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F’Ġunju 2005, il-Kummissjoni adottat pjan direzzjonali għal qafas ta’ kontroll intern integrat. 
L-għan kien li tissodisfa l-impenn tagħha fil-ksib ta’ dikjarazzjoni ta' aċċertament pożittiva 
(DAS) qabel it-tmiem tal-mandat tagħha. L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni bdiet fl-
2006.

L-ewwel nett, dan id-dokument ta’ ħidma għandu l-għan li jivvaluta l-progress li sar u r-
riżultati milħuqa mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali. It-tieni, iqajjem 
kwistjonijiet u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-futur tal-qafas ta’ kontroll intern integrat. 

1. Il-pjan direzzjonali għal qafas ta’ kontroll intern integrat: l-oriġini, il-kontenut u l-
għanijiet milħuqa 

1.1. L-oriġini

Fl-2005, il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu azzjoni biex tilħaq dikjarazzjoni ta' aċċertament 
pożittiva (DAS). F’Novembru 2010, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri indikat li għall-għaxar 
darba ma kienx hemm assigurazzjoni raġonevoli għall-pagamenti taħt il-partijiet kollha tal-
baġit ġenerali. Barra minn hekk, matul il-proċedura ta’ kwittanza tal-2003, il-Parlament u l-
Kunsill ħeġġew lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni sabiex issolvi s-sitwazzjoni. Fl-aħħar 
nett, l-eżerċizzju tal-qafas finanzjarju 2007-2013 ta opportunità għall-bidla fil-bażijiet legali u 
għaldaqstant ipprovda l-possibilità li jinbeda ċaqliq ulterjuri biex tinkiseb DAS pożittiva. 

Sabiex tinkiseb DAS pożittiva, il-Kummissjoni ffokat l-isforzi tagħha fuq it-titjib tal-qafas ta’ 
kontroll intern integrat. Għaliex?

L-ewwel nett, is-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll intern ma offrewx garanziji biżżejjed 
lill-Qorti tal-Awdituri biex tkun tista’ tikseb dikjarazzjoni ta' aċċertament pożittiva dwar il-
legalità u r-regolarità mat-tranżazzjonijiet bażi.

It-tieni, f’rapport speċjali tal-2004, il-Qorti tal-Awdituri wriet in-nuqqasijiet tal-qafas ta’ 
awditjar intern użat fl-UE u tat pariri dwar it-tisħiħ tal-mudell ta’ awditjar. 

It-tielet, il-Kummissjoni rċeviet mandat politiku ċar biex tirriforma l-mudell ta’ awditjar 
intern. Skont ir-rapport Wynn dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2003, il-Parlament 
stieden b’mod ċar lill-Kummissjoni biex tfassal pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni tal-
qafas ta’ kontroll intern tal-Komunità.  

Fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Parlament dwar il-kwittanza tal-2003, il-Kunsill stieden 
ukoll lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha sabiex tiżviluppa aktar strateġija ta’ 
awditjar u kontroll ċara u komprensiva. 

1.2. Il-kontenut

Il-pjan direzzjonali huwa mfassal biex inaqqas id-diskrepanza bejn il-qafas ta’ awditjar 
eżistenti u l-mudell ta’ awditjar imfassal mill-Qorti tal-Awdituri. Il-mudell ta’ “verifika 
waħdanija” propost mill-Qorti huwa bbażat fuq katina integrata ta’ atturi li jaħdmu b’mod 
koerenti abbażi ta’ prinċipji komuni u li huma responsabbli għall-kontrolli tagħhom stess 
f’kull stadju tal-proċess. 
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L-implimentazzjoni ta’ tali mudell teħtieġ li l-Kummissjoni tieħu l-azzjoni neċessarja fil-livell 
tagħha, imma wkoll li l-Istati Membri jiġu involuti fir-riforma b’mod sħiħ, peress li 
attwalment jipproċessaw 80 % tal-fondi tal-UE taħt il-ġestjoni maqsuma. 

