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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-1 ta’ Marzu 2023 

L-awdituri jappellaw għal aktar simplifikazzjoni tax-xenarju finanzjarju 
kumpless tal-UE 

o Matul l-aħħar 15-il sena, l-għadd ta’ strumenti ta’ finanzjament barra mill-baġit tal-UE 
mmultiplika, u dan żied il-kumplessità tax-xenarju finanzjarju tal-UE 

o Għal uħud minn dawk l-istrumenti, hemm lakuna fl-awditu tal-prestazzjoni tagħhom u ma 
hemm l-ebda sorveljanza mill-Parlament Ewropew 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), matul għexieren ta’ snin, l-approċċ 
frammentat li ttieħed għall-istabbiliment tax-xenarju finanzjarju tal-UE rriżulta fi struttura frammentata 
li hija kumplessa żżejjed u li ma tagħtix rendikont pubbliku sħiħ. Il-qalba tiegħu hija l-baġit tal-UE,iżda 
jinkludi għadd dejjem jikber ta’ strumenti barra mill-baġit u strumenti ibridi. L-għadd ta’ dawn l-
istrumenti maħluqa reċentement immultiplika matul l-aħħar 15-il sena, u l-awdituri jirrakkomandaw li 
jsiru aktar sforzi biex dawn jiġu kkonsolidati. 

“Ix-xenarju finanzjarju attwali tal-UE ġie deskritt mill-Parlament Ewropew bħala galassja ta’ fondi u 
strumenti madwar il-baġit tal-UE,” qal François-Roger Cazala, il-Membru tal-QEA li mexxa l-awditu. 
“Filwaqt li kien hemm raġunijiet għalfejn inħolqu, nemmnu li huma meħtieġa aktar simplifikazzjoni u 
obbligu ta’ rendikont biex l-effiċjenza u t-trasparenza jitjiebu.” 

L-awdituri vvalutaw għalfejn kien żdied l-għadd ta’ strumenti diversifikati li ma kinux kompletament 
integrati fil-baġit tal-UE. Sabu li, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, iċ-ċirkustanzi legali, politiċi jew ekonomiċi fiż-
żmien li nħoloq kull strument kienu pprovdew raġunijiet għalfejn l-istrument inżamm separat mill-baġit 
tal-UE. Pereżempju, l-istrumenti bbażati fuq it-teħid u għoti b’self biex jipprovdu assistenza finanzjarja 
kellhom jiġu żviluppati barra mill-baġit tal-UE, minħabba li ma jistax isir self fi ħdanu. Dawn l-istrumenti 
nħolqu l-aktar biex jirrispondu malajr kemm jista’ jkun għal kriżijiet (jiġifieri l-ħtieġa immedjata biex jiġi 
pprovdut finanzjament lill-Greċja u biex jingħata rispons għall-kriżi tad-dejn sovran fl-2010). 

Għalkemm kien hemm ġustifikazzjoni għall-ħolqien tagħhom, ħafna strumenti ma kellhomx 
evalwazzjonijiet xierqa minn qabel: it-tfassil magħżul (inkluża n-natura barra mill-baġit tagħhom) ma kienx 
appoġġat minn valutazzjonijiet tal-impatt jew evalwazzjonijiet simili bil-quddiem fil-biċċa l-kbira mill-
każijiet. Skont l-awdituri, dan irendi impossibbli wkoll li jintwera li l-ħolqien ta’ strument barra mill-baġit 
kien aħjar milli jintuża l-baġit tal-UE, u li l-istrument propost kien l-aktar wieħed effiċjenti. 

Elementi oħra tal-istrumenti jvarjaw b’mod sostanzjali, u jżidu l-livell ta’ kumplessità: l-arranġamenti ta’ 
governanza, pereżempju, anke fejn ma kienx hemm wisq raġuni għalihom, bħal fil-każ ta’ strumenti simili 
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ta’ teħid u għoti b’self. Barra minn hekk, is-sorsi ta’ finanzjament u l-mod kif inhuma appoġġati 
obbligazzjonijiet potenzjali huma diversi. 

