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INTRODUZZJONI 

1. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (l-Aġenzija tal-Ambjent Ewropew) (minn 

hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”, magħrufa wkoll bħala l-“EEA”), li tinsab 

f’Kopenħagen, ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/901. 

Hija responsabbli mill-istabbiliment ta’ netwerk ta’ osservazzjoni li jipprovdi lill-

Kummissjoni, lill-Parlament, lill-Istati Membri u, b’mod aktar ġenerali, lill-

pubbliku b’informazzjoni affidabbli dwar l-istat tal-ambjent. Din l-informazzjoni 

għandha, b’mod partikolari, tippermetti lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri 

biex jieħdu azzjoni ħalli jissalvagwardjaw l-ambjent u jivvalutaw l-effettività ta’ 

tali azzjoni2

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ 
ASSIGURAZZJONI 

. 

2. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-

awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-

sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Aġenzija. Dan huwa ssupplimentat 

b’evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn (fejn rilevanti) u analiżi tar-

rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.  

DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI 

3. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Qorti awditjat: 

                                            
1 ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1. 

2 L-Anness II jagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija. Huwa 
ppreżentat għal skopijiet ta’ informazzjoni. 
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(a) il-kontijiet annwali tal-Aġenzija, li jinkludu r-rapporti finanzjarji3 u r-rapporti 

dwar l-implimentazzjoni tal-baġit4

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-

kontijiet. 

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' 

Diċembru 2013, u 

Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

4. Il-maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-

kontijiet annwali tal-Aġenzija u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ 

bażi5

(a) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-kontijiet annwali tal-

Aġenzija jinkludu t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ 

kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta ta’ rapporti 

finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, 

sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball; l-għażla u l-

applikazzjoni ta’ politiki kontabilistiċi xierqa fuq il-bażi tar-regoli kontabilistiċi 

adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni

: 

6

                                            
3 Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u l-kont tar-riżultat ekonomiku, it-tabella tal-flussi 

tal-flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti 
u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

; it-tħejjija ta’ stimi 

kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkustanzi. Id-Direttur japprova l-

kontijiet annwali tal-Aġenzija wara li l-uffiċjal tal-kontabbiltà tagħha jkun 

4 Dawn jinkludu l-kont tar-riżultat baġitarju u l-anness għall-kont tar-riżultat 
baġitarju. 

5  L-Artikoli 39 u 50 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 
(ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42). 

6 Ir-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni huma 
dderivati mill-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku 
(IPSAS) maħruġa mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fejn 
rilevanti, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS)/l-Istandards 
Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord dwar l-
Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà. 
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ħejjiehom fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli u jkun stabbilixxa 

nota biex takkumpanja l-kontijiet li fiha huwa jiddikjara, fost l-oħrajn, li 

għandu aċċertament raġonevoli li dawn jippreżentaw stampa vera u ġusta 

tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Aġenzija fl-aspetti materjali kollha. 

(b) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi u l-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 

tajba jikkonsistu fit-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ 

kontroll intern effettiva u effiċjenti li tinkludi superviżjoni adegwata u miżuri 

xierqa għall-prevenzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi u, jekk meħtieġ, 

proċedimenti legali għall-irkupru ta’ fondi mħallsa jew użati ħażin.  

Ir-responsabbiltà tal-awditur 

5. Ir-responsabbiltà tal-Qorti hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill7

6. L-awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar 

dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 

tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-proċeduri magħżula jiddependu fuq il-ġudizzju tal-

awditur, li huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta 

materjali tal-kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ 

bażi mar-rekwiżiti fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u 

 b’dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-

affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards 

Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC u l-Istandards 

Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn l-

istandards jeżiġu li l-Qorti tippjana u twettaq l-awditu biex tikseb aċċertament 

raġonevoli dwar jekk il-kontijiet annwali tal-Aġenzija jkunux ħielsa minn 

kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li 

fuqhom huma bbażati jkunux legali u regolari. 