Abbażi ta’ valutazzjoni tan-nuqqasijiet, il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu 16-il azzjoni 
konkreta, maqsuma f’erba’ temi. 

L-ewwel tema tikkonċerna s-simplifikazzjoni u l-prinċipji ta’ kontroll komuni (l-Azzjonijiet 1-
4) L-Azzjoni 1, li tittratta s-simplifikazzjoni, tfittex li tipprevjeni l-illegalitajiet u l-
irregolaritajiet li jirriżultaw mid-diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà. L-
Azzjonijiet 2 u 3 għandhom x’jaqsmu mal-istabbiliment ta’ prinċipji komuni u l-
armonizzazzjoni tal-preżentazzjoni tal-istrateġiji ta’ kontroll użati mill-Kummissjoni u mill-
Istati Membri. L-għan huwa li tiġi pprovduta evidenza aktar ċara u komprensiva li hemm 
sistema superviżorja u kontrolli fis-seħħ u huma kapaċi jimmaniġjaw tajjeb ir-riskju tal-iżball. 
L-aħħar azzjoni taħt din it-tema tinvolvi l-bidu ta’ djalogu mal-Parlament u l-Kunsill dwar ir-
riskji li għandhom jiġu ttollerati fit-tranżazzjonijiet bażi, sabiex jipprovdi kjarifika lill-Qorti 
dwar l-istennijiet tal-awtoritajiet tal-kwittanza. 

It-tieni tema għandha x’taqsam mad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni u l-tal-verifika (l-
Azzjonijiet 5 sa 8). L-għan huwa li tiġi pprovduta assigurazzjoni raġonevoli dwar ir-regolarità 
u l-legalità tat-tranżazzjonijiet bażi f’kull livell tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Dan 
jinvolvi t-tisħiħ tar-responsabbiltà ta’ kull attur, li jagħmilha aktar faċli għall-Kummissjoni 
biex tati evidenza fil-livell tagħha li l-fondi tal-UE qed jiġu mmaniġjati tajjeb. Sabiex jilħaq l-
objettiv tiegħu, il-Parlament sostna li l-Istati Membri għandhom jipprovdu dikjarazzjoni ta’ 
żvelar ex ante u dikjarazzjoni ta' aċċertament ex post fl-ogħla livell politiku. Madankollu, il-
proposta tiegħu sabet xi oppożizzjoni min-naħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u 
Finanzjarji (ECOFIN). Biex tirrikonċilja dawn il-pożizzjonijiet differenti, il-Kummissjoni 
pproponiet li tinnomina korp nazzjonali ta’ koordinazzjoni għal kull qasam ta’ politika li 
jippreżenta rapporti ta’ sinteżi dwar id-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ livell operattiv (l-
Azzjoni 5). Il-Kummissjoni xtaqet ukoll teżamina l-utilità tad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni 
barra mill-mod ta’ ġestjoni ċentralizzata maqsuma u indiretta (l-Azzjoni 6). Fl-aħħar nett, il-
Kummissjoni esprimiet ir-rieda tagħha li tippromwovi b’mod aktar mifrux ir-rwol tal-awditjar 
indipendenti u tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, sabiex tipprovdi aktar assigurazzjoni 
dwar it-tranżazzjonijiet bażi (l-Azzjonijiet 7 u 8). 

