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Kapitolu 1  

L-aġenziji tal-UE u l-awditu mwettaq mill-QEA 
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Introduzzjoni 
1.1. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern tal-finanzi tal-UE1. F’din il-
kapaċità, aħna naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-
UE, u nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Aktar informazzjoni dwar ix-
xogħol li nwettqu tista’ tinstab fir-rapporti tal-attività u fir-rapporti analitiċi tagħna, kif ukoll fl-
opinjonijiet tagħna dwar liġijiet ġodda jew aġġornati tal-UE jew deċiżjonijiet oħra 
b’implikazzjonijiet għall-ġestjoni finanzjarja2. 

1.2. Fi ħdan dan il-mandat, aħna neżaminaw ta’ kull sena l-kontijiet, u d-dħul u l-pagamenti 
ta’ bażi, għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE u għall-korpi l-oħra tal-UE. Il-mandat tagħna ma 
jkoprix it-tliet aġenziji li jaħdmu fil-qasam tad-difiża (l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, l-Istitut 
tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà, u ċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea), li jiġu 
ffinanzjati permezz ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri u jiġu awditjati minn awdituri 
indipendenti esterni oħra3. 

1.3. Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati tal-awditu annwali li wettaqna tal-aġenziji tal-UE u 
l-korpi l-oħra tal-UE (kollettivament imsejħa “l-aġenziji”) għas-sena finanzjarja 2021, kif ukoll 
riżultati addizzjonali tal-awditjar relatati mal-aġenziji minn kompiti oħra bħal awditi speċjali 
jew opinjonijiet. F’dan ir-rapport, għas-simplifikazzjoni, aħna nirreferu għall-aġenziji billi nużaw 
l-akronimi tagħhom minflok l-ismijiet sħaħ tagħhom. Fil-bidu ta’ dan ir-rapport tingħata lista 
tal-aġenziji kollha u l-akronimi tagħhom. Ir-rapport huwa strutturat kif ġej. 

o Il-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-aġenziji u n-natura tal-awditi li wettaqna. 

o Il-Kapitolu 2 jippreżenta r-riżultati kumplessivi tal-awditu annwali mwettaq minna u 
jagħmel referenza għal riżultati oħra tal-awditjar u għal opinjonijiet relatati ma’ aġenziji. 

o Il-Kapitolu 3 fih id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għal kull waħda mill-44 aġenzija, 
flimkien mal-opinjonijiet u l-osservazzjonijiet tagħna dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-
aġenziji u dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-pagamenti ta’ bażi, kif ukoll flimkien 
mal-kwistjonijiet u l-osservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq dawn l-opinjonijiet. 

1.4. B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-aġenziji għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 ipproduċa riżultati pożittivi, f’konformità ma’ dawk li rrappurtajna fi snin 

                                                             
1 L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

2 Disponibbli fuq is-sit web tagħna: www.eca.europa.eu. 

3 L-Analiżi Panoramika 01/2014: “Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika tal-
arranġamenti tal-UE fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku”, il-
paragrafu 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:mt:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776MTC.pdf
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preċedenti. Permezz tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni maħruġa għal kull aġenzija, aħna 
pprovdejna: 

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-
aġenziji kollha; 

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-
dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha; 

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha, ħlief għall-eu-LISA, li 
għaliha ħriġna opinjoni kwalifikata. 

1.5. Minkejja dan, għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji aħna niġbdu l-attenzjoni għal oqsma fejn 
jista’ jsir titjib fil-paragrafi ta’ osservazzjonijiet u dawk intitolati “Kwistjoni oħra”, kif ukoll fl-
osservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-awditjar.   
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L-aġenziji tal-UE 

Tipi differenti ta’ aġenziji jgħinu lill-UE tfassal u timplimenta l-
politiki tagħha 

1.6. L-aġenziji tal-UE huma entitajiet legali distinti stabbiliti permezz ta’ att ta’ leġiżlazzjoni 
sekondarja biex iwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali speċifiċi li jgħinu lill-
istituzzjonijiet tal-UE biex ifasslu u jimplimentaw il-politiki. Huma jinsabu fi Stati Membri 
differenti u għandhom influwenza sinifikanti f’oqsma ta’ importanza essenzjali għall-ħajja ta’ 
kuljum taċ-ċittadini Ewropej, bħas-saħħa, is-sikurezza, is-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja. 

1.7. Hemm tliet tipi ta’ aġenziji tal-UE: aġenziji deċentralizzati, aġenziji eżekuttivi tal-
Kummissjoni u korpi oħra. Id-differenzi bejniethom huma deskritti hawn taħt (ara l-
paragrafi 1.8-1.10). 

L-aġenziji deċentralizzati jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-politiki 

1.8. It-33 aġenzija deċentralizzata4 għandhom rwol importanti fit-tħejjija u fl-
implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, speċjalment għal kompiti li huma ta’ natura teknika, 
xjentifika, operazzjonali jew regolatorja. Ir-rwol tagħhom huwa li jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi 
tal-politiki u li jirrinfurzaw il-kooperazzjoni Ewropea billi jiġbru flimkien il-kompetenzi tekniċi u 
dawk speċjalizzati disponibbli fil-livell tal-UE u f’dak tal-gvernijiet nazzjonali. Huma stabbiliti 
permezz ta’ Regolament tal-Kunsill, jew tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, biex joperaw għal 
perjodu indefinit. 

L-aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni jimplimentaw il-programmi tal-UE 

1.9. Is-seba’ aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni5 jwettqu kompiti eżekuttivi u 
operazzjonali relatati mal-programmi tal-UE, bħall-għoti ta’ appoġġ lill-partijiet ikkonċernati fit-
twettiq tal-Patt Ekoloġiku Ewropew (CINEA) u l-ġestjoni ta’ ċerti proġetti taħt Orizzont Ewropa 

                                                             
4 L-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-Cedefop, is-CdT, is-CEPOL, is-CPVO, l-EASA, l-EASO, l-EBA, l-

ECDC, l-ECHA, l-EEA, l-EFCA, l-EFSA, l-EIGE, l-EIOPA, l-ELA, l-EMA, l-EMCDDA, l-EMSA, l-
ENISA, l-ERA, l-ESMA, l-ETF, l-EUIPO, l-eu-LISA, 
l-EU-OSHA, l-EUSPA, l-Eurofound, l-Eurojust, l-Europol, l-FRA, il-Frontex. 

