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Sur President, onorevoli membri tal-kumitat,  

Sinjuri, 

Nixtieq nirringrazzja lilek, Sur Theurer, u lill-kumitat tiegħek għal din l-opportunità li nindirizzakom.  

Illum, għandi l-unur nippreżenta l-Programm ta' Ħidma Annwali 2014 tal-Qorti. Fl-istabbiliment ta' 
dan il-pjan, li jniżżel il-prijoritajiet u l-ħidma tagħna għas-sena, il-Membri tal-Qorti bbenefikaw ħafna 
mid-djalogu tagħna mal-Membri tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari ta' dan il-Kumitat. 

Flimkien, l-istituzzjonijiet tagħna għandhom rwoli essenzjali u komplementarji f'li jiżguraw obbligu ta' 
rendikont effettiv liċ-ċittadini għall-fondi pubbliċi utilizzati biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE. 

L-objettiv strateġiku tal-Qorti għall-2013 sal-2017, li jiġi massimizzat il-kontribut tagħha għat-titjib 
tal-obbligu ta' rendikont tal-UE, kien u għadu motivatur ewlieni għall-għażla tal-kompiti fil-programm 
ta' ħidma għal din is-sena.  

F'konformità ma' dak l-objettiv, aħna fittixna li, fil-programm ta' ħidma tagħna, nirriflettu r-riżultati 
tal-involviment tagħna mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill.  

Prijorità ewlenija għall-Qorti hija li niffukaw aktar fuq kwistjonijiet tal-awditu tal-prestazzjoni. Dan 
jimplika li nieħdu wkoll miżuri biex intejbu l-kapaċità tagħna li nwettqu awditi tal-prestazzjoni. 

B'hekk, minbarra li nipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rapporti li biħsiebna nipproduċu din is-sena, 
nixtieq ukoll nenfasizza għadd ta' inizjattivi speċifiċi tal-Qorti li huma rilevanti għall-iżvilupp tal-
prattika tagħha fl-awditi tal-prestazzjoni. B'mod partikolari, nixtieq nintroduċi r-riżultati tal-
evalwazzjoni internazzjonali bejn il-pari li saret fl-2013 u li qed tiġi ppubblikata llum.  

President, onorevoli membri, 

Fl-2014, il-Qorti biħsiebha tippubblika: 

- rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u l-fondi Ewropej għall-Iżvilupp,  

- 51 rapport annwali speċifiku dwar aġenziji u korpi oħra 

- 24 rapport speċjali li fil-parti l-kbira jindirizzaw kwistjonijiet ta' prestazzjoni, u 

- rapport ta' segwitu ddedikat għal rapporti speċjali preċedenti.  

F'konformità wkoll mal-istrateġija tagħha, il-Qorti biħsiebha tippubblika r-riżultati ta' żewġ analiżijiet 
panoramiċi: waħda li tenfasizza fejn il-ġestjoni finanzjarja tal-UE hija l-aktar fir-riskju u l-oħra li 
tidentifika n-nuqqasijiet fl-obbligu ta' rendikont tal-UE u fl-awditjar.  

Fir-rigward tar-rapport annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 2013 tal-UE, il-Qorti 
biħsiebha tiżgura kontinwità u komparabbiltà fir-rigward tal-aħħar rapport annwali tal-Qorti, u 
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tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-perjodu ta' programmazzjoni pluriennali kollu għall-2007-2013. 
Ma hemm ebda bidla ta' metodoloġija li l-Qorti għandha tissenjala f'din l-okkażżjoni.  

Madankollu, nixtieq ninforma lill-kumitat li attwalment il-Qorti qegħda fil-proċess li tqis l-impatt 
potenzjali, fuq l-awditi tagħha tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u fuq ir-rapporti annwali tagħha 
għall-2014 'il quddiem, tal-qafas finanzjarju għall-2014 - 2020 u l-bidliet fil-ġestjoni finanzjarja tal-UE 
li se jakkumpanjawh. 