It-tielet tema għandha x’taqsam maż-żieda massima tal-livell ta’ kontroll li jista’ jintlaħaq, 
bla ma jiżdied il-livell ta’ riżorsi impenjati (l-Azzjonijiet 9 sa 11). Għal dan il-għan, il-pjan ta’ 
azzjoni jitlob l-ewwel nett għal koordinazzjoni aħjar bejn il-korpi ta’ kontroll sabiex jitnaqqas 
kemm jista' jkun ix-xogħol doppju. B’mod aktar preċiż, din l-azzjoni tinvolvi t-tqassim tar-
riżultati mill-awdituri dwar ix-xogħol u s-segwitu tagħhom, id-definizzjoni ta’ strateġija ta’ 
awditjar komuni u koordinazzjoni aħjar fl-ippjanar tal-awditjar (l-Azzjoni 9). It-tieni, il-pjan 
ta’ azzjoni jiffoka fuq metodu ta’ spiża/benefiċċju għall-kontroll tar-riskju tal-iżball fit-
tranżazzjonijiet bażi. L-objettiv huwa li jintlaħaq bilanċ xieraq bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji 
tal-kontrolli (l-Azzjonijiet 10 u 11).

Ir-raba’ u l-aħħar tema tal-pjan ta’ azzjoni tindirizza n-natura eteroġena tal-politiki 
individwali tal-UE u għaldaqstant fiha azzjonijiet li għandhom l-għan li jagħlqu l-vojt 
speċifiku għas-setturi (l-Azzjonijiet 12 sa 16). L-ewwel nett, wara li identifikaw in-nuqqasijiet 
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f’kull qasam ta’ politika, is-servizzi tal-Kummissjoni ħadu passi biex jindirizzaw in-
nuqqasijiet permezz ta’ pjanijiet annwali tal-ġestjoni u rapporti dwar il-progress fir-rapporti 
annwali tal-attività (l-Azzjoni 12). It-tieni, diversi azzjonijiet ġew imfassla biex iżidu l-gwida 
għall-Fondi Strutturali, li huma l-aktar soġġetti għar-riskju tal-iżball (l-Azzjonijiet 13 sa 15). 
Dawn l-inizjattivi jinkludu l-proposta tal-Kummissjoni li tanalizza aktar in-nuqqasijiet 
eżistenti fis-sistema superviżorja sabiex issaħħaħ il-gwida eżistenti u tippromwovi kuntratti 
ta’ kunfidenza, li fihom l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li jipprovdu assigurazzjoni tal-
awditjar fuq bażi annwali (l-Azzjonijiet 13 sa 15). L-aħħar azzjoni tfittex li tistabbilixxi linji 
gwida komuni għal kull grupp ta’ politika (l-Azzjoni 16). 

1.3. Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni 

Il-progress li sar għandu jitkejjel permezz ta’ żewġ kriterji: l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni, u l-impatti tiegħu fit-tnaqqis tal-iżbalji fit-tranżazzjonijiet bażi.

 Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni

Fl-aħħar valutazzjoni tagħha1, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-pjan ta’ azzjoni ġie ffinalizzat 
b’mod sħiħ sal-bidu tal-2009.  L-implimentazzjoni tal-pjan waqgħet lura lil hinn mill-iskeda 
inizjali, li kienet stabbilixxiet id-data tal-għeluq għall-aħħar tal-2007. 

Madankollu, id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tistieden għal xi kjarifiki. 

L-ewwel nett, għalkemm 13 mis-16-il azzjoni fil-fatt ġew iffinalizzati, tlieta ma setgħux jiġu 
implimentati jew twettqu mod ieħor. L-ewwel waħda minn dawn it-tliet azzjonijiet kienet l-
istabbiliment ta’ prinċipji ta’ kontroll intern komuni fil-proposta għar-Regolament Finanzjarju 
rivedut (l-Azzjoni 2). Peress li l-Kummissjoni ma laħqet l-ebda ftehim politiku biex tinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kontroll intern, l-objettiv ta’ din l-azzjoni ntlaħaq skont l-
Artikolu 28(a), li jistabbilixxi l-prinċipju ta’ kontroll intern effettiv u effiċjenti fl-
implimentazzjoni tal-baġit. It-tieni azzjoni tikkonċerna d-djalogu interistituzzjonali dwar ir-
riskju tal-iżball (l-Azzjoni 4). Peress li l-kunċett ta’ livell ta’ riskju tollerabbli ma setax jiġi 
inkluż fir-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għażlet li tiffinalizza din l-azzjoni billi 
tiddefinixxi l-kunċett ta’ ‘riskju tal-iżball residwu’ u tiffoka l-isforzi tagħha fuq 
korrezzjonijiet u rkupri finanzjarji fil-każ ta’ żbalji. It-tielet azzjoni kienet li teżamina l-utilità 
tad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni barra mill-mod ta’ ġestjoni maqsuma u ċentralizzata indiretta 
(l-Azzjoni 6). Din ġiet ikkanċellata, imma biex titħalla titwettaq mod ieħor. 