5 Iċ-CINEA, l-EACEA, l-Eismea, l-ERCEA, il-HaDEA, l-REA u ċ-Chafea (li waqfu jeżistu fl-
1 ta’ April 2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_mt
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(REA). Huma stabbiliti biex joperaw għal perjodu ta’ żmien fiss (attwalment sal-
31 ta’ Diċembru 2028). 

Korpi oħra għandhom mandati speċifiċi 

1.10. L-erba’ korpi l-oħra huma l-EIT, l-UPPE, l-ESA u l-SRB. L-EIT huwa korp indipendenti 
u deċentralizzat tal-UE li jiġbor flimkien riżorsi xjentifiċi, kummerċjali u edukattivi biex jistimula 
l-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-UE billi jipprovdi finanzjament permezz ta’ għotjiet. L-UPPE huwa 
korp indipendenti tal-UE li jinvestiga u jħarrek ir-reati kontra l-baġit tal-UE. L-ESA ngħatat il-
kompitu li tiggarantixxi l-forniment regolari u ekwu ta’ karburanti nukleari lill-utenti tal-UE, 
f’konformità mat-Trattat Euratom. L-SRB huwa l-awtorità ewlenija tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni fl-Unjoni Bankarja Ewropea. Il-missjoni tiegħu hija li jiżgura r-riżoluzzjoni ordnata 
ta’ banek li qed ifallu jew probabbilment se jfallu, b’impatt kemm jista’ jkun minimu fuq l-
ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE. Minbarra dan ir-rapport, kull 
sena nipproduċu wkoll rapport dwar l-obbligazzjonijiet kontinġenti tal-SRB6. 

Bidliet reċenti 

1.11. L-għadd tal-aġenziji żdied matul is-snin. Dan ir-rapport ikopri 44 aġenzija, kif jidher 
fil-Figura 1.1, 3 aktar milli kopra r-Rapport tagħna għall-2020. It-tliet aġenziji l-ġodda huma: 

o l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA), li bdiet topera fis-17 ta’ Ottubru 2019 u ilha 
finanzjarjament awtonoma mis-26 ta’ Mejju 2021; 

o l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), li beda jopera fl-1 ta’ Ġunju 2021 u ilu 
finanzjarjament awtonomu mill-24 ta’ Ġunju 2021; 

o l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA), stabbilita fis-
16 ta’ Frar 20217.  

1.12. Dan ir-rapport ikopri wkoll l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-
Agrikoltura u l-Ikel (Chafea). Fil-31 ta’ Marzu 2021, iċ-Chafea ġiet stralċjata, u l-kompiti tagħha 
ttieħdu mill-HaDEA li kienet għadha kif inħolqot, kif ukoll mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 

                                                             
6 Ara r-Rapport tagħna għas-sena finanzjarja 2020. 

7 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_MT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs (Eismea) u mill-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għar-Riċerka (REA). 

1.13. Barra minn hekk, tliet aġenziji kellhom il-mandati tagħhom modifikati fl-2021, 
inkluża bidla fl-isem f’żewġ każijiet: 

o l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), li preċedentement kien jopera 
taħt l-istess isem; 

o l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (EUSPA), li preċedentement kienet 
topera bħala l-Aġenzija Ewropea tas-Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GSA); 

o l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO), li ġie sostitwit fl-2022 mill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (l-EUAA). 

1.14. Barra minn hekk, ħames aġenziji eżekuttivi kellhom il-mandat tagħhom imġedded fl-
2021, inkluża bidla fl-isem f’erba’ każijiet: 

o l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA), li 
preċedentement kienet topera bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-
Networks (INEA); 

o l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), li 
preċedentement kienet topera bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv 
u l-Kultura (EACEA); 

o l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs 
(Eismea), li preċedentement kienet topera bħala l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi 
Żgħar u Medji (EASME); 

o l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA), li preċedentement kienet 
topera taħt l-istess isem; 

o l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA), li preċedentement kienet topera bħala 
l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA). 
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Figura 1.1 – Skeda ta’ żmien u ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-
aġenziji 

 
Nota: Is-sena msemmija fil-figura tirreferi għas-sena meta l-att fundatur tal-aġenzija (jew il-predeċessur 
tagħha) daħal fis-seħħ. 

Sors: il-QEA. 
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1.15. Issa li ċ-Chafea ma għadhiex teżisti, l-aġenziji eżekuttivi kollha tal-Kummissjoni 
jinsabu fi Brussell. L-aġenziji deċentralizzati u korpi oħra jinsabu mxerrdin mal-UE kollha fi Stati 
Membri differenti, kif jidher fil-Figura 1.2. Is-sedi tagħhom jiġu deċiżi mill-Kunsill jew b’mod 
konġunt mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew.  

Figura 1.2 – Sedi tal-aġenziji fl-Istati Membri 

 
Nota: Biex tmur direttament għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni individwali tagħna dwar aġenzija, 
ikklikkja fuq isimha fid-dijagramma. 

Sors: il-QEA. 

1.16. Kif jidher fil-Figura 1.3, l-aġenziji tal-UE jaħdmu f’ħafna oqsma differenti, u dan 
jagħmluh fi sħubija mad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u billi jieħdu inkunsiderazzjoni l-
gwida mogħtija minn dawn tal-aħħar. 
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Figura 1.3 – L-aġenziji tal-UE jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni mingħand il-Kummissjoni. 
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L-aġenziji huma ffinanzjati minn diversi sorsi u taħt intestaturi 
differenti tal-QFP 

1.17. Fl-2021, it-total tal-baġit tal-aġenziji kollha (eskluż l-SRB) kien ta’ EUR 4.1 biljun 
(2020: EUR 3.7 biljun). Dan huwa ekwivalenti għal 2.5 % tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2021 
(2020: 2.3 %), kif jidher fil-Figura 1.4. 

1.18. Il-baġit tal-SRB għall-2021 kien ta’ EUR 9.7 biljun (2020: EUR 8.1 biljun). Dan 
jikkonsisti f’kontribuzzjonijiet mogħtija minn banek biex jiġi stabbilit il-Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni (EUR 9.6 biljun) u biex tiġi ffinanzjata n-nefqa amministrattiva tal-SRB (EUR 119-
il miljun). 