Fir-rigward tar-rapporti speċjali, fl-2014 il-Qorti biħsiebha twettaq awditi tal-prestazzjoni dwar 
suġġetti taħt l-intestaturi kollha tal-qafas finanzjarju. Ippermettuli nsemmi eżempju minn kull qasam 
ta' nfiq biex nuri l-firxa ta' suġġetti. 

Fil-qasam ta' tkabbir intelliġenti u inklużiv, se nippubblikaw rapport speċjali li jivvaluta jekk proġetti 
ta' investiment għall-produzzjoni ta' enerġija minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, ikkofinanzjati taħt 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, kisbux riżultati tajbin.  

Se jkun hemm rapport speċjali dwar l-integrazzjoni tal-politika dwar l-ilma fil-Politika Agrikola 
Komuni taħt l-intestatura Tkabbir Sostenibbli: riżorsi naturali. 

Taħt l-intestatura Ewropa Globali, il-Qorti se tippubblika rapport speċjali dwar il-ġestjoni effiċjenti 
tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). 

Kif intalab speċifikament minn dan il-Parlament, taħt l-intestatura ta' Amministrazzjoni, il-Qorti se 
tanalizza l-iffrankar potenzjali tal-ispejjeż minn sede unika għall-Parlament Ewropew. 

Fl-aħħar nett, fil-qasam ta' Sigurtà u ċittadinanza, il-Qorti se tawditja l-effettività tal-
implimentazzjoni tal-Fond għall-Fruntieri Esterni. 

Lista sħiħa tar-rapporti speċjali kollha - inklużi d-dettalji tal-objettivi tal-awditjar - tingħata fl-anness 
għad-dokument dwar il-programm ta' ħidma. 

President, onorevoli membri, 

L-iżgurar tal-obbligu ta' rendikont u tal-awditjar effettivi fi ħdan l-oqfsa tal-UE għall-governanza 
finanzjarja u ekonomika, li qed jevolvu, huwa kwistjoni ta' tħassib konsiderevoli għall-istituzzjonijiet 
rispettivi tagħna. 

B'rispons għall-iżviluppi fil-livell tal-UE, il-Qorti qed twettaq aqwditu dwar l-Awtorità Bankarja 
Ewropea, u ħolqot tim speċjali għall-proġetti biex ittejjeb il-kapaċità kumplessiva tagħha li tawditja 
f'dan il-qasam.  

Laqqajna flimkien membri tal-persunal bil-profili u l-kompetenzi adatti minn madwar il-Qorti biex 
iwettqu l-awditi, tajnihom taħriġ speċjalizzat, u rreklutajna espert ta' livell għoli fil-qasam, minn 
barra l-Qorti, biex jappoġġawhom.  

L-ewwel inkarigi tat-tim għall-proġetti se jiffokaw fuq: 
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- ir-rwol tal-Kummissjoni fi programmi ta' assistenza makrofinanzjarja għall-Ungerija, l-Irlanda, 

il-Latvja, il-Portugall, u r-Rumanija taħt il-Bilanċ tal-Pagamenti u l-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM); 

- assistenza makrofinanzjarja lill-Greċja; u 

- il-proċedura ta' defiċit eċċessiv (EDP).  

Permezz ta' dan il-kombinament ta' kompiti f'oqsma ġodda, tar-rapporti speċjali dwar suġġetti taħt l-
intestaturi kollha tal-qafas finanzjarju, u tar-rapporti annwali tagħha, il-Qorti timmira li, għal darba 
oħra din is-sena, tipprovdi lill-Parlament Ewropew u, u b'mod partikolari lil dan il-Kumitat, b'bażi 
soda għall-eżerċitar tar-rwol ewlieni tagħha li tiżgura s-sorveljanza pubblika tal-attivitajiet tal-UE. 

Fl-istess ħin, aħna nirrikonoxxu li l-Parlament Ewropew u l-partijiet l-oħra interessati jistennew li r-
rwol tal-Qorti jkompli jevolvi fil-futur. 