It-tieni, mill-azzjonijiet ikkunsidrati li ġew iffinalizzati, xi wħud jistgħu jitqiesu bħala 
diżappuntanti fir-rigward ta’ x’kien mistenni. Pereżempju, is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
2007-2013 ma kinitx estensiva daqs kemm mixtieqa, peress li l-pjan ta’ azzjoni ġie mfassal 
viċin wisq tal-adozzjoni ta’ dik il-leġiżlazzjoni biex iġib miegħu bidliet sinifikanti. Eżempju 
ieħor huwa r-riskju tal-iżball tollerabbli fit-tranżazzjonijiet bażi. Id-diskussjoni dwar dan il-
punt għada għaddejja, imma għada ma nstabet l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti.  

 L-impatt tal-pjan ta’ azzjoni fuq it-tnaqqis tal-iżball fit-tranżazzjonijiet bażi.

                                               
1 Ara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata ‘Rapport tal-Impatt dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-

Kummissjoni lejn Qafas ta’ Kontroll Intern Integrat’, COM (2009)0043. 
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L-impatt tal-pjan ta’ azzjoni ma jistax jiġi kkunsidrat bħala wieħed sodisfaċenti għalkollox. 
Sal-lum, il-Kummissjoni għada ma rċevietx DAS pożittiva mill-Qorti tal-Awdituri. Hija 
rċeviet DAS negattiva għal 18-il sena konsekuttivi. 

B’mod aktar preċiż, fir-rapport ta’ Dikjarazzjoni ta' Aċċertament tagħha tal-2011, il-Qorti 
kkonkludiet li b’mod globali l-pagamenti kienu materjalment milquta mill-iżbalji. Ikkunsidrat 
ukoll li, b'mod inġenerali, is-sistemi superviżorji u ta’ kontroll kienu biss effettivi 
parzjalment. Il-Qorti sabet biss ġestjoni tajba tal-fondi u kontroll intern effettivi fl-oqsma ta’ 
nfiq amministrattiv, relazzjonijiet esterni, u politika tal-għajnuna u t-tkabbir. 

Barra minn hekk, ma ġie osservat l-ebda titjib sinifikanti bi tqabbil mad-Dikjarazzjoni ta' 
Aċċertament tal-2010. Ir-rata globali ta’ żball fit-tranżazzjonijiet bażi żdiedet minn 3.7 % għal 
3.9 %. Għalkemm din ir-rata naqset fil-politika reġjonali, żdiedet fil-politika ta’ żvilupp 
agrikolu u rurali. 

Għaldaqstant, il-progress li sar fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni issa seta’ laħaq il-
limitu tiegħu, għalkemm il-Kummissjoni enfasizzat b’mod kostanti li r-riżultati mhux se 
jkunu immedjati.

2. Is-seduta ta’ smigħ tat-22 ta’ April 2013: l-isfidi prinċipali

2.1.  Is-segwitu għall-kwittanza tal-2011

Mistoqsija waħda biss hemm li fuqha wieħed jista’ jiddibatti fir-rigward tal-pjan ta’ azzjoni 
lejn qafas ta’ kontroll intern integrat: għaliex il-Kummissjoni ma kisbitx DAS pożittiva? 

Il-pjan ta’ azzjoni falla? Kien qafas ħażin jew ġie implimentat ħażin? 

