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Il-qafas ta’ kontroll intern integrat   

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Lulju 2013 dwar il-Qafas ta’ Kontroll 

Intern Integrat (2012/2291(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

 wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2004 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-mudell 

“verifika unika” (u proposta għal qafas Komunitarju ta’ kontroll intern)1, 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir-roadmap għal qafas ta’ 

kontroll intern integrat (COM(2005)0252), 

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-

Kummissjoni lejn qafas ta’ kontroll intern integrat (COM(2006)0009), 

 wara li kkunsidra l-ewwel rapport ta’ nofs is-sena dwar l-iscoreboard għall-applikazzjoni 

tal-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas ta’ kontroll intern integrat ippubblikat fid-

19 ta’ Lulju 2006 (SEC(2006)1009), skont talba tal-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar 

il-kwittanza fir-rigward tas-sena finanzjarja 20042, 

 wara li kkunsidra r-rapport interim ta’ progress tal-Kummissjoni ippubblikat f’Marzu 2007 

(COM(2007)0086), li jiddeskrivi l-progress u li jħabbar xi azzjonijiet addizzjonali, 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni ppreżentata mill-Kummissjoni fi Frar 2008 

(COM(2008)0110) u d-dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni annessa magħha 

(SEC(2008)0259), 

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni ppreżentata mill-Kummissjoni fi Frar 2009 dwar ir-

rapport tal-impatt dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas ta’ kontroll intern 

integrat (COM(2009)0043), 

 wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0189/2013), 

A. billi skont l-Artikolu 317 tat-TFUE, il-Kummissjoni timplimenta l-baġit fuq ir-

responsabbiltà tagħha stess, fuq il-bażi tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja soda, 

b’kooperazzjoni mal-Istati Membri; 

B. billi skont it-Trattat, il-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar għandha d-dmir li timplimenta l-

baġit tal-Unjoni, minkejja li responsabbiltà kbira hija f’idejn l-Istati Membri, fejn 80  % 

                                                 
1  ĠU C 107, 30.4.2004, p. 1. 
2  ĠU L 340, 6.12.2006, p. 3. 
 



tal-baġit tal-Unjoni jintefqu taħt is-sistema ta’ ġestjoni maqsuma mill-Istati Membri; 

C. billi l-prinċipju ta’ kontroll intern effettiv huwa wieħed mill-prinċipji baġitarji stipulati fir-

Regolament Finanzjarju bħala segwitu tal-emenda tiegħu permezz tar-Regolament (KE, 

Euratom) Nru 1995/2006, kif propost mill-Kummissjoni fil-pjan ta’ azzjoni msemmi hawn 

fuq; 

D. billi l-aktar mezzi effettivi għall-Kummissjoni sabiex turi li hija tassew impenjata li tiżgura 

trasparenza u tmexxija finanzjarja soda huwa li tagħmel kull ma tista’ biex tappoġġja 

miżuri li jfittxu li jtejbu l-kwalità tat-tmexxija finanzjarja, bil-ħsieb li tinkiseb 

dikjarazzjoni ta’ aċċertament pożittiva (DAS1) mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA); 

E. billi l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw sabiex jerġgħu jiksbu l-

fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-prestazzjoni finanzjarja tal-Unjoni; 

F. billi sabiex jiġi appoġġjat l-objettiv strateġiku li wieħed jirċievi dikjarazzjoni ta’ 

assikurazzjoni pożittiva mill-QEA, il-Kummissjoni adottat, f’Jannar tal-2006, il-pjan ta’ 

azzjoni lejn qafas ta’ kontroll intern integrat (il-“Pjan ta’ Azzjoni”), li jimxi fuq ir-

rakkomandazzjonijiet tal-QEA2, ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza fir-

rigward tas-sena finanzjarja 20033 u l-konklużjonijiet tal-ECOFIN tat-

8 ta’ Novembru 2005; 

G. billi f’dak iż-żmien il-Pjan ta’ Azzjoni indirizza “lakuni” fl-istrutturi ta’ kontroll tal-

Kummissjoni u identifika 16-il qasam għal azzjoni sal-aħħar tal-2007, filwaqt li kien 

ikkunsidrat il-fatt li titjib tat-tmexxija finanzjarja fl-Unjoni għandu jkun appoġġjat minn 

monitoraġġ mill-qrib tal-kontrolli fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri; 

Implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni 

1. Jirrimarka li l-progress li sar fil-kisba tal-objettivi tal-Pjan ta’ Azzjoni għandu jitkejjel 

mhux biss mill-kisba ta’ kull azzjoni, iżda wkoll mill-impatt tiegħu fuq it-tnaqqis tal-

iżbalji fit-tranżazzjonijiet sottostanti; 

2. Jinnota li l-Kummissjoni stess iddikjarat li l-Pjan ta’ Azzjoni tlesta għal kollox fil-bidu tal-

2009, għalkemm tlieta mis-sittax-il azzjoni oriġinali ma setgħux jiġu implimentati jew 

kienu qed isiru b’modi oħra; 

3. Jirrimarka b’mod partikolari li l-Artikolu 32 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid 

jistabbilixxi l-prinċipju ta’ kontroll intern effettiv u effiċjenti, u li l-Artikolu 33 tal-istess 

Regolament jistabbilixxi li meta tippreżenta proposti għal infiq riveduti jew ġodda, il-

Kummissjoni għandha tagħmel stima tal-ispejjeż u l-benefiċċji tas-sistema ta’ kontroll kif 

ukoll ir-riskju ta’ żball; 

4. Isostni wkoll li, fir-rigward tal-kunċett ta’ “livell tollerabbli ta’ riskju”, saret għażla li 

titlesta din l-azzjoni billi jiġi definit il-kunċett ta’ “riskju residwu ta’ żbalji”; 

5. Jikkundanna l-fatt li s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-2007-2013 ma kinitx daqshekk 

                                                 
1  Taqsira tat-terminu Franċiż “Déclaration d’assurance”. 
2  Opinjoni Nru 2/2004  (l-Opinjoni tal-“Verifika Unika”). 
3  ĠU L 196, 27.7.2005, p. 4. 



estensiva bħal ma kien ġie ttamat; 

6. Jikkundanna l-fatt li l-impenn tal-Kummissjoni li tilħaq DAS pożittiva b’mod sħiħ ma ġiex 

sodisfatt, u jirrimarka b’mod partikolari li, fid-dikjarazzjoni tagħha tal-2011 tar-rapport ta’ 

assigurazzjoni, il-Qorti kkonkludiet li l-pagamenti ġenerali kienu materjalment milquta 

minn żbalji u vvalutat li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll kienu b’mod ġenerali 

parzjalment effettivi; 

7. Jinnota li r-rata ġenerali ta’ żbalji għat-tranżazzjonijiet sottostanti żdiedet fl-2010 minn 

3.3 % għal 3.7 % u fl-2011 żdiedet għal 3.9 %; jiddispjaċih dwar il-fatt li x-xejra pożittiva 

osservata fis-snin preċedenti nqelbet u jibża’ li r-rata ta’ żbalji se tiżdied fis-snin futuri; 

8. Jinnota li l-Kummissjoni żammet l-għan tagħha li tikseb DAS pożittiva, filwaqt li l-

Parlament ikkundanna bil-kbir, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-2011, il-fatt 

li l-pagamenti jibqgħu materjalment milquta minn żbalji; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tikseb xejra ta’ tnaqqis 

konsistenti fir-rata ta’ żbalji; 

X’inhu ħażin? 

10. Jaqbel mal-fehmiet tal-Qorti tal-Awdituri u tal-Kummissjoni1 fir-rigward tal-fatt li l-

iskema ta’ verifika unika għadha ma taħdimx u li s-sistemi ta’ kontroll stabbiliti mill-Istati 

Membri bħalissa mhumiex jiffunzjonaw bil-potenzjal sħiħ tagħhom; 

11. Ifakkar, f’dan ir-rigward, li fl-2011, fil-qasam tal-politika reġjonali, għal aktar minn 60 % 

tal-iżbalji identifikati mill-Qorti tal-Awdituri, l-awtoritajiet tal-Istati Membri kellhom 

biżżejjed informazzjoni biex jidentifikaw u jikkorreġu xi wħud mill-iżbalji qabel ma 

jistaqsu għall-ħlas lura mill-Kummissjoni; 

12.  F’dan ir-rigward jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontrolli tal-ewwel livell, 

bħall-ġestjoni u s-sistemi ta’ kontroll fl-Istati Membri, m’humiex suffiċjenti; li jirriżulta 

f’piż konsiderevolment għoli biex titbaxxa r-rata tal-iżbalji; 