1.19. Il-baġits tal-aġenziji deċentralizzati u tal-korpi l-oħra jkopru n-nefqa għall-persunal, 
in-nefqa amministrattiva u n-nefqa operazzjonali tagħhom. L-aġenziji eżekuttivi jimplimentaw 
programmi li huma ffinanzjati mill-baġit tal-Kummissjoni. Il-baġits proprji tagħhom, li fl-2021 
kienu jammontaw għal EUR 326 miljun (2020: EUR 273 miljun), ikopru biss in-nefqa għall-
persunal u n-nefqa amministrattiva proprji tagħhom. L-ammont (approprjazzjonijiet ta’ 
pagament) li ntefaq mill-aġenziji eżekuttivi fl-2021 fuq l-implimentazzjoni ta’ programmi f’isem 
il-Kummissjoni ammonta għal EUR 13.1-il biljun (2020: EUR 14.9-il biljun). 
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Figura 1.4 – Sorsi ta’ finanzjament tal-aġenziji għall-2021 

 
Sors: l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021; il-kontijiet annwali finali 
tal-Unjoni Ewropea 2021 u r-Rapporti Annwali tal-Attività tal-aġenziji eżekuttivi għall-2021, 
informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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pajjiżi li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom. Il-Figura 1.5 turi ripartizzjoni tal-baġits tal-
aġenziji skont is-sors tad-dħul. 
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Figura 1.5 – Baġits tal-aġenziji għall-2021 skont is-sors tad-dħul 

 
* Il-kontijiet tal-EUSPA għall-2021 jippreżentaw baġit finali ta’ EUR 44.1 miljun, filwaqt li d-dħul reali kien 
jammonta għal EUR 1.8 biljun. Din id-differenza hija spjegata minn attivitajiet operazzjonali li huma 
ffinanzjati permezz ta’ dħul assenjat; dawn huma inklużi fil-baġit approvat bħala entrata pro memoria. 

Nota: Mhumiex inklużi dħul mixxellanju jew riżervi baġitarji oħra. 

Sors: il-kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2021, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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1.21. Il-Figura 1.6 tippreżenta l-baġits tal-aġenziji għall-2021. Dawn huma ripartiti skont it-
tip ta’ nfiq (it-Titolu I – spejjeż għall-persunal, it-Titolu II – nefqa amministrattiva, u t-Titolu III – 
nefqa operazzjonali, flimkien ma’ kwalunkwe titolu ieħor użat), mhux skont l-attività. Il-biċċa l-
kbira mill-aġenziji ma jimplimentawx programmi kbar ta’ nfiq operazzjonali; minflok, jittrattaw 
kompiti li huma ta’ natura teknika, xjentifika jew regolatorja. B’riżultat ta’ dan, il-biċċa l-kbira 
mill-baġits tal-aġenziji jikkonsistu prinċipalment fin-nefqa għall-persunal u n-nefqa 
amministrattiva. B’mod ġenerali, il-baġit għall-persunal tal-aġenziji u dak amministrattiv 
tagħhom jirrappreżentaw madwar 14 % tal-ammont totali ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament 
disponibbli għall-Intestatura 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) – Amministrazzjoni 
pubblika Ewropea. Dan huwa kumparabbli ma’ 47 % għall-Kummissjoni, 18 % għall-Parlament, 
9 % għas-SEAE u 5 % għall-Kunsill. 
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Figura 1.6 – Infiq tal-aġenziji għall-2021, għal kull titolu tal-baġit 

 
* Il-kontijiet tal-EUSPA għall-2021 jippreżentaw baġit finali ta’ EUR 44.1 miljun, filwaqt li d-dħul reali kien 
jammonta għal EUR 1.8 biljun. Din id-differenza hija spjegata minn attivitajiet operazzjonali li huma 
ffinanzjati permezz ta’ dħul assenjat u li huma inklużi fil-baġit approvat bħala entrata pro memoria. 

** Iċ-ċifra għall-SRB tikkonsisti f’żewġ partijiet: il-Parti I b’EUR 119-il miljun għall-amministrazzjoni tal-
Bord u l-Parti II b’EUR 9 574 miljun għall-Fond. Ma tinkludix ir-Riżerva. 

Sors: il-kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2021, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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1.22. Il-Figura 1.7 turi l-għadd ta’ membri tal-persunal li ġew impjegati mill-aġenziji fi 
tmiem l-2021. B’kollox, l-aġenziji impjegaw 14 431 membru tal-persunal (2020: 12 881). Din iċ-
ċifra tikkorrispondi għall-għadd reali ta’ postijiet okkupati minn uffiċjali permanenti, membri 
tal-persunal temporanji u bil-kuntratt, kif ukoll esperti nazzjonali sekondati fil-
31 ta’ Diċembru 2021. Billi jittieħdu t-tabelli tal-persunal approvati fil-Baġit Ġenerali tal-UE 
bħala bażi, madwar 17 % tal-persunal kollu tal-UE jaħdmu għall-aġenziji. Dan huwa 
kumparabbli ma’ 50 % li jaħdmu għall-Kummissjoni, 14 % għall-Parlament, 6 % għal dawk tal-
Kunsill u 4 % għas-SEAE. 

Figura 1.7 – Għadd ta’ membri tal-persunal għal kull aġenzija fi tmiem l-
2021 

 
Sors: informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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1.23. Il-kontribuzzjonijiet ta’ EUR 2.8 biljun mill-baġit ġenerali tal-UE huma ffinanzjati taħt 
intestaturi differenti tal-QFP, kif jidher fil-Figura 1.8. 

Figura 1.8 – Aġenziji ffinanzjati taħt kull intestatura tal-QFP mill-baġit 
ġenerali tal-UE 

 
* L-ECHA hija ffinanzjata prinċipalment mill-QFP 1, iżda wkoll, sa livell inqas, mill-QFP 3. 

Sors: il-kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2021, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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Figura 1.9 – Proċedura ta’ kwittanza għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji 

 
Sors: il-QEA. 

1.25. Madankollu, żewġ aġenziji deċentralizzati li huma kompletament awtofinanzjati (is-
CPVO u l-EUIPO) huma suġġetti għal proċeduri baġitarji u ta’ kwittanza amministrati 
rispettivament mill-Kunsill Amministrattiv jew mill-Kumitat tal-Baġit tagħhom, iżda mhux mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill8. Bl-istess mod, il-proċedura annwali baġitarja u ta’ 
kwittanza tal-SRB taqa’ taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-Bord tiegħu. 
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ħtieġa tal-aġenziji li jikkomunikaw b’mod aktar ikkoordinat mal-partijiet ikkonċernati tagħhom 
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8 L-Analiżi Panoramika 01/2014: “Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika tal-

arranġamenti tal-UE fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku”, il-
paragrafu 84. 
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pluriennali tiegħu (2021-2027)9 li tinkorpora d-direzzjoni politika u strateġika tal-Kummissjoni 
madwar żewġ pilastri strateġiċi:  

o l-EUAN bħala mudell eżemplari għall-eċċellenza amministrattiva; 

o l-EUAN bħala sieħeb istituzzjonali stabbilit sew. 