X’beħsiebha tagħmel il-Kummissjoni issa?

Madankollu, id-dibattitu dwar il-kontroll intern integrat iseħħ ukoll fi ħdan il-qafas ta’ 
segwitu għar-riżoluzzjoni tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2011, kif adottat mis-seduta 
plenarja f’April 2013, li jagħti ftit gwida ġdida lill-Kummissjoni.

L-ewwel tliet azzjonijiet prijoritarji meħtieġa mill-Kummissjoni b’din l-aħħar riżoluzzjoni tal-
kwittanza għandhom l-għan li jħejju t-triq lejn progress ġdid dwar il-kwistjoni DAS.      

Il-komunikazzjoni dwar id-difiża tal-baġit tal-UE, l-ewwel azzjoni prijoritarja, se tagħti lill-
Kummissjoni l-opportunità li turi l-effiċjenza tas-sistema tagħha biex tipproteġi l-baġit tal-
UE. 

It-tieni, l-iskambju tal-aħjar prattika mis-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli mill-ġestjoni 
finanzjarja, kif meħtieġ mill-Parlament, għandu jkollu impatt pożittiv fuq ir-rata tal-iżball. 
Fir-rigward tat-tielet prijorità, dik li tevalwa l-prestazzjoni finanzjarja, il-Parlament 
jinkoraġġixxi bis-sħiħ lill-Kummissjoni biex tagħmel bidla lejn kultura ta’ prestazzjoni ġdida. 

2.2. Il-ħtieġa tas-simplifikazzjoni

Fir-rigward tal-ħtieġa tas-simplifikazzjoni (ara l-Azzjonijiet 1 sa 3 hawn fuq), ma hemm l-
ebda dubju li dan il-prinċipju għandu jiġi applikat għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss 
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(2014-2020). Ma hemmx għalfejn ngħidu li s-simplifikazzjoni hija responsabbiltà maqsuma 
bejn l-istituzzjonijiet kollha li jieħdu sehem fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u li l-
Parlament għandu jżomm f’moħħu wkoll din il-ħtieġa kategorika. 

2.3. Id-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni u l-assigurazzjoni tal-verifika 

Ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid jintroduċi għodod speċifiċi għad-dikjarazzjonijiet ta’ 
ġestjoni u l-assigurazzjoni tal-awditjar, fil-forma ta’ dikjarazzjonijiet annwali f’livelli 
differenti. 

L-awtoritajiet maniġerjali tal-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bil-
kontijiet tagħhom kull sena, flimkien ma’ dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, sommarju annwali tar-
rapport ta’ awditjar finali u kontrolli tagħhom u opinjoni minn korp tal-awditjar indipendenti 
(l-Artikolu 59 tar-Regolament Finanzjarju ġdid (UE, Euratom) Nru 966/2012).

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu dikjarazzjonijiet volontarji ffirmati f’livell 
xieraq u bbażati fuq din l-informazzjoni.

Il-kwalità ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet se tkun ta’ importanza kbira, peress li l-eżerċizzji ta’ 
kwittanza wrew li l-ewwel problema tas-sistema attwali tas-sommarji annwali tikkonċerna l-
affidabilità taċ-ċifri pprovduti mill-Istati Membri. 

F’diversi okkażjonijiet, il-Parlament ikkundanna l-fatt li s-sommarji annwali introdotti fil-
leġiżlazzjoni bħala riżultat tal-ftehim interistituzzjonali dwar il-qafas finanzjarju 2007-2013 
ma kinux sors prezzjuż ta’ informazzjoni biex jiġġudikaw il-konformità jew il-prestazzjoni 
tal-benefiċjarji. Fir-riżoluzzjoni li takkompanja d-Deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għas-
sena finanzjarja 2011, il-Parlament jitlob lill-Kummissjoni tanalizza l-qawwiet u d-dgħufijiet 
tas-sistemi ta’ kontroll nazzjonali abbażi tas-sommarji annwali li rċeviet, u jħeġġiġha biex 
tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li s-sommarji annwali li jmiss ikunu utli biex jivvalutaw 
il-prestazzjoni tal-benefiċjarji.