                                            
7 L-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 1271/2013. 
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sew jekk minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawn ir-riskji, l-awditur iqis 

kwalunkwe kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-

kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll li jkunu implimentati biex 

jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, u jfassal 

proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa skont iċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll 

l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-

istimi kontabilistiċi, u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet. 

7. Il-Qorti tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex 

tipprovdi bażi għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha.  

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

8. Fl-opinjoni tal-Qorti, il-kontijiet annwali tal-Aġenzija jippreżentaw b’mod ġust, 

fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta’ Diċembru 

2013 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha u l-flussi tal-flus tagħha għas-sena li 

ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju tagħha 

u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

9. Fl-opinjoni tal-Qorti, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2013 huma legali u regolari fl-

aspetti materjali kollha.  

10. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-Qorti. 

KUMMENTI DWAR IL-KONTROLLI INTERNI 

11. Fl-2013 l-Aġenzija tat għotjiet taħt ħames programmi ta’ għotja8

                                            
8 Ċentri Tematiċi Ewropej (ETCs), Strument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI), 

Operazzjonijiet Inizjali għall-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GIO u 

 lil konsorzji 

li jikkonsistu f’istituzzjonijiet u korpi ambjentali fl-Ewropa, organizzazzjonijiet 
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tan-NU u organizzazzjonijiet nazzjonali għall-ambjent. L-infiq totali fuq għotjiet 

fl-2013 kien EUR 13,9 miljun, li jirrappreżenta 31 % tat-total tan-nefqa 

operazzjonali. Il-verifikazzjonijiet ex ante tal-Aġenzija jikkonsistu f'analiżi ta' 

dokumenti tal-klejms tal-ispejjeż.  

12. B'segwitu għall-kumment tal-Qorti tas-sena li għaddiet (ara l-Anness I)

13. Għaldaqstant il-kontrolli eżistenti jipprovdu biss aċċertament limitat dwar l-

eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż ikklejmjati mill-benefiċjarji. Għat-

tranżazzjonijiet awditjati mill-Qorti nkisbet dokumentazzjoni ta' sostenn li 

pprovdiet aċċertament raġonevoli dwar il-legalità u r-regolarità tagħhom.  

, l-

EEA intensifikat il-kontrolli tagħha dwar l-eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż 

għall-persunal ikklejmjati taħt il-programmi ta' għotja, peress li dawn 

jirrappreżentaw l-akbar parti tal-ispejjeż. B’mod partikolari, għal kampjun tal-

benefiċjarji, inkisbu l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol biex jiġu ċċekkjati l-ispejjeż 

ikklejmjati għas-salarji , iżda il-formoli tas-salarji (payslips) ma nkisbux. 

Verifikazzjonijiet fuq il-post tal-ispejjeż fil-livell tal-benefiċjarju huma rari.  

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SENA PREĊEDENTI 

14. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu b’rispons għall-kummenti 

tal-Qorti mis-sena preċedenti tingħata fl-Anness I

 

. 

 

 

                                                                                                                               

GIO2), koordinazzjoni in situ tal-GMES (GISC) u Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA2). 
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Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Milan Martin CVIKL, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-

8 ta’ Lulju 2014. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Segwitu għall-kummenti mis-sena preċedenti  

ANNESS I 

Sena Kumment tal-Qorti Status tal-azzjoni korrettiva 

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / Pendenti / M/A) 

2012 

Fl-2012 l-Aġenzija tat għotjiet taħt tliet programmi ta’ 
għotja kbar1 lil konsorzji li jikkonsistu f’istituzzjonijiet u 
korpi ambjentali fl-Ewropa, lil organizzazzjonijiet tan-
NU u lil organizzazzjonijiet ambjentali nazzjonali. L-
infiq totali fuq għotjiet fl-2012 kien EUR 11,9 miljun, li 
jirrappreżenta 27 % tat-total tan-nefqa operazzjonali. Il-
verifikazzjonijiet ex ante tal-Aġenzija qabel ir-rimborż 
tal-ispejjeż ikklejmjati mill-benefiċjarji jikkonsistu 
f’analiżi ta' dokumenti tal-klejms tal-ispejjeż. 
Normalment ma tirċevix dokumenti mill-benefiċjarji biex 
tissustanzja l-eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż tal-
persunal ikklejmjati, li jirrappreżentaw il-parti prinċipali 
tal-ispejjeż2. Verifikazzjonijiet ex post fuq il-post tal-
ispejjeż fil-livell tal-benefiċjarji huma rari3. 

