UE tista’ tikseb riżultati 
b’mod effiċjenti dwar affarijiet li jinteressaw liċ-ċttadini. 

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. 