L-iskrutinju pubbliku jiżgura li l-istrumenti ta’ finanzjament ikunu leġittimi, ġustifikati u jagħtu rendikont, 
iżda x-xenarju finanzjarju tal-UE mhuwiex kompletament skrutinizzat. L-awdituri jirrakkomandaw li jiġi 
kkumpilat u ppubblikat sett ikkonsolidat u komplet ta’ informazzjoni dwar l-istrumenti kollha. Għalkemm 
ir-Rapport dwar it-Trasparenza Baġitarja tal-Kummissjoni li ġie introdott reċentement jitqies bħala pass 
pożittiv, ma jkoprix l-istrumenti kollha. Barra minn hekk, hemm lakuna fl-awditu tal-prestazzjoni ta’ 
strumenti mhux koperti mid-drittijiet tal-awditjar tal-QEA, u s-sorveljanza mill-Parlament Ewropew ukoll 
mhijiex kompleta. Dan joħloq lakuna, peress li n-natura jew il-livell ta’ skrutinju pubbliku – u b’hekk ta’ 
obbligu ta’ rendikont – jista’ jvarja skont it-tip ta’ strument ta’ finanzjament li jintuża. 

L-awdituri josservaw li l-arranġamenti ta’ flessibbiltà tal-baġit tal-UE żdiedu taħt il-qafas finanzjarju 2021-
2027, fatt li għandu jippermetti lill-baġit tal-UE jindirizza aħjar ħtiġijiet partikolari u imprevedibbli u 
jnaqqas il-ħtieġa li jinħolqu strumenti dedikati. Sar ukoll progress fuq il-konsolidazzjoni ta’ diversi 
strumenti fil-baġit tal-UE. Madankollu, ir-rispons għall-kriżi tal-COVID-19 wassal għall-ħolqien ta’ żewġ 
strumenti ġodda (SURE u NextGenerationEU) u l-potenzjal għas-simplifikazzjoni għadu ma ġiex 
kompletament sfruttat, b’mod partikolari għal dawk l-istrumenti li jipprovdu assistenza finanzjarja lill-
Istati Membri jew lil xi pajjiżi mhux tal-UE. L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea tipproponi 
l-integrazzjoni tal-Fond għall-Modernizzazzjoni fil-baġit tal-UE kif ukoll l-integrazzjoni u l-konsolidazzjoni 
ta’ strumenti ta’ assistenza finanzjarja li jeżistu. 

Informazzjoni ġenerali 

Il-biċċa l-kbira mill-baġit tal-UE jintuża biex jiffinanzja programmi ta’ nfiq li huma ffinanzjati jew 
proviżjonati taħt l-ippjanar tal-baġit tal-UE (l-hekk imsejjaħ qafas finanzjarju pluriennali jew QFP). Il-QEA 
għandha d-drittijiet kollha biex tawditja kull ħaġa taħt il-baġit tal-UE. Dan ir-rapport ikopri strumenti li 
jinsabu prinċipalment barra mill-baġit tal-UE li jistgħu jmexxu operazzjonijiet ġodda fil-perjodu 2021-2027, 
jew li jkomplu jiġġeneraw assi sinifikanti jew obbligazzjonijiet potenzjali għall-UE jew għall-Istati Membri. 
Il-QEA għandha wkoll drittijiet tal-awditjar għal ħafna mill-istrumenti analizzati minn dan ir-rapport, iżda 
mhux għall-istrumenti kollha. Il-MES, l-EFSF u l-BEI jużaw awditur estern privat, daqs il-Faċilità Ewropea 
għall-Paċi u l-Fond għall-Modernizzazzjoni, li għad ma kellhomx rapport tal-awditjar peress li nħolqu 
reċentement. Fil-każ tal-Faċilità ta’ Self Griega, dawk li għandhom drittijiet tal-awditjar huma l-
Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-UE li jipprovdu self. Il-QEA kienet issuġġeriet, 
f’pubblikazzjonijiet preċedenti, u terġa’ ssostni f’dan ir-rapport, li jenħtieġ li jiġu stabbiliti mandati tal-
awditjar pubbliku għal kull tip ta’ finanzjament għall-politiki tal-UE u li jenħtieġ li l-QEA tiġi mistiedna 
tawditja kull korp maħluq permezz ta’ ftehimiet barra mill-ordni ġuridiku tal-UE biex jimplimenta l-politiki 
tal-UE. B’mod simili, il-Parlament Ewropew appella għal involviment espliċitu akbar tal-QEA fl-awditjar ta’ 
dawn l-istrumenti u l-QEA appellat għal sorveljanza akbar mill-Parlament Ewropew. 

Ir-Rapport Speċjali 05/2023, “Ix-xenarju finanzjarju tal-UE – Struttura frammentata li teħtieġ aktar 
simplifikazzjoni u obbligu ta’ rendikont”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA. 

Kuntatt għall-istampa 

Uffiċċju tal-istampa tal-QEA: press@eca.europa.eu 

— Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
— Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+ 352) 621 552 224 
— Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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