Għadha għaddejja 



2 

ADB001952MT04-14PP-CH083-14APCFIN-RAS-2013_EEA-TR.DOC 8.7.2014 

Sena Kumment tal-Qorti 
Status tal-azzjoni korrettiva 

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / Pendenti / M/A) 

2012 

Għalhekk il-kontrolli eżistenti jipprovdu biss 
aċċertament limitat lill-maniġment tal-Aġenzija dwar l-
eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż ikklejmjati mill-
benefiċjarji. Għat-tranżazzjonijiet awditjati mill-Qorti 
nkisbet dokumentazzkoni ta' sostenn mill-Aġenzija 
f’isem il-Qorti li pprovdiet aċċertament raġonevoli dwar 
il-legalità u r-regolarità tagħhom. Verifikazzjoni 
aleatorja tad-dokumenti ta' sostenn għall-ispejjeż 
għall-persunal u kopertura ogħla tal-benefiċjarji 
permezz ta’ verifikazzjonijiet fuq il-post jistgħu 
jtejbu l-aċċertament b’mod konsiderevoli. 

Għadha għaddejja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ċentri Tematiċi Ewropej (ETC), Strument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI) u Operazzjonijiet Inizjali għall-Monitoraġġ Globali tal-

Ambjent u s-Sigurtà (GIO). 

2 Għal tipi oħra ta’ spejjeż (jiġifieri subkuntrattar, akkwist ta’ tagħmir), jintalbu dokumenti ta' sostenn huma rikjesti u analizzati. 

3 Fl-2012 u fl-2011 twettqet verifikazzjoni ex ante waħda biex jiġu ċċekkjati s-sistemi ta’ kontroll ta’ benefiċjarju partikolari. Fl-2010 kienet 
twettqet verifikazzjoni ex ante waħda biex tiġi ċċekkjata l-eliġibbiltà ta’ nefqa ddikjarata minn benefiċjarju partikolari.



1 

ADB001952MT04-14PP-CH083-14APCFIN-RAS-2013_EEA-TR.DOC 8.7.2014 

ANNESS II 

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (Kopenħagen) 

Kompetenzi u attivitajiet 

Oqsma ta’ kompetenza 
tal-Unjoni li jidderivaw 
mit-Trattat  

(L-Artikolu 191 tat-
Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) 

Politika dwar l-ambjent 

Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jinkisbu l-għanijiet […] 
tas-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem, l-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali, il-promozzjoni ta' miżuri fil-livell 
internazzjonali sabiex jittrattaw problemi ambjentali reġjonali jew globali, u b'mod 
partikolari li jiġġieldu l-bidla fil-klima.  

Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha jkollha l-mira ta' protezzjoni ta' livell għoli li 
tieħu kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni tal-Unjoni. Għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u fuq il-prinċipji li azzjoni preventiva għandha 
tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa f'ras il-għajn u li min 
iniġġes għandu jħallas. [...] Fil-preparazzjoni tagħha tal-politika […], l-Unjoni għandha 
tieħu inkonsiderazzjoni dati xjentifiċi u tekniċi eżistenti, il-kundizzjonijiet ambjentali fir-
reġjuni differenti tal-Unjoni, il-vantaġġi u l-piżijiet li jistgħu jirriżultaw minn azzjoni jew 
nuqqas ta' azzjoni, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Unjoni inġenerali u l-iżvilupp bilanċjat 
tar-reġjuni tagħha […]. 