1.27. L-EUAN huwa ppresedut kull sena minn aġenzija differenti fuq bażi ta’ rotazzjoni, u l-
laqgħat plenarji kkoordinati mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ Komuni jsiru darbtejn fis-sena. Fi ħdan l-
EUAN, hemm 10 subnetworks tematiċi (ara l-Figura 10). Huma jistgħu jinteraġixxu wkoll ma’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE, li huma stess jistgħu jkunu membri tas-subnetworks. Il-QEA 
tipparteċipa b’mod attiv f’xi wħud minn dawn il-laqgħat plenarji u tas-subnetworks billi 
tikkondividi prattiki tajba u tipprovdi informazzjoni dwar il-proċessi u r-riżultati tal-awditjar. 

Figura 1.10 – L-Uffiċċju ta’ Appoġġ Komuni u s-Subnetworks tal-EUAN 

 
Sors: l-EUAN. 

1.28. Fil-qofol tal-ħidma tal-EUAN u fil-qalba taż-żewġ strateġiji pluriennali hemm l-aspett 
tal-kondiviżjoni tas-servizzi, l-għarfien u l-kompetenzi. Xi eżempji ta’ kooperazzjoni jinkludu l-
kondiviżjoni ta’ servizzi fl-oqsma tal-irkupru minn diżastri, il-kontabbiltà, l-akkwisti konġunti, il-
kwistjonijiet relatati mal-COVID-19 u l-protezzjoni tad-data. 

  

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Brussell, id-9 ta’ Novembru 2020. 
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L-awditu li wettaqna 

Aħna noħorġu dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għal kull aġenzija 

1.29. Kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
aħna awditjajna: 

o il-kontijiet tal-44 aġenzija kollha, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (jiġifieri l-karta tal-bilanċ, 
ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-
assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni) u r-
rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u 
n-noti ta’ spjegazzjoni kollha) għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

o il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet. 

1.30. Fuq il-bażi tar-riżultati tal-awditu li wettaqna, aħna nipprovdu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, jew lill-awtoritajiet ta’ kwittanza l-oħra (ara l-paragrafu 1.24), 
dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni waħda dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet ta’ kull aġenzija u dwar il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Aħna nikkomplementaw id-dikjarazzjonijiet 
ta’ assigurazzjoni b’osservazzjonijiet sinifikanti tal-awditjar, fejn ikun xieraq. 

1.31. Il-QEA twettaq ukoll awditi, tippubblika rapporti speċjali u toħroġ opinjonijiet dwar 
suġġetti speċifiċi. Xi wħud minn dawn jikkonċernaw lill-aġenziji tal-UE. Ara l-Figura 2.12 għal 
lista ta’ rapporti speċjali tal-QEA li jirreferu għall-aġenziji u li nħarġu bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u 
t-30 ta’ Ġunju 2022. 

L-approċċ tal-awditjar tagħna huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-
riskji ewlenin 

1.32. L-awditu li wettaqna huwa maħsub biex jindirizza r-riskji ewlenin identifikati abbażi 
tar-riżultati tal-awditjar tagħna minn snin preċedenti. Għas-sena finanzjarja 2021, l-awditu 
twettaq b’rispons għall-valutazzjoni tar-riskju li konna għamilna, li hija miġbura fil-qosor fil-
Figura 1.11 hawn taħt. 
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Figura 1.11 – Valutazzjoni tar-riskji ewlenin 

 
Sors: il-QEA. 
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Riskji oħra 

1.33. Il-pandemija tal-COVID-19 laqtet il-ħidma tagħna: f’ħafna każijiet, ir-restrizzjonijiet 
fuq l-ivvjaġġar u l-arranġamenti ta’ xogħol mill-bogħod żammna milli nwettqu verifiki fuq il-
post, milli niksbu dokumenti oriġinali u milli nintervistaw lill-persunal tal-aġenzija fiżikament. 
Għaldaqstant, aħna wettaqna l-biċċa l-kbira mix-xogħol tagħna permezz ta’ analiżijiet mhux fuq 
il-post u intervisti mill-bogħod. Filwaqt li n-nuqqas ta’ twettiq ta’ verifiki fuq il-post jista’ jżid ir-
riskju tad-detezzjoni, l-evidenza li ksibna mingħand l-aġenziji ppermettiet li nikkompletaw ix-
xogħol tagħna u nisiltu konklużjonijiet sinifikattivi. 

Aħna nużaw ix-xogħol ta’ awdituri oħra 

1.34. Fejn xieraq, aħna nużaw ix-xogħol ta’ awdituri oħra biex nappoġġaw ix-xogħol li 
nwettqu dwar l-aġenziji. Dan nagħmluh b’mod partikolari fix-xogħol li nwettqu dwar l-
affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE. Ir-rapporti finanzjarji ta’ 34 aġenzija deċentralizzata u korp 
ieħor – kollha għajr is-CPVO, l-EUIPO u l-ESA – jiġu awditjati minn ditti tal-awditjar esterni. 
Skont l-istandards tal-awditjar, aħna nużaw ir-riżultati ta’ dawn l-awditi wara li nqisu l-
indipendenza u l-oġġettività tal-awdituri, il-kompetenza professjonali tagħhom, u wara li 
nivverifikaw l-ambitu u l-kwalità tax-xogħol tagħhom. Madankollu, l-opinjonijiet kollha tal-
awditjar f’dan ir-rapport huma tagħna, u nieħdu r-responsabbiltà sħiħa għalihom. 

Aħna nirrappurtaw il-każijiet ta’ frodi suspettata lill-korpi 
rilevanti tal-UE, jiġifieri l-OLAF u l-UPPE 

1.35. Nikkooperaw mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) fi kwistjonijiet relatati 
ma’ frodi suspettata u ma’ attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, u mal-
UPPE fi kwistjonijiet relatati ma’ reati suspettati kontra l-interessi finanzjarji tal-UE. 
Ninnotifikaw lill-OLAF jew lill-UPPE rigward kwalunkwe suspett li jinqala’ matul ix-xogħol tal-
awditjar li nwettqu, minkejja li l-awditi li nwettqu mhumiex maħsuba speċifikament biex 
jidentifikaw il-frodi. 