Il-Parlament jistieden ukoll lill-Kummissjoni tistabbilixxi fi żmien qasir, b’kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, mudell għad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni nazzjonali li jagħmilhom 
sinifikanti u komparabbli, u tgħin lill-Istati Membri jipprovdu d-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni 
volontarji li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 billi tippromwovi l-aħjar prattika.

2.4. Il-metodi tar-riskju tal-iżball tollerabbli, tal-konformità u l-prestazzjoni

Il-kunċett ta’ ‘riskju tal-iżball tollerabbli’ ġie introdott għall-ewwel darba fil-livell tal-UE 
mill-Qorti tal-Awdituri fl-Opinjoni dwar Verifika Waħdanija (l-Opinjoni Nru 2/2004). Il-
Qorti rraġunat li kwalunkwe sistema ta’ kontroll hija għażla ta’ kompromess bejn l-ispiża tal-
operat tal-intensità definita tal-kontrolli min-naħa l-waħda u l-benefiċċju li jġibu magħhom 
dawn il-proċeduri min-naħa l-oħra. Fil-kuntest tal-Komunità, il-benefiċċju jinvolvi li jitnaqqas 
ir-riskju li jinħlew il-fondi u li r-riskju tal-iżball jinżamm f’livell tollerabbli. 

Il-Kummissjoni inkludiet is-suġġerimenti tal-Qorti fil-pjan ta’ azzjoni tagħha lejn qafas ta’ 
kontroll intern integrat u wriet fil-komunikazzjoni tagħha intitolata ‘Lejn għarfien komuni tal-
kunċett ta’ riskju tollerabbli ta’ żball’ (COM(2008)0866) li l-ispejjeż addizzjonali ta’ kontrolli 
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supplimentari għandhom jitqiesu meta jkunu qed jiġu definiti strateġiji ta’ kontroll ġodda. 

Il-livell uniformi ta’ 2 %, jew il-limitu ta’ materjalità, ma jieħux inkunsiderazzjoni l-profili ta’ 
riskju differenti tal-politiki. Wieħed jista’ jobsor, skont il-Kummissjoni, li l-awtorità baġitarja 
tistabbilixxi limiti ta’ materjalità differenti abbażi tal-ħtiġijiet politiċi, il-benefiċċji tal-
politika, ir-riskju inerenti, il-potenzjal għal aktar simplifikazzjoni u l-ispiża addizzjonali 
marbuta mat-tnaqqis ta’ rati tal-iżball permezz ta’ aktar kontrolli. 

Sa issa, il-Parlament ikkunsidra li l-metodu ta’ riskju tal-iżball tollerabbli m’għandhux ikun 
strument tekniku iżolat u limitat. Għandu jkun element integrat fil-ġestjoni globali tal-baġit u 
għandu jiffaċilita implimentazzjoni aktar raġonevoli u flessibbli tal-baġit billi jippermetti lil 
dawk responsabbli minn dik l-implimentazzjoni marġini akbar, billi jieħu inkunsiderazzjoni 
b’mod speċifiku l-ispiża tal-kontroll, kemm jekk imġarrba mill-Kummissjoni kif ukoll jekk 
mill-Istati Membri.

Din l-attitudni prudenti hija konformi mal-perspettiva li l-Parlament jesprimi b’mod kontinwu 
li r-rata tal-iżball għandha titnaqqas b’mod konsistenti. 

