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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-23 ta’ Novembru 2021 

L-istima mill-Kummissjoni Ewropea tal-livell ta’ 
żball fil-politika ta’ Koeżjoni tal-UE tagħti 
stampa mhux kompleta 

Kull sena l-Kummissjoni Ewropea tiddivulga dak li hija tistma bħala l-livell ta’ irregolarità fl-infiq 
taħt il-politika ta’ Koeżjoni tal-UE. Għal dan il-fini, hija twettaq ammont sostanzjali ta’ xogħol 
biex taċċetta l-kontijiet annwali tal-Istati Membri u tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni 
dwar ir-regolarità li huma jipprovdu għal dan il-qasam ta’ politika. Iżda, f’rapport ippubblikat 
illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tikkonkludi li r-rati ta’ żball relatati li l-Kummissjoni 
tiddivulga mhumiex finali, u x’aktarx jistmaw b’mod insuffiċjenti l-livell reali ta’ irregolarità fl-
infiq taħt il-politika ta' Koeżjoni. Dan huwa minħabba n-nuqqasijiet li l-awdituri sabu fis-
sistema ta’ kontroll użata mill-Kummissjoni.  
Il-Koeżjoni, li hija politika li l-għan tagħha huwa t-tnaqqis tad-disparitajiet fl-iżvilupp bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni tal-UE, saret l-akbar qasam ta’ politika tal-UE; hija tirrappreżenta aktar minn 
terz tal-baġit tal-UE (EUR 390 biljun mill-2014 sal-2020). Huwa wkoll qasam fejn ir-riskju ta’ nfiq 
irregolari huwa għoli, minħabba li r-regoli li jirregolawh huma kumplessi, u minħabba li ħafna 
min-nefqa hija bbażata fuq ir-rimborż ta’ spejjeż iddikjarati. Kull sena, wara li l-awtoritajiet tal-
awditjar tal-Istati Membri jkunu kkompletaw l-awditi li huma jkunu wettqu tan-nefqa fil-qasam 
tal-Koeżjoni, il-Kummissjoni Ewropea twettaq il-verifikazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tagħha stess 
tax-xogħol li jkun sar, u tas-sejbiet, mill-awdituri tal-Istati Membri. Minn dan, il-Kummissjoni 
għandha l-għan li tikkonferma jekk il-livell ta’ żball residwu fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni 
rrappurtat mill-Istati Membri huwiex taħt is-soll ta’ 2 %.  
“Is-sistema ta’ kontroll tal-Kummissjoni Ewropea stess ma tikkumpensax suffiċjentement għad-
dgħufijiet fix-xogħol imwettaq mill-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri meta jivverifikaw l-
infiq fil-qasam tal-Koeżjoni,” qal Tony Murphy, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “Il-livell ta’ żball stmat li l-Kummissjoni tiddivulga kull sena fir-rapporti 
tal-attività tad-Direttorati Ġenerali rilevanti u fir-rapport dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni tal-
Kummissjoni mhuwiex finali, u jista’ jirrappreżenta biss livell minimu.” 
Għall-perjodu 2014-2020, l-awdituri josservaw li l-Kummissjoni Ewropea tirrilaxxa r-ritenzjoni ta’ 
10 % mill-pagamenti li inizjalment tkun inżammet, anke jekk ikollha evidenza li n-nefqa fil-
kontijiet fiha livell ta’ żball ogħla minn 2 %. Filwaqt li dan huwa konformi mar-Regolament, 
mhuwiex konformi mal-objettiv ġenerali tar-ritenzjoni mill-pagamenti, li kienet maħsuba biex 
tissalvagwardja l-baġit tal-UE. Għall-perjodu 2021-2027, l-awdituri josservaw xi bidliet pożittivi: il-
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Kummissjoni, pereżempju ma tistax tibqa’ taċċetta kontijiet b’rata tal-iżball residwu totali (RTER) 
irrappurtata li tkun ogħla minn 2 %. Iżda hija se tkompli tirrilaxxa r-ritenzjoni mnaqqsa ta’ 5 % 
qabel ma tkun wettqet il-kontrolli tar-regolarità tagħha. Dawn l-emendi xorta waħda ma jilħqux l-
objettiv ta’ protezzjoni tal-baġit tal-UE. 
Bl-analiżijiet tagħha mhux fuq il-post, il-Kummissjoni għandha l-għan li tivverifika l-konsistenza 
tal-informazzjoni dwar ir-regolarità li l-Istati Membri jkunu pprovdew. Minkejja dan, l-awdituri 
sabu limitazzjonijiet inerenti li jimplikaw li n-nefqa irregolari tibqa’ ma tinqabadx u ma tiġix 
ikkoreġuta. Għalhekk dawn l-analiżijiet mhux fuq il-post iżidu valur limitat f’termini ta’ konferma 
tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi u l-validità tar-rati tal-iżball residwu rrappurtati. 
Għalkemm l-analiżijiet jikkontribwixxu għall-approċċ ibbażat fuq ir-riskju biex jintgħażlu l-
programmi operazzjonali għall-awditi tal-konformità, il-Kummissjoni mhux dejjem għażlet dawk 
bl-ogħla punteġġ tar-riskju, u ma ddokumentatx b’mod suffiċjenti l-ġustifikazzjoni għall-għażla 
tagħhom. 
L-awditi tal-konformità, fejn il-Kummissjoni tirrieżamina l-eliġibbiltà tal-operazzjonijiet u n-nefqa 
relatata tagħha, huma l-element l-aktar importanti fil-valutazzjoni li hija twettaq tax-xogħol ta’ 
awtorità tal-awditjar u s-sejbiet relatati. L-awdituri tal-UE jiġbdu l-attenzjoni għall-frekwenza 
għolja ta’ żbalji mhux maqbuda li nstabu mill-Kummissjoni, għalkemm il-kampjun ta’ 
operazzjonijiet irrieżaminat kien żgħir. Dan jindika li aktar tipi ta’ żbalji x’aktarx ikunu preżenti fil-
ħafna operazzjonijiet li jifdal u fin-nefqa li ma ġietx ivverifikata mill-Kummissjoni.  