Kompetenzi tal-
Aġenzija  

(Ir-Regolament (KEE) 
Nru 1210/90) 

 

Objettivi 

L-istabbiliment ta' netwerk tal-informazzjoni u l-osservazzjoni tal-ambjent Ewropew biex 
jipprovdu lill-Unjoni u l-Istati Membri bi: 

1. Informazzjoni oġġettiva, affidabbli u kumparabbli f’livell Ewropew li tippermetti li: 

(a) jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni tal-ambjent, 

(b) jiġu vvalutati r-riżultati ta’ dawk il-miżuri, 

(c) jiġi żgurat li l-pubbliku jkun infurmat tajjeb dwar l-istat tal-ambjent. 

2. L-appoġġ tekniku u xjentifiku meħtieġ. 

Kompiti 

− Li tistabbilixxi, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, u tikkoordina n-Netwerk Ewropew 
ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent; 

− li tipprovdi lill-Unjoni u lill-Istati Membri b’informazzjoni oġġettiva meħtieġa għat-
tħejjija u l-implementazzjoni soda u effettiva tal-politiki ambjentali; 

− li tgħin fil-monitoraġġ ta’ miżuri ambjentali permezz ta’ sostenn xieraq għall-ħtiġijiet 
tar-rappurtar; 

− li tagħti parir lil Stati Membri individwali dwar l-iżvilupp, l-istabbiliment u l-espansjoni 
tas-sistemi tagħhom għall-monitoraġġ ta’ miżuri ambjentali; 

− li tirreġistra, tiġbor u tivvaluta l-informazzjoni (data) dwar il-qagħda tal-ambjent, li 
tirrapporta dwar il-kwalità tal-ambjent u l-pressjonijiet fuqu fi ħdan it-territorju tal-
Unjoni, li tipprovdi kriterji ta’ valutazzjoni uniformi għad-data ambjentali li għandha 
tiġi applikata fl-Istati Membri kollha u li tiżviluppa aktar u żżomm ċentru ta’ referenza 
ta’ informazzjoni dwar l-ambjent; 

− li tgħin biex tiżgura li d-data dwar l-ambjent fil-livell Ewropew tkun kumparabbli u, 
jekk meħtieġ, li tinkoraġġixxi b’mezzi xierqa, armonizzazzjoni mtejba ta’ metodi ta’ 
kejl; 

− li tippromwovi l-inkorporazzjoni tal-informazzjoni (data) Ewropea ambjentali fil-
programmi internazzjonali ta’ sorveljar (monitoraġġ) ambjentali; 

− li tippubblika rapport kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent, ix-xejriet fih u l-
prospetti għalih, issupplimentat minn rapporti indikaturi li jiffukaw fuq kwistjonijiet 
speċifiċi; 

− li tistimula l-iżvilupp ta’ tekniki ta’ tbassir ambjentali, l-iskambji tal-informazzjoni dwar 
teknoloġiji għall-prevenzjoni jew għat-tnaqqis tal-ħsara għall-ambjent, metodi ta’ 
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valutazzjoni tal-ispejjeż tal-ħsara għall-ambjent u l-ispejjeż tal-politika għall-
prevenzjoni, il-protezzjoni u r-restawr ambjentali;  

− li tiżgura t-tixrid wiesa’ ta' informazzjoni affidabbli u kumparabbli dwar l-ambjent, 
partikolarment dwar l-istat tal-ambjent, lill-pubbliku inġenerali u, għal din il-fini, li 
tippromwovi l-użu ta’ teknoloġija ġdida tat-telematika għal dan l-iskop; 

− li tikkoopera b’mod attiv ma’ korpi u programmi o ħra tal-Unjoni u ma’ korpi 
internazzjonali oħra u fl-oqsma ta’ interess komuni ma’ dawk l-istituzzjonijiet f’pajjiżi 
li mhumiex membri tal-Unjoni, b’kont meħud tal-ħtieġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni 
tal-ħidmiet; 

− li tappoġġa lill-Kummissjoni fil-proċess tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-iżvilupp 
tal-metodoloġiji ta’ valutazzjoni ambjentali u l-aħjar prassi u fil-propagazzjoni ta’ 
informazzjoni fuq ir-riżultati ta’ riċerka ambjentali rilevanti u f’forma li tista’ tgħin bl-
aħjar mod l-iżvilupp tal-politika. 