13. Jinnota li regoli kumplessi u mhux trasparenti jxekklu l-implimentati u l-verifika tal-

programmi; huwa mħasseb li dan jista’ jwassal għal ħafna żbalji u joffri opportunità għall-

frodi; hu għalhekk imħasseb li żieda fil-kumplessità tar-regoli fil-livell nazzjonali jew 

reġjonali (‘gold-plating’) tirriżulta f’iktar problemi għall-implimentazzjoni legali tal-baġit 

tal-Unjoni u f’żieda żejda tar-rata tal-iżbalji; 

14. Jinnota li l-Kummissjoni ma tistax tistrieħ b’mod sħiħ fuq ir-riżultati tal-awtoritajiet 

nazzjonali tal-awditjar tal-Istati Membri; 

15. Jinnota li teżisti diskrepanza fundamentali bejn il-Qorti tal-Awdituri, li, fl-awditi tad-DAS, 

tapplika approċċ annwali, u l-Kummissjoni, li, fl-implimentazzjoni tal-baġit, tapplika 

approċċ pluriennali; 

X’għandu jsir? 

                                                 
1  Kontribut minn Kersti KALJULAID u Manfred KRAFF matul is-seduta dwar il-qafas 

integrat ta’ kontroll intern organizzata mill-CONT fit-22 ta’ April 2013. 



16. Jistieden lill-Kummissjoni tapplika b’mod strett l-Artikolu 32(5) tar-Regolament 

Finanzjarju l-ġdid jekk il-livell ta’ żball ikun persistentement għoli, u konsegwentement 

biex tidentifika d-dgħufijiet fis-sistemi ta’ kontroll, tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ 

miżuri korrettivi possibbli u tieħu jew tipproponi l-azzjoni xierqa f’termini ta’ 

simplifikazzjoni, titjib ta’ sistemi ta’ kontroll u tfassil mill-ġdid ta’ programmi jew sistemi 

ta’ twassil;  

17. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tagħhom u b’mod 

partikolari jiżguraw l-affidabbiltà tal-indikaturi u l-istatistiċi tagħhom; 

18. Jinnota bi tħassib li fl-2010 u l-2011, fil-politika reġjonali, il-Qorti tal-Awdituri sabet li l-

Kummissjoni ma tistax toqgħod u tistrieħ b’mod sħiħ fuq il-ħidma tal-awtoritajiet 

nazzjonali ta’ verifika, u jistieden lill-Istati Membri biex jirrimedjaw din is-sitwazzjoni; 

19. Jistieden lill-Istati Membri jassumu responsabilità sħiħa għall-kontijiet tagħhom u 

jissottomettu dejta affidabbli lill-Kummissjoni billi jużaw dikjarazzjonijiet nazzjonali ta’ 

mmaniġġjar iffirmati fil-livell politiku xieraq; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni timmotiva lill-Istati Membri biex jikkooperaw sabiex il-flus tal-

kontribwenti jintużaw skont il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda, jew permezz ta’ 

benefiċċji xierqa jew permezz ta’ sanzjonijiet stretti jew is-sospensjoni tal-likwidità; 

jiddikjara li dan jgħin sabiex terġa’ tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE fl-UE u fl-

istituzzjonijiet tagħha; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tarmonizza l-proċeduri ta’ kontroll kollha fi ħdan id-

dipartimenti tagħha; 

22. Jinnota bi tħassib li n-nuqqasijiet fil-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali żvelati mill-Qorti tal-

Awdituri jistgħu wkoll ikunu r-riżultat ta’ difett u kunflitt ta’ interess inerenti tas-sistema 

ta’ ġestjoni maqsuma1 hekk kif sabiex jiksbu status ta’ verifika unika mill-Kummissjoni, l-

awtoritajiet ta’ verifika nazzjonali jeħtieġ li jkunu effettivi filwaqt li fl-istess ħin ir-rata ta’ 

żbalji rrappurtata għandha tkun taħt it-2 %, li tista’ tkun inċentiv biex ma jiġux irrapportati 

l-irregolaritajiet kollha;  

23. Jistieden lill-Kummissjoni, konsegwentement, tkun aktar rigoruża meta tiċċertifika l-

awtoritajiet ta’ verifika u ġestjoni nazzjonali u biex tistabbilixxi l-inċentivi t-tajbin u 

sistema effettiva ta’ sanzjonijiet; 