Minkejja dan, il-Kummissjoni tuża r-riżultati ta’ dan ix-xogħol bħala l-bażi prinċipali tagħha għall-
indikatur ewlieni tal-prestazzjoni (KPI) tagħha, li suppost huwa l-aħjar stima li għandha tal-livell 
ta’ żball residwu fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni. L-awdituri jqisu dan il-KPI bħala livell ta’ żball 
stmat minimu, livell li barra minn hekk mhuwiex finali peress li r-rati ta’ żball li l-Istati Membri 
rrappurtaw jistgħu jiġu rivalutati u kkoreġuti ’l fuq xorta waħda minħabba xogħol tal-awditjar li 
jkun għadu għaddej jew li jrid jitwettaq mill-Kummissjoni fil-ġejjieni. Għalhekk l-awdituri tal-UE 
jikkonkludu li l-Kummissjoni x’aktarx tistma b’mod insuffiċjenti l-livell reali ta’ żball fil-politika ta’ 
Koeżjoni fid-dokument ewlieni ta’ għoti ta’ rendikont tagħha: ir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u 
l-prestazzjoni. Bil-ħsieb li jittejjeb ir-rappurtar ta’ informazzjoni dwar l-irregolarità fil-qasam tal-
Koeżjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid, l-awdituri tal-UE jagħmlu erba’ 
rakkomandazzjonijiet. 

Informazzjoni ġenerali  

Fil-politika ta’ Koeżjoni tal-UE, il-qafas ta’ kontroll u ta’ aċċertament huwa ċċentrat madwar żewġ 
ċikli ta’ kontroll: ċiklu nazzjonali fil-livell tal-Istati Membri u ċiklu sussegwenti fil-livell tal-
Kummissjoni Ewropea. Dan jirrifletti l-fatt li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jimmaniġġjaw b’mod konġunt l-implimentazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni u l-finanzjament tagħha, 
kunċett magħruf bħala ġestjoni kondiviża. 

Rapport Speċjali Nru 26/2021: “Regolarità tal-infiq fil-politika ta’ Koeżjoni tal-UE: Il-Kummissjoni 
tiddivulga, kull sena, livell ta’ żball stmat minimu li mhuwiex finali” huwa disponibbli fuq is-sit 
web tal-UE (eca.europa.eu). 

Xahar ilu, il-QEA ppubblikat rapport dwar il-finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni fil-politika ta’ 
Koeżjoni. 

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 jsiru fir-rapporti 
jiddaħħlu fil-prattika. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=59899
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=59899
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Kuntatt għall-istampa 

Uffiċċju tal-istampa tal-QEA: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
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