Governanza Bord ta’ Tmexxija 

Kompożizzjoni 

Rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, wieħed minn kull pajjiż membru fl-EEA, 
żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni, u żewġ xjentisti maħtura mill-Parlament Ewropew. 

Kompiti 

Li jadotta l-programmi ta’ ħidma multiannwali u annwali u jiżgura l-implimentazzjoni 
tagħhom u li jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija. 

Direttur Eżekuttiv 

Maħtur mill-Bord ta’ Tmexxija fuq proposta mill-Kummissjoni. 

Kumitat Xjentifiku 

Magħmul minn persuni kwalifikati fil-qasam tal-ambjent, maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija. 

Awditu estern 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

Awtorità ta' kwittanza 

Il-Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill. 

Riżorsi disponibbli 
għall-Aġenzija fl-2013 
(2012) 

Baġit Finali 

EUR 41,7 (41,7) miljun 

Sussidju mill-Unjoni: 100 % (100 %) 

Persunal fil-31 ta’ Diċembru 2013 

Għadd ta’ postijiet fit-tabella tal-persunal: 138 (136) 

Postijiet okkupati: 132 (131) u 78 (86) post ieħor (persunal kuntrattwali u esperti 
nazzjonali sekondati) 

Għadd totali tal-persunal: 210 (217) 

Postijiet fit-tabella tal-persunal assenjati għall-kompitit li ġejjin: 

− operazzjonali 98 (96) 

− amministrattivi 40 (40) 

Prodotti u servizzi 
2013 (2012) 

Artikoli   48 (19) 

Fatti importanti (highlights) 53 (50) 

Stqarrijiet għall-istampa 11 (12) 

Settijiet ta’ data  29 (36) 

Indikaturi   46 (66) 

Mapep, graffs  217 (466) 

Fuljetti, opuskoli eċċ. 5 

Dokumenti korporattivi 5 (3) 
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Rapporti   13 (11) 

Rapporti tekniċi  21 (18) 

Sinjali tal-EEA  1 (1) 

Valutazzjonijiet pan-Ewropej 0 (1) 

SOER 2010  0 (2) 

Sors: Anness ipprovdut mill-Aġenzija. 

 



EEA – European Environment Agency   

EEA – MT 

 
 

IT-TWEĠIBA TAL-AĠENZIJA 
 
 

11. – 13.: Ħadna nota tal-kontenut, u nixtiequ nenfasizzaw li l-isforzi tagħna fir-rigward ta’ miżuri ta’ 
verifikazzjoni intensi jmorru lil hinn minn dak li huwa rifless fl-osservazzjonijiet preliminari.  
Ġiet adottata politika ġdida ta’ verifikazzjoni li tiżgura approċċ ta’ riskju komuni lejn l-ETC 
(Ċentri Tematiċi Ewropej) kollha,  żiedet l-attenzjoni fuq l-ispejjeż tal-persunal, u qed tiġi 
sorveljata u koordinata mill-kapaċitajiet tal-awditjar intern. 
 
Fir-rigward ta’ verifikazzjonijiet fuq il-post, saru żewġ missjionijiet ta’ verifikazzjoni dwar  il-
klejms tal-ispejjeż finali tal-2013, li jkopru bejn wieħed u ieħor 18 % tal-ispejjeż totali tal-
persunal tal-ETC fil-livell tal-benefiċjarju. Mill-inqas żewġ missjonijiet oħra ta’ verifikazzjoni 
huma ppjanati għall-ħarifa tal-2014. 
 
Barra minn dan, qed noħorġu linji gwida bil-miktub lill-benefiċjarji li jiżguraw fehim aħjar fir-
rigward ta’ eliġibbiltà tal-ispejjeż  u ħtiġijiet ta’ dokumentazzjoni ta’ sostenn. 
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