24. Jitlob għalhekk, skont l-Artikolu 287(3) tat-TFUE, li, b’rabta mal-awditjar tal-ġestjoni 

maqsuma, tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ awditjar u l-Qorti Ewropea tal-

Awdituri; 

25. Jistieden lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE biex jerġgħu jikkunsidraw jekk ir-rata ta’ 

żbalji ta’ 2 % hijiex stabbilita b’mod adegwat u jekk hijiex limitu li jista’ jintlaħaq għall-

oqsma kollha tal-politika tal-UE; 

26. F’dan il-kuntest, iqajjem dubji serji dwar l-utilità tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni, peress 

li, minħabba l-kumplessità tal-implimentazzjoni tal-baġit fil-qasam tal-ġestjoni maqsuma, 

                                                 
1  Kontribut minn Kersti KALJULAID matul is-seduta dwar il-qafas integrat ta’ kontroll 

intern organizzata mill-CONT fit-22 ta’ April 2013. 



hemm ukoll id-dmir maqsum tal-legalità u r-regolarità tal-amministrazzjoni tal-baġit bejn 

il-Kummissjoni l-Istati Membri, u bejn il-Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet reġjonali, 

billi d-dmir politiku għadu f’idem il-Kummissjoni; 

27. Hu għalhekk tal-opinjoni li, fil-kuntest tar-reviżjoni futura tat-Trattat tal-UE, il-kunċett tad-

dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għandu jerġa’ jiġi kkunsidrat; 

Segwitu dwar il-kwittanza tal-2011 lill-Kummissjoni 

28. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex joħorġu dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni nazzjonali 

fil-livell politiku xieraq u jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi mudell għal 

dikjarazzjonijiet bħal dawn; 

29. Iqis li l-prinċipju ta’ dikjarazzjoni ta’ ġestjoni nazzjonali obbligatorja għandu jiġi 

inkorporat fil-ftehim interistituzzjonali li jakkumpanja d-deċiżjoni dwar il-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali; 

30. Jirrimarka li “n-nuqqas kontinwu ta’ sistema kredibbli ta’ dikjarazzjonijiet nazzjonali se 

tkompli żżomm lura l-kunfidenza u l-fiduċja li ċ-ċittadini tal-UE jistgħu jkollhom fil-

makroflus u l-flus tal-UE u fl-amministraturi tal-flus tal-UE”1; 

31. Ifakkar li l-ewwel tliet azzjonijiet prijoritarji meħtieġa li Parlament talab min-naħa tal-

Kummissjoni fl-għoti ta’ kwittanza għas-sena 2011 għandhom l-għan li jlestu t-triq għal 

aktar progress fil-kwistjoni tad-DAS; 

32. Ifakkar b’mod partikolari li l-Kummissjoni għandha tadotta kull sena, għall-ewwel darba 

f’Settembru 2013, komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-

Awdituri bil-ħsieb li jsiru pubbliċi l-ammonti kollha f’termini nominali rkuprati fis-sena 

ta’ qabel permezz ta’ korrezzjonijiet u rkupri finanzjarji għall-modi kollha ta’ ġestjoni fil-

livell tal-Unjoni u l-Istati Membri2; 

33. Jinsisti li din il-komunikazzjoni għandha tiġi ppreżentata fil-ħin sabiex tiġi eżaminata bir-

reqqa mill-QEA qabel ma tippubblika r-rapport annwali tagħha; 

34. Itenni mill-ġdid l-inkoraġġiment tiegħu lill-Kummissjoni biex tagħmel progress fl-iżvelar 

ta’ dejta aktar preċiża u affidabbli dwar l-irkupri u l-korrezzjonijiet finanzjarji u biex 

tippreżenta tagħrif li jirrikonċilja kemm jista’ jkun is-sena li fiha jkun sar il-ħlas, is-sena li 

fiha jkun inkixef l-iżball relatat u s-sena fejn l-irkupri jew il-korrezzjonijiet finanzjarji 

jkunu żvelati fin-noti tal-kontijiet3;  