Il-Qorti tilqa' l-involviment tal-Parlament fix-xogħol tal-Qorti u l-fehma li esprima fir-rapport tiegħu 
dwar ir-rwol futur tal-Qorti li kwalunkwe riforma tal-Qorti għandha titqies fil-kuntest usa' tal-isfida li 
jittejjeb l-obbligu ta' rendikont tal-UE. 

Il-QEA tistenna b'interess li tindirizza dawk il-kwistjonijiet fir-rapport tal-Parlament Ewropew fejn hija 
għandha s-setgħa li taġixxi. Dawk il-kwistjonijiet huma prinċipalment relatati max-xogħol tal-Qorti, ir-
relazzjonijiet tagħha mal-partijiet interessati u l-użu minnha ta' riżorsi. F'ħafna każijiet, il-Qorti 
għandha inizjattivi rilevanti għaddejjin bħala parti mill-proċess għall-implimentazzjoni tal-istrateġija 
tagħha għall-2013-2017. 

Il-Qorti se tieħu l-opportunità, waqt li tkun qed tkompli b'dawn l-inizjattivi, biex tieħu kont tas-
suġġerimenti u t-tħassib inklużi fir-rapport tal-Parlament Ewropew. F'din l-okkażjoni s-sena l-oħra, 
jien tajt deskrizzjoni fil-qosor ta' x'se jkunu xi wħud minn dawk l-inizjattivi.  Illum nixtieq naqsam 
magħkom xi wħud mir-riżultati ta' erbgħa mill-inizjattivi.  

L-ewwel, il-Qorti żviluppat proċedura ta’ programmazzjoni ġdida. Din tintroduċi politika annwali u 
analiżi tar-riskju sabiex jittieħed kont aħjar tal-prijoritajiet ta' politika tal-partijiet interessati, inklużi 
kwistjonijiet orizzontali dwar il-ġestjoni finanzjarja.  

It-tieni, il-Qorti adottat strateġija ta' komunikazzjoni u ta' relazzjonijiet mal-partijiet interessati 
għall-2013 u lil hinn minnha. Il-prijorità ewlenija hija t-tisħiħ ulterjuri tar-relazzjonijiet mal-partijiet 
interessati istituzzjonali ewlenin, jiġifieri l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, sabiex il-prijoritajiet 
leġiżlattivi u baġitarji jiġu riflessi aħjar fil-programm ta' ħidma talQorti.  

Ta' interess immedjat għal dan il-Kumitat huwa l-fatt li Membru tal-Qorti se jiġi assenjat 
speċifikament għat-tisħiħ u l-faċilitazzjoni tar-relazzjonijiet istituzzjonali. Barra minn hekk, qed 
infittxu li nikkomunikaw ir-riżultati tagħna b'mod aktar effettiv billi niżviluppaw il-pubblikazzjonijiet 
tagħna u billi nimmodernizzaw l-arranġamenti tagħna għat-trattament tal-midja. 
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It-tielet, il-Qorti qed tfittex li ttejjeb ilmod li bih topera. Hija kkompletat żewġ analiżijiet interni 
sinifikanti: waħda għas-simplifikazzjoni tal-proċessi tagħna ta' awditjar u ta' rappurtar; u oħra għall-
identifikazzjoni ta' modi għat-titjib tal-effiċjenza u l-effettività li bihom il-Qorti timmaniġġja l-
attivitajiet tagħha relatati mal-awditjar. L-analiżijiet irriżultaw fi proposti diversi ħafna maħsuba 
għat-titjib tar-rispons tal-Qorti u l-puntwalità tar-rappurtar tagħha. 

