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STQARRIJA MILL-MINISTRU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
L-isħab soċjali u s-soċjetà ċivili, b’opportunità li jiddiskutu mas-Sur Leo Brincat l-impatt talħidma tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fuq pajjiżna
Il-MEUSAC u l-Ministru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela ltaqgħu marrappreżentati tas-sħab soċjali u s-soċjetà civili għal laqgħa online mas-Sur Leo Brincat, Membru talQorti Ewropea tal-Awdituri. Fil-laqgħa, is-Sur Brincat ta ħarsa lejn il-funzjonijiet tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri, b’esperjenzi prattiċi fuq il-ħidma ta’ din il-Qorti Ewropea.
Din il-laqgħa kienet opportunità biex ikun magħruf aħjar dak li twettaq din l-istituzzjoni tal-Unjoni
Ewropea u l-impatt tagħha fuq pajjiżna bħala Stat Membru. Kien hemm ukoll ħin li fih il-parteċipanti
intervjenew b’mistoqsijiet u kummenti.
Il-Ministru Carmelo Abela, fl-intervent tiegħu qal lit-trasparenza, l-integrità u l-kontabbiltà huma
elementi essenzjali f’demokrazija. Tkellem kif għalkemm il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħafna drabi
ma tissemmiex daqs l-istituzzjonijiet l-oħra kif żgur jistħoqqilha, xogħolha hu importanti ħafna biex
tħares il-kontabbiltà u t-trasparenza fil-ġbir u l-infiq tal-fondi tal-Unjoni.
Semma kif l-importanza ta’ din l-istituzzjoni toħroġ mill-fatt li wara kollox ix-xogħol ewlieni tagħha
hu li tħares l-interessi finanzjarji ta’ kull wieħed u waħda minna bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Nistgħu ngħidu għalhekk li l-membri kollha tal-qorti tal-Awdituri jgħamlu dan ix-xogħol f’isema kull
wieħed u waħda mill-miljuni ta’ ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
“Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, bi dritt jistennew li jkunu rashom mistrieħa kif qed jintefqu flushom.
Prinċipju importanti fl-infiq tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea, li wara kollox jiġu l-biċċa kbira minnhom
mill-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, u allura taċ-ċittadini nfushom”, qal il-Ministru Abela.
Żied jgħid li huwa kruċjali li jkun hemm mekkaniżmi li jaraw li l-finanzi jintefqu skont ir-regolamenti
stabbiliti u li fuq kollox ikunu qegħdin jilħqu l-għanijiet li għalihom jintużaw – biex iħallu l-aħjar
riżultati.
Ikkonkluda billi qal li se tkompli l-ħidma biex tissaħħaħ il-MEUSAC, li tgħin sabiex il-proċess talapplikazzjonijiet għal fondi Ewropej għal entitajiet u għaqdiet f’pajjiżna, ikunu kompetittivi u li
jistgħu jiġu attwati.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hi meqjusa bħala l-awditur estern u indipendenti tal-Unjoni Ewropea
biex tħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi, tara li l-fondi tal-Unjoni Ewropea
jinġabru u jintużaw b’mod korrett, u tgħin biex jitjieb l-immaniġġjar tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea.
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