Tkompli d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-awditjar fil-QEA 

1.36. Id-diġitalizzazzjoni għandha l-potenzjal li ttejjeb l-effettività u l-effiċjenza tal-awditi. 
Dan jista’ jinkiseb billi l-verifiki tal-awditjar ibbażati fuq kampjunar statistiku jiġu sostitwiti 
b’verifiki tal-awditjar ibbażati fuq popolazzjonijiet sħaħ. Permezz ta’ dan, l-awdituri jistgħu 
jiffukaw l-attenzjoni tagħhom fuq każijiet potenzjalment problematiċi li l-verifiki awtomatizzati 
mwettqa fuq il-popolazzjoni kollha jidentifikaw bħala eċċezzjonijiet. Barra minn hekk, jistgħu 
jittestjaw il-plawżibbiltà tal-informazzjoni rrappurtata permezz tal-analitika tad-data, kif ukoll 
billi jeżaminaw xejriet u tendenzi u jidentifikaw tranżazzjonijiet mhux tas-soltu. Il-Figura 1.12 
turi l-benefiċċji prinċipali tal-awditjar diġitali fil-kuntest tal-UE. Fuq terminu qasir, il-gwadann 
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prinċipali huwa li jkun hemm assigurazzjoni akbar, iżda hemm ukoll potenzjal biex jiġi ffrankat 
il-ħin fil-perspettiva itwal, ladarba jinkisbu ekonomiji ta’ skala. Inizjalment, madankollu, id-
diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-awditjar normalment tirrikjedi investiment ta’ ħin sinifikanti. 

Figura 1.12 – Benefiċċji ewlenin tal-proċeduri tal-awditjar diġitali 

 
Sors: il-QEA. 

1.37. Filwaqt li tekniki tal-awditjar diġitali jistgħu jġibu magħhom iffrankar sinifikanti meta 
jiġu implimentati fuq skala kbira, xorta waħda jirrikjedu analiżi komplementari mill-awdituri. L-
awditjar jinvolvi ammont sinifikanti ta’ ġudizzju professjonali. Dan jista’ jiġi megħjun mit-
teknoloġija, iżda dejjem jiddependi mill-għarfien u l-esperjenza ta’ awditur. Barra minn hekk, 
ħafna proċeduri tal-awditjar ma jistgħux jiġu awtomatizzati, tal-anqas mhux bis-sħiħ, minħabba 
n-natura tagħhom u l-mod kif is-sistemi ta’ informazzjoni tal-partijiet awditjati huma stabbiliti. 

1.38. Kif issemma f’rapporti ta’ snin preċedenti10, il-QEA identifikat l-awditu annwali tal-
aġenziji tal-UE bħala opportunità biex tittestja l-potenzjal tal-proċeduri tal-awditjar 
awtomatizzati. L-awditjar tal-aġenziji jikkonsisti f’madwar 200 proċedura tal-awditjar li jkopru 
oqsma bħall-pagamenti, is-salarji, l-akkwist, il-baġit, ir-reklutaġġi u l-kontijiet annwali. Minn 
dawn, bħalma turi t-Tabella 1.1, aħna awtomatizzajna, tal-inqas parzjalment, madwar 1 minn 
kull 10. Aħna estendejna l-użu ta’ proċeduri relatati mas-salarji u l-estrazzjoni tad-data lejn l-
aġenziji kollha. L-ittestjar li wettaqna rigward il-legalità u r-regolarità tal-impenji u tal-
pagamenti u rigward l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali xorta waħda kopra l-aġenziji eżekuttivi 
tal-UE biss, billi kienu jikkondividu ambjent tal-IT li kien suffiċjentement simili. 

                                                             
10 Ir-Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2019: il-paragrafi 2.34-2.41. 

Żbalji umani evitati permezz tal-istandardizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni ta’ 
proċeduri tal-awditjar relattivament sempliċi

L-awdituri jiffukaw fuq proċeduri tal-awditjar aktar ikkumplikati u 
analitiċi

Veloċità ogħla tal-ipproċessar u ffrankar potenzjali tal-ħin minħabba 
ekonomiji ta’ skala

Aktar aċċertament għall-maniġment u l-partijiet ikkonċernati permezz ta’ 
ttestjar tal-popolazzjoni sħiħa

Proċess tal-awditjar inqas fixkiel li jkompli matul is-sena u f’ħin reali

Aktar trasparenza u għoti ta’ rendikont dwar l-użu tal-fondi tal-UE

Benefiċċji għall-awditur

Benefiċċji għall-parti awditjata

Benefiċċji għaċ-ċittadini

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_MT.pdf
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Tabella 1.1 – Ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri tal-awditjar diġitali li nużaw 

Proċeduri tal-awditjar 
diġitali Żviluppi fl-2021 Aġenziji koperti 

Sitt proċeduri tal-awditjar 
diġitali għall-ittestjar tal-
legalità u r-regolarità tal-
impenji u l-pagamenti fuq 
bażi ta’ popolazzjoni sħiħa. 

L-istess ambitu bħas-sena 
preċedenti Aġenziji eżekuttivi biss 

10 proċeduri analitiċi 
rigward salarji. 

L-ambitu ġie estiż lejn 
aġenziji deċentralizzati u 
korpi oħra 

L-aġenziji kollha tal-UE 

5 proċeduri tal-awditjar 
diġitali għall-affidabbiltà tal-
kontijiet annwali. 

Test tal-awditjar irfinat biex 
jitnaqqas l-għadd ta’ 
eċċezzjonijiet prinċipalment 
marbuta mar-rikonċiljazzjoni 
tal-bilanċ ta’ tqabbil 
preliminari u l-immappjar 
korrispondenti. 

Aġenziji eżekuttivi biss 

Proċessi ta’ estrazzjoni 
awtomatizzati għall-irkupru 
ta’ informazzjoni mis-sistemi 
ta’ informazzjoni finanzjarja 
tal-partijiet awditjati. 

L-ambitu ġie estiż lejn 
aġenziji deċentralizzati u 
korpi oħra 

L-aġenziji kollha tal-UE  

Sors: il-QEA. 

1.39. Il-proċeduri awtomatizzati implimentati rnexxielhom iwasslu r-riżultati li ġejjin. 

o Il-proċeduri tal-awditjar diġitalizzati dwar il-legalità u r-regolarità tal-impenji, tal-
pagamenti u tas-salarji kif ukoll l-affidabbiltà tal-kontijiet, ippermettew li jitwettaq 
ittestjar tal-popolazzjoni sħiħa fi żmien qasir ħafna. Dawn il-proċeduri awtomatizzati 
kkontribwew għat-titjib tal-livell ta’ aċċertament, kif ukoll għall-kwalità u l-effiċjenza tal-
awditu li wettaqna. 

o Il-proċeduri analitiċi awtomatizzati pprovdew għodda interattiva lill-awdituri biex 
jidentifikaw xejriet u tendenzi u biex jinvestigaw tranżazzjonijiet mhux tas-soltu. Is-
sistema toħloq awtomatikament rapporti grafiċi li jippermettu li l-awdituri jaraw dawn ix-
xejriet u jqisu jekk ikunx meħtieġ eżaminar ulterjuri tad-dettalji ta’ bażi. 

o Permezz tal-proċeduri awtomatizzati, aħna stajna naqbdu żbalji fil-preżentazzjoni tal-
kontijiet annwali proviżorji u nimmarkawhom biex jiġu kkoreġuti qabel is-sottomissjoni 
tal-kontijiet annwali finali. 

o L-irkupru awtomatizzat ta’ volumi kbar ta’ dokumentazzjoni ta’ sostenn ġie organizzat 
awtomatikament għall-użu tal-awdituri, u b’hekk ġie ffrankat ammont sinifikanti ta’ ħin u 
sforz. 
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1.40. Aħna biħsiebna nesploraw il-possibbiltajiet li nespandu l-użu tagħna ta’ tekniki tal-
awditjar diġitali lejn oqsma oħra u lejn l-aġenziji kollha. Madankollu, f’dan qed inħabbtu wiċċna 
ma’ xkiel serju minħabba li, kif jidher fil-Figura 1.13, għad hemm lakuni fl-użu ta’ għodod tal-IT 
standardizzati, b’mod partikolari fir-rigward tal-aġenziji deċentralizzati. Barra minn hekk, 
għalkemm xi aġenziji għandhom l-istess sistemi tal-IT, aħna identifikajna diskrepanzi fil-mod kif 
jużaw xi wħud mill-funzjonalitajiet ta’ dawn l-għodod. Dan in-nuqqas ta’ konsistenza huwa 
fattur ieħor li jfixkel l-opportunitajiet għall-espansjoni tal-użu tal-proċeduri tal-awditjar diġitali. 

Figura 1.13 – Għad hemm lakuni fl-użu ta’ għodod tal-IT standardizzati, 
b’mod partikolari fl-aġenziji deċentralizzati 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-aġenziji. 

1.41. Għall-2022, qed inniedu proġett pilota biex jiġu diġitalizzati aspetti tal-awditu dwar l-
akkwist pubbliku tal-aġenziji tal-UE. Il-proġett huwa bbażat fuq il-programm tal-e-Akkwist, li 
tnieda mill-Kummissjoni f’Mejju 2017. Attwalment l-e-Akkwist jinsab għaddej minn żvilupp, 
iżda eventwalment se jiġi introdott fid-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni u f’istituzzjonijiet u 
korpi oħra tal-UE (inklużi l-aġenziji tal-UE). Dan se jkopri l-proċess kollu tal-akkwist minn tarf sa 
tarf, u huwa maħsub li jkun soluzzjoni kompletament integrata, awtomatizzata u mingħajr 
karti. Qed insegwu wkoll mill-qrib l-iżviluppi relatati mal-iżvilupp u l-introduzzjoni tas-SUMMA, 
sistema ġdida għall-kontabbiltà, il-finanzi u l-ibbaġitjar li hija mistennija tissostitwixxi l-ABAC, il-
pjattaforma finanzjarja korporattiva attwali, sal-2025. Fl-2022, tliet aġenziji tal-UE – iċ-CINEA, l-
ERA u l-Eurojust – kienu implimentaw is-SUMMA fuq bażi pilota.

E-Akkwist:

Għodod ta’ rappurtar dwar il-finanzi, il-kontabbiltà u r-rappurtar

Aġenziji deċentralizzati u 
korpi oħra (37 b’kollox)

Aġenziji eżekuttivi 
(6 b’kollox)

Preparazzjoni elettronika

Talba elettronika

Preżentazzjoni elettronika

Evalwazzjoni elettronika

Assi tal-ABAC

ABAC Datawarehouse 
(Intelligence Kummerċjali)

19 %

Fluss tax-xogħol tal-ABAC

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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Kapitolu 2  

Ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditjar 

  



 35 

 

Introduzzjoni 
2.1. Dan il-Kapitolu jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mill-awditi annwali tal-QEA relatati 
mal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2021, li jinkludu xogħol dwar suġġett orizzontali relatat mar-
riskju ta’ kunflitti ta’ interess, kif ukoll ta’ xogħol ieħor tal-awditjar relatat mal-aġenziji li 
twettaq mill-QEA matul l-istess sena. Ibbażat fuq ix-xogħol tal-awditjar tagħna, aħna 
nissuġġerixxu diversi azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-aġenziji. 
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Ir-riżultati mill-awditi annwali relatati 
mal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2021 
huma kumplessivament pożittivi 
2.2. B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet annwali tal-aġenziji għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 kellu riżultati pożittivi (ara l-Figura 2.1). 
Madankollu, qajjimna osservazzjonijiet dwar irregolaritajiet u dgħufijiet li jolqtu l-pagamenti li 
fuqhom huma bbażati l-kontijiet, b’mod partikolari fir-rigward tal-akkwisti. 

Figura 2.1 – Opinjonijiet tal-awditjar annwali dwar il-kontijiet, id-dħul u 
l-pagamenti tal-aġenziji għall-perjodu 2019-2021 

 
Sors: il-QEA. 

Opinjonijiet “favorevoli” dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-
aġenziji kollha 

2.3. Għas-sena finanzjarja 2021, il-QEA toħroġ opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) 
tal-awditjar dwar il-kontijiet tal-44 aġenzija kollha (ara l-Figura 2.1). 

Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” huma importanti għall-fehim tal-
kontijiet tal-EMA, tal-Frontex, tal-SRB u tal-EIGE 

2.4. Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” jiġbdu l-attenzjoni tal-qarrejja għal kwistjoni, 
ippreżentata jew divulgata fil-kontijiet, li hija tant ta’ importanza li hija fundamentali biex il-
qarrejja jifhmu l-kontijiet, jew id-dħul jew il-pagamenti ta’ bażi. Fis-sena finanzjarja 2021, aħna 
użajna l-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” fir-rapporti tagħna dwar erba’ aġenziji: l-EMA, il-
Frontex, l-SRB u l-EIGE. 

AĠENZIJI

OPINJONIJIET

Pagamenti
Dħul
Kontijiet

Mhux kwalifikati (“favorevoli”)
Kwalifikati
Avversi

2019 2020 2021
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2.5. Il-kontijiet tal-EMA jinkludu divulgazzjonijiet sinifikanti dwar il-kirja fl-uffiċċji 
preċedenti tal-EMA f’Londra. Din il-kirja tibqa’ għaddejja sal-2039 u ma tinkludix klawżola ta’ 
rexissjoni, iżda l-uffiċċji jistgħu jiġu ssullokati jew assenjati, suġġett għall-kunsens ta’ sid il-kera. 
F’Lulju 2019, l-EMA laħqet ftehim ma’ sid il-kera tagħha, u ssullokat l-uffiċċji preċedenti tagħha 
lil sullokatur b’effett minn Lulju 2019 ’il quddiem, taħt kundizzjonijiet li huma konsistenti mat-
termini tal-kirja prinċipali. It-terminu tas-sullokazzjoni jdum sakemm il-kirja tal-EMA tiskadi 
f’Ġunju 2039. Peress li l-EMA tibqa’ parti għall-kirja prinċipali, hija tista’ titqies responsabbli 
għall-ammont kollu li għad irid jitħallas skont l-obbligi kuntrattwali tal-kirja prinċipali jekk is-
sullokatur jonqos milli jissodisfa l-obbligi tiegħu. Fil-31 ta’ Diċembru 2021, it-total stmat tal-
kera pendenti, tat-tariffi għas-servizzi assoċjati u tal-assigurazzjoni ta’ sid il-kera, li jrid jitħallas 
mill-EMA sa tmiem it-terminu lokatizju, kien ta’ EUR 383 miljun. 

2.6. Il-Frontex hija ffinanzjata mill-baġit tal-UE u minn kontribuzzjonijiet li jaslu mingħand 
pajjiżi taż-żona Schengen (SAK) li mhumiex fl-UE. Il-kontijiet tal-Frontex jinkludu divulgazzjoni li 
l-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi taż-żona Schengen li mhumiex fl-UE ma ġewx ikkalkulati b’mod 
korrett. B’riżultat ta’ dan, il-pajjiżi taż-żona Schengen li mhumiex fl-UE ħallsu EUR 2.6 miljun 
inqas milli kellhom jagħmlu, ammont li ġie kkumpensat mill-baġit tal-UE. Madankollu, 
minħabba li kien hemm surplus fl-2021, dan ma kellu l-ebda impatt fuq id-dħul operattiv tar-
rapport tal-prestazzjoni finanzjarja għall-2021. 

2.7. L-SRB huwa espost għal litigazzjoni li hija assoċjata mal-ġbir minnu ta’ 
kontribuzzjonijiet għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni, kif ukoll għal litigazzjoni li hija assoċjata 
mal-kompiti li jwettaq fil-kapaċità tiegħu bħala l-awtorità ta’ riżoluzzjoni. Il-kontijiet tal-SRB 
jinkludu divulgazzjoni li tiddeskrivi l-appelli amministrattivi u l-proċedimenti ġudizzjarji relatati 
mal-kontribuzzjonijiet ex ante bejn xi banek u awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni u l-SRB, kif 
ukoll azzjonijiet legali oħra mressqa kontra l-SRB quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. L-impatt li jista’ jkollhom fuq ir-rapporti finanzjarji tal-SRB għas-
sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2021 (b’mod partikolari fir-rigward ta’ 
obbligazzjonijiet kontinġenti, provvedimenti u obbligazzjonijiet) huwa suġġett għal awditu 
annwali speċifiku, kif stipulat skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament SRM. 

2.8. L-EIGE ddivulga obbligazzjoni kontinġenti fil-kontijiet tiegħu li se tiġġarrab jekk il-Qorti 
Suprema Litwana tiddeċiedi kontra l-EIGE f’kawża li għadha għaddejja dwar ħaddiema 
temporanji permezz ta’ aġenzija. L-impatt finanzjarju potenzjali huwa stmat f’ammont ta’ 
EUR 22 000. 

2.9. Aħna ġbidna l-attenzjoni għad-divulgazzjonijiet ta’ tliet aġenziji (l-EASO, l-EUSPA u l-
SRB) rigward l-impatt tal-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja kontra l-Ukrajna fuq l-attivitajiet 
tagħhom. Iffaċċjat b’domanda akbar għal assistenza mill-Istati Membri li jirċievu rifuġjati mill-
Ukrajna, l-EASO talab riżorsi umani u finanzjarji addizzjonali. L-attivitajiet tal-EUSPA ntlaqtu 
mill-interruzzjoni fl-użu tal-lanċjaturi Russi Soyuz għas-satelliti Galileo. L-SRB jivvaluta li l-
gwerra żiedet ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja, b’mod partikolari r-riskji ta’ kreditu fir-rigward 
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tal-iskoperturi tal-banek fil-konfront ta’ kontropartijiet fir-Russja, fil-Belarussja u fl-Ukrajna u 
b’self lil ditti domestiċi l-aktar esposti għall-effetti tal-gwerra. 

Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul 
li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha 

2.10. Għas-sena finanzjarja 2021, il-QEA toħroġ opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) 
tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji 
kollha (ara l-Figura 2.1). 

Il-paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” jgħin għall-fehim aħjar tad-dħul tal-
SRB 

2.11. Aħna użajna wkoll paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” fir-rapport tagħna dwar l-SRB, 
b’rabta mal-problemi deskritti fil-paragrafu 2.7 iktar ’il fuq, jiġifieri l-fatt li parti mid-dħul tal-
SRB fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-SRF hija taħt tilwima legali. Dan huwa 
rilevanti għall-opinjoni tagħna dwar id-dħul tal-SRB minħabba li, skont xi jkun l-eżitu tal-
litigazzjoni, l-SRB għandu mnejn jikkalkula mill-ġdid l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet minn ċerti 
banek. 

