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President,  

Onorevoli Membri,  

Rappreżentanti tal-Presidenza tal-Kunsill  

Kummissarju Oettinger, 

Sinjuri,  

Huwa l-pjaċir tiegħi li llum ninsab hawn magħkom, flimkien mal-kollega stmat tiegħi Lazaros Lazarou, biex nagħtu bidu 

għall-proċedura ta’ kwittanza ta’ din is-sena bir-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għas-sena 

finanzjarja 2018. Għalfejn ninsab hawn illum? Ninsab hawn biex nagħtikom stampa konċiża tal-ġestjoni finanzjarja tal-

UE. Fir-rapport annwali tagħna, u b’mod partikolari bid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna, aħna nivvalutaw jekk il-

flus li intom, bħala Membri tal-Parlament, daħħaltu fil-baġit tas-sena l-oħra kinux intnefqu b’mod legali, regolari u 

ovvjament effettiv.  

Aħna awditjajna l-kontijiet konsolidati tal-UE għas-sena 2018. Fil-fehma tagħna dawn jippreżentaw b’mod ġust, fl-

aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-UE u mhumiex milquta minn dikjarazzjonijiet skorretti materjali – fi 

kliem ieħor, aħna ħriġna opinjoni mhux kwalifikata. 

It-tieni nett, għal dak li jirrigwarda l-fluss tad-dħul fil-baġit tal-UE, aħna ma qbadna l-ebda livell materjali ta’ żball.  

It-tielet nett, għall-infiq, aħna stmajna li l-livell ta’ żball huwa ta’ 2,6 %1  Dan ifisser li aħna nistmaw li 2,6 % tal-

pagamenti ma kellhomx jitħallsu mill-baġit tal-UE, minħabba li ma ntużawx skont ir-regoli tal-UE. Madankollu, din l-

istima kumplessiva toskura distinzjoni importanti: il-mod kif il-fondi jiġu żborżati għandu impatt kbir fuq ir-riskju ta’ 

żball.  

Għall-infiq li huwa suġġett għal regoli kumplessi, li jirrappreżenta madwar nofs il-baġit tal-UE2, u li huwa prinċipalment 

magħmul minn “pagamenti bbażati fuq rimborżi” fejn il-benefiċjarji jridu jippreżentaw klejms għal spejjeż eliġibbli li 

jkunu ġarrbu – bħal pereżempju, proġetti ta’ riċerka, proġetti relatati mal-impjieg, proġetti fl-iżvilupp reġjonali u rurali u 

proġetti ta’ żvilupp f’pajjiżi terzi - l-istima tal-livell ta’ żball hija ta’ 4,5 %.  

Min-naħa l-oħra, ir-riskju ta’ żball huwa aktar baxx għall-infiq li huwa suġġett għal regoli aktar sempliċi, li huwa 

prinċipalment magħmul minn “pagamenti ibbażati fuq drittijiet” fejn il-benefiċjarji jirċievu pagament jekk jissodisfaw 

ċerti kundizzjonijiet – bħal pereżempju, għajnuna diretta għal bdiewa, nefqa amministrattiva, fellowships għall-

                                                      
1 Limitu inferjuri: 1,8 %, livell ta’ żball stmat: 2,6 %, limitu superjuri: 3,4 %. Il-punt 1.15 tar-Rapport Annwali. 
2 50,6 % 
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istudenti jew appoġġ baġitarju lil pajjiżi terzi. Fi kliem ieħor, madwar 50 % tal-popolazzjoni tagħna huwa ħieles minn 

żball materjali.  

Dan huwa għalfejn, għat-tielet sena konsekuttiva, aħna tajna “opinjoni kwalifikata” dwar l-infiq – li tfisser “iva, iżda”. 

Aħna nqisu li l-fatt li l-Kummissjoni u l-Istati Membri sostnew il-progress osservat fis-sentejn preċedenti huwa sinjal 

inkoraġġanti. L-awdituri tagħna sabu xi affarijiet tajbin xi jgħidu dwar l-oqsma ta’ riskju baxx, iżda fl-istess ħin għad 

hemm problemi serji li għadhom iridu jiġu indirizzati fl-oqsma ta’ riskju għoli. 

Bħala parti mill-istrateġija pluriennali proprja tagħha, il-Qorti tal-Awdituri ddeċidiet li tibbaża d-dikjarazzjoni ta’ 

assigurazzjoni tagħha fuq approċċ ta’ attestazzjoni, li jfisser li fil-futur, aħna għandna l-intenzjoni li nipprovdu 

aċċertament dwar id-dikjarazzjoni mill-maniġment tal-Kummissjoni, li hija stess hija bbażata fuq il-kontrolli proprji tal-

Kummissjoni u fuq dawk li jitwettqu fil-livell nazzjonali f’każ ta’ ġestjoni kondiviża.  

Għalhekk, aħna qed nagħtu prijorità lix-xogħol imwettaq mal-Kummissjoni biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet meħtieġa 

sabiex nimxu lejn l-attestazzjoni, u nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill-Kummissarju Oettinger għall-appoġġ 

tiegħu u ninsab ħerqan li nkomplu dan ix-xogħol mas-suċċessur tiegħu. Jien konvint li “it-triq titwitta billi nimxu ’l 

quddiem” – jiġifieri billi jittieħdu passi konkreti, li għall-ewwel forsi jkunu passi modesti, biex jintlaħaq dan l-għan 

b’sens komun li nkunu nistgħu noqogħdu fuq ix-xogħol li jkun diġà twettaq minn ħaddieħor. 

Onorevoli Membri, il-kapitoli individwali tar-rapport annwali tagħna, li huwa disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE, 

jipprovdu fehim aktar approfondit tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħna għal kull intestatura tal-QFP. 

Ġimagħtejn ilu diġà kelli l-opportunità li nidħol fid-dettall ta’ kull kapitolu quddiem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. 

Peress li ħafna minnkom kontu preżenti, m’iniex se nidħol fid-dettall hawnhekk. 

Sinjuri,  

Madankollu, hemm punt wieħed li għal darb’oħra ma nistax nisħaq fuqu biżżejjed: aħna ninsabu f’salib it-toroq – 

terminu leġiżlattiv ġdid, Stat Membru wieħed li jinsab fil-proċess li joħroġ mill-UE, u s-27 Stat Membru ieħor li jinsabu fl-

aħħar fażi tan-negozjati dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2021-2027. Ix-xogħol tal-awditjar tagħna li 

ppreżentajtilkom illum juri li minkejja li għad hemm ħafna problemi, għat-tielet sena konsekuttiva l-UE qed tissodisfa 

b’mod konsistenti l-istandards għoljin tal-obbligu ta’ rendikont u tat-trasparenza f’dak li jirrigwarda l-infiq ta’ fondi 

pubbliċi. Aħna nistennew li l-Kummissjoni l-ġdida u l-Istati Membri jsostnu dan l-isforz u jibnu fuqu. U aħna norbtu 

fuqkom kollha li tinsabu hawn biex jiġi żgurat li dan iseħħ. 

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.  