Ir-raba', b'mod parallel ma' dawn iż-żewġ analiżijiet interni, il-Qorti kienet is-suġġett tat-tieni 
evalwazzjoni internazzjonali u esterna bejn il-pari. Dan l-eżerċizzju seħħ fl-2013 u r-rapport huwa 
ppubblikat illum. L-evalwazzjoni bejn il-pari ffukat fuq il-prattika tal-Qorti fl-awditi tal-prestazzjoni u 
wettqet segwitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni preċedenti bejn il-pari. 

Ninsabu ferm kuntenti li tim eċċellenti ta' kollegi mill-Bundesrechnungshof tal-Ġermanja, mill-Cour 
des comptes ta' Franza u mir-Riksrevisionen tal-Isvezja tqiegħed għad-dispożizzjoni ta' din l-
evalwazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lil dawk l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar għal dan, kif ukoll lill-
membri individwali tat-tim ta' evalwazzjoni bejn il-pari għax-xogħol imprezzabbli tagħhom li wettqu 
b'tant reqqa. 

Il-Qorti tinnota b'sodisfazzjon il-konklużjoni tal-pari li l-Qorti wettqet segwitu b'mod sistematiku tar-
rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni preċedenti bejn il-pari li saret fl-2008 u li diġà ħadet għadd ta' 
passi biex issaħħaħ l-effiċjenza u l-effettività tal-prattika tagħha fl-awditi tal-prestazzjoni.  

Il-Qorti tinsab imħeġġa wkoll bil-fatt li l-pari sabu li żviluppajna progressivament l-istandards, il-
manwali u l-linji gwida tagħna fir-rigward tal-awditi tal-prestazzjoni f'konformità mill-qrib mal-
istandards professjonali internazzjonali. Barra minn hekk, aħna nappoġġaw l-osservazzjoni li l-
impenn strateġiku tagħna għat-tisħiħ tal-obbligu ta' rendikont tal-UE huwa prerekwiżit għall-kisba ta' 
rikonoxximent bħala attur rilevanti fi ħdan l-istruttura kumplessa tal-istituzzjonijiet Ewropej u għaż-
żieda ta' valur permezz tax-xogħol tal-awditjar tagħna.  

Il-Qorti tapprezza l-kummenti u r-rakkomandazzjonijiet kostruttivi tal-pari li jidentifikaw ukoll 
opportunitajiet u sfidi għalina biex inkomplu insaħħu l-prattika tagħna fl-awditi tal-prestazzjoni. Ir-
rakkomandazzjonijiet jikkonfermaw u jikkomplementaw fil-parti l-kbira r-riżultati tal-inizjattivi interni 
proprji tal-Qorti.  

Minbarra li jikkonfermaw l-ambitu għas-simplifikazzjoni tal-proċess tal-awditjar u għat-teħid ta' kont 
aħjar tal-perspettivi tal-partijiet interessati tal-Qorti fl-għażla ta' kompiti, il-pari jinkoraġġixxu wkoll 
lill-Qorti biex tifformla rakkomandazzjonijiet aktar prattiċi indirizzati speċifikament lil korpi fil-livell 
tal-UE jew f'dak nazzjonali u biex tanalizza n-natura u l-kontenut tal-iskambji mal-Kummissjoni bħala 
l-parti awditjata prinċipali tagħha.  

President, onorevoli membri, 

Il-Qorti issa għandha għad-dispożizzjoni tagħha rakkomandazzjonijiet ta' valur għoli mit-tliet sorsi l-
aktar importanti: il-parti interessata prinċipali tagħha – il-Parlament Ewropew, il-pari tagħha – 
Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar oħra, u l-maniġment u l-persunal proprji tagħha.  

Il-Qorti temmen li l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet b'mod koerenti matul il-
perjodu tal-istrateġija tagħha se tipprovdi bażi soda għall-iżvilupp futur tal-istituzzjoni tagħna u, 
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b'hekk, għall-massimizzazzjoni tal-kontribut li tagħmel flimkien ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE, bħal 
dan il-Parlament, għall-mira komuni li jittejjeb l-obbligu ta' rendikont tal-UE liċ-ċittadini. 

Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. 
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