Il-paragrafu intitolat “Kwistjoni oħra” jindirizza problema li hija ta’ 
importanza speċifika għad-dħul tal-SRB 

2.12. Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jippreżentaw problemi sinifikanti, minbarra 
dawk ippreżentati jew divulgati fil-kontijiet, li minkejja dan huma rilevanti għall-fehim tal-
kontijiet jew tad-dħul jew il-pagamenti ta’ bażi. 

2.13. Ir-Regolament SRM ma jistabbilix qafas ta’ kontroll komprensiv u konsistenti biex 
jiżgura l-affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta mill-banek lill-SRB għall-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet ex ante lill-SRF. Madankollu, l-SRB iwettaq kemm verifiki tal-konsistenza u 
verifiki analitiċi fir-rigward tal-informazzjoni, kif ukoll xi verifiki ex post fil-livell tal-banek. Barra 
minn hekk, l-SRB ma jistax jirrilaxxa dettalji dwar il-kalkoli tal-kontribuzzjonijiet aġġustati skont 
ir-riskju, għal kull bank, billi dawn huma interkonnessi u jinkludu informazzjoni kunfidenzjali 
dwar banek oħra. Dan jista’ jaffettwa t-trasparenza ta’ dawn il-kalkoli. 

2.14. Aħna osservajna li għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għall-2021 u l-2022, l-SRB 
tejjeb it-trasparenza lejn il-banek billi organizza fażi ta’ konsultazzjoni. F’din il-konsultazzjoni, l-
SRB ikkomunika data li ppermettiet lill-banek jissimulaw il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ex ante 
tal-2021 u tal-2022. 
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Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji, ħlief 
għall-eu-LISA 

2.15. Għas-sena finanzjarja 2021, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) 
tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 
annwali għal 43 mill-44 aġenzija (ara l-Figura 2.1). 

2.16. Għall-eu-LISA, ħriġna opinjoni kwalifikata. Mit-28 pagament li awditjajna, 6 ma kinux 
konformi (ara l-Kaxxa 2.2). Tlieta minn dawn il-pagamenti kienu relatati ma’ kuntratt speċifiku 
li implimenta kuntratt qafas mingħajr ma kien jispeċifika d-dettalji tas-servizzi meħtieġa (il-
kwantitajiet u d-dati tal-konsenja), u b’hekk ma kienx joħloq impenn legali ċar. Aħna 
identifikajna wkoll pagamenti oħra, barra mill-kampjun inizjali tagħna, li kienu marbuta ma’ 
dak il-kuntratt u kienu milquta mill-istess nuqqas ta’ konformità. It-tliet pagamenti l-oħra li 
mhumiex konformi, mill-kampjun inizjali tagħna, kienu relatati ma’ tliet kuntratti speċifiċi 
differenti, li ddevjaw b’mod fundamentali mill-kuntratti qafas korrispondenti. L-ammont totali 
tal-infiq milqut huwa ta’ EUR 18.11-il miljun. Dan jirrappreżenta 6.2 % tal-ammont totali ta’ 
approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli fl-2021. 

Kaxxa 2.1 

Problemi relatati mal-ippjanar baġitarju u l-akkwist tal-eu-LISA 

Għas-sena finanzjarja 2019, aħna rrappurtajna dwar ir-riskji assoċjati mal-prattika tal-
għoti ta’ riżorsi lill-eu-LISA qabel l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni li tiddefinixxi r-rekwiżiti għas-
sistemi tal-IT li għandhom jiġu żviluppati. Sibna li dawn ir-riskji mmaterjalizzaw: il-
pressjoni tal-ħin li rriżultat fuq l-eu-LISA, biex timpenja u tonfoq il-fondi qabel ma jiskadu, 
kienet ikkontribwiet għal nuqqasijiet ta’ konformità fil-proċeduri ta’ akkwist u fl-
implimentazzjoni tal-kuntratti. Dawn in-nuqqasijiet ta’ konformità kienu jinkludu 
informazzjoni assenti, f’kuntratt speċifiku, dwar il-kwantitajiet u d-dati tal-konsenja tas-
servizzi miksuba, u bidliet fil-kamp ta’ applikazzjoni, fid-durata jew fil-valur tal-kuntratt li 
jmorru lil hinn mill-flessibbiltà permessa mir-Regolament Finanzjarju. B’riżultat ta’ dan, 
aħna ħriġna opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità 
tal-pagamenti tal-eu-LISA għall-2021. Is-sena l-oħra, diġà kkwalifikajna l-opinjoni tagħna 
dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti tal-eu-LISA għall-2020 fuq nuqqasijiet ta’ 
konformità simili fl-implimentazzjoni tal-kuntratti. 

 

Azzjoni 1 li għandha tittieħed 

Jenħtieġ li l-eu-LISA ttejjeb il-proċeduri ta’ akkwist u l-ġestjoni tal-kuntratti tagħha, b’mod 
partikolari fir-rigward tad-definizzjoni tas-servizzi u l-oġġetti miksuba fil-kuntratti speċifiċi 
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u l-limitazzjoni tal-bidliet fil-kamp ta’ applikazzjoni, fid-durata u fil-valur tal-kuntratti għall-
flessibbiltà permessa mir-Regolament Finanzjarju. 

Jenħtieġ li l-eu-LISA tikkomunika wkoll mal-Kummissjoni biex tipproponi bidliet fl-ippjanar 
baġitarju pluriennali tagħha, sabiex tirċievi biss fondi għall-iżvilupp ta’ sistemi ladarba l-
leġiżlazzjoni (inklużi r-regolamenti delegati jew ta’ implimentazzjoni) li tiddefinixxi r-
rekwiżiti rilevanti tiġi adottata, u l-ambitu tal-proġett ikun jista’ jiġi speċifikat b’dettall 
suffiċjenti. 

Il-paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” jgħin għall-fehim aħjar tal-pagamenti 
tal-Frontex  

2.17. Il-kontijiet tal-Frontex jinkludu divulgazzjoni rigward EUR 18.1-il miljun ta’ 
pagamenti li saru fl-2021 għall-implimentazzjoni ta’ impenn baġitarju mill-2020 riportat għall-
2021 mingħajr ma l-Frontex daħlet f’impenn legali qabel tmiem l-2020, kif meħtieġ mir-
Regolament Finanzjarju tal-UE. Aħna kkomunikajna dwar din il-problema fir-Rapport Annwali 
Speċifiku 2020 tagħna11. It-total tal-pagamenti fl-2021 kien ta’ EUR 18