Fl-aħħar riżoluzzjoni tal-kwittanza tiegħu, il-Parlament esprima l-biża’ tiegħu dwar iż-żieda 
fir-rata tal-iżball l-aktar probabbli, li treġġa’ lura t-tendenza pożittiva nnotata fis-snin ta’ 
qabel. Għaldaqstant huwa ħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-passi neċessarji biex tilħaq 
tendenza li turi tnaqqis konsistenti. Il-Parlament huwa tal-fehma wkoll li huwa essenzjali li 
tintlaħaq din il-mira sabiex jittieħed il-valur sħiħ għan-nefqa tal-UE fil-futur u sabiex nimxu ’l 
quddiem lejn DAS pożittiva.

L-attitudni tal-Parlament favur ir-rata l-aktar baxxa tal-iżball aċċettabbli qed tiġi 
kkomplimentata sa ċertu punt mill-iżviluppi l-ġodda lejn aktar evalwazzjoni tal-prestazzjoni. 

Fl-attività tal-kwittanza tiegħu l-Parlament jinkludi l-analiżi tal-Qorti li tiffoka fuq il-ksib tar-
riżultati mill-baġit. 

Skont l-Artikolu 318 tat-TFUE, il-Kummissjoni hija obbligata tippreżenta rapport ta’ 
evalwazzjoni dwar il-finanzi tal-Unjoni bbażat fuq ir-riżultati milħuqa; skont it-Trattat, dan, 
flimkien mar-rapporti speċjali mill-Qorti, huwa element importanti li jikkontribwixxi fil-
valutazzjoni tal-Parlament meta tittieħed deċiżjoni dwar il-kwittanza. Għaldaqstant, il-metodu 
ta’ konformità qiegħed dejjem aktar jiġi kkomplimentat minn metodu bbażat fuq ir-riżultati.   

Fi kliem ieħor, il-mudell DAS tradizzjonali, ibbażat fuq awditjar tal-konformità u li 
jiddetermina l-ispiża relattiva tal-politiki tal-UE, qed jiġi kkomplimentat mill-metodu ta’ 
prestazzjoni bbażat fuq ir-riżultati milħuqa. 

Iż-żewġ metodi għandhom jiġu mħaddma, jiġifieri li titnaqqas l-ispiża tal-politiki tal-UE u li 
jiġu massimizzati l-benefiċċji tagħhom. Fl-aħħar rapport tiegħu dwar il-kwittanza, il-
Parlament reġa’ tenna r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti dwar li jitkejlu r-riżultati tal-politika 
permezz ta’ miri ċari u indikaturi ta’ valur miżjud Ewropew u insista li l-indikaturi tal-impatt 
għandhom jiġu kkomplimentati minn data tal-għeluq u miri kwantifikati. Il-Parlament insista 
wkoll fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata konsistenza bejn l-objettivi, l-indikaturi u l-miri stabbiliti fil-
pjan ta’ ġestjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni u rrapportati fir-rapporti annwali tal-attività.
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2.5. Il-metodi ta’ konformità u prestazzjoni: iż-żewġ naħat tal-istess munita

L-ispejjeż u r-riżultati huma marbuta ma’ xulxin b’mod intrinsiku fil-ġudizzju tal-politika li 
għamel il-Parlament meta ta l-kwittanza. Din il-valutazzjoni għandha tiġi bbażata fuq mudell 
aktar formali. Il-prattika ta’ awditjar tal-prestazzjoni attwali tista’ għaldaqstant tkun punt ta’ 
bidla fl-istorja tal-kwittanza u tal-kwistjoni DAS. Il-mistoqsija hija jekk ikunx possibbli li jiġi 
fformalizzat il-metodu ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni f’mudell komparabbli ma’ dak użat 
għad-DAS.

Kwalunkwe progress f’din id-direzzjoni se jkun possibbli biss bil-kooperazzjoni sħiħa tal-
partijiet interessati kollha, jiġifieri l-Qorti tal-Awdituri u l-awtorità baġitarja, imma wkoll il-
gvernijiet u l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar u l-
parlamenti nazzjonali.

Għal aktar informazzjoni: Sistemi ta' kontroll – il-Kummissjoni Ewropea

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – il-Parlament Ewropew

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=MT&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