35. Jirrimarka li l-azzjonijiet kollha li jittieħdu sabiex jitnaqqsu r-rati ta’ żbalji għandhom jiġu 

akkumpanjati minn kultura ġdida ta’ prestazzjoni; is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom 

jiddefinixxu fil-pjan ta’ ġestjoni tagħhom numru ta’ miri u indikaturi li jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-Qorti tal-Awdituri f’termini ta’ rilevanza, komparabbiltà u affidabbiltà; fir-

rapporti ta’ attività annwali tagħhom, is-servizzi għandhom ikejlu l-prestazzjoni tagħhom 

                                                 
1  Kontribut minn Jules Muis fl-istess seduta ta’ smigħ. 
2  Riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni li tingħata l-kwittanza tal-2011 lill-Kummissjoni, 

punt 1a (ĠU L 308, 16.11.2013, p. 27). 
3  Riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni li tingħata l-kwittanza tal-2011 lill-Kummissjoni, 

punt 61. 



billi jesprimu fil-qosor ir-riżultati miksuba meta jikkontribwixxu għall-politiki ewlenin 

segwiti mill-Kummissjoni; din il-prestazzjoni “dipartimentali” għandha tkun 

akkumpanjata minn valutazzjoni globali tal-prestazzjoni tal-Kummissjoni fir-rapport ta’ 

valutazzjoni previst fl-Artikolu 318 tat-TFUE1; 

36. Ifakkar li l-Kummissjoni għandha tbiddel l-istruttura tar-rapport ta’ valutazzjoni msemmi 

hawn fuq, billi tagħmel distinzjoni bejn il-politiki interni u dawk esterni u tiffoka, fit-

taqsima dwar il-politiki interni, fuq l-Istrateġija Ewropa 2020 bħala l-politika ekonomika u 

soċjali tal-Unjoni; il-Kummissjoni għandha tenfasizza l-progress miksub fil-kisba tal-

inizjattivi ewlenin; 

37. Barra minn hekk jenfasizza li l-indikaturi tal-prestazzjoni għandhom jiġu integrati b’mod 

sħiħ fil-proposti kollha għall-politiki u l-programmi ġodda;  

38. Jitlob li l-gwida mogħtija mill-Parlament lill-Kummissjoni fil-paragrafu 1 tar-riżoluzzjoni 

li takkumpanja d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-2011 fir-rigward tal-abbozzar 

tar-rapport ta’ valutazzjoni previst fl-Artikolu 318 tat-TFUE għandha tiġi inkorporata fil-

Ftehim Interistituzzjonali li jakkumpanja d-deċiżjoni dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali; 

Baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni 

39. Jaqbel mal-fehma espressa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri li ma jagħmilx sens li tipprova 

tkejjel il-prestazzjoni mingħajr ma jkun sar ibbaġitjar fuq il-bażi ta’ indikaturi tal-

prestazzjoni2, u jappella għall-istabbiliment ta’ mudell ta’ bbaġitjar pubbliku ibbażat fuq il-

prestazzjoni li fih kull linja tal-baġit hija akkumpanjata minn għanijiet u awtputs li 

għandhom jiġu mkejla permezz ta’ indikaturi tal-prestazzjoni; 

40. Jitlob lill-Kummissjoni biex twaqqaf grupp ta’ ħidma magħmul minn rappreżentanti tal-

Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri bil-għan li jitqiesu l-miżuri 

meħtieġa li għandhom jittieħdu sabiex jintroduċu tali baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni u 

jfasslu pjan ta’ azzjoni skedat bil-ħin f’dan ir-rigward; 

Simplifikazzjoni 

41. Jistieden lill-partijiet kollha involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-

leġiżlazzjoni u l-programmi ta’ wara l2013 biex iżommu f’moħħhom il-ħtieġa li jiġi 

rispettat l-imperattiv kategoriku tas-simplifikazzjoni billi jitnaqqas in-numru ta’ 

programmi u jiġu definiti kontrolli proporzjonati u kost-effettivi u regoli ta’ eliġibbiltà u 

metodi tal-ispejjeż simplifikati;  

o 

o o 

42. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

                                                 
1  Riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni li tingħata l-kwittanza tal-2011 lill-Kummissjoni, 

punti (ab), (ae) u (af) tal-paragrafu 1. 
2  Kontribut minn Kersti Kaljulaid matul is-seduta dwar il-qafas integrat ta’ kontroll intern 

organizzata mill-kumitat CONT fit-22 ta’ April 2013. 



Kummissjoni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 

Membri. 

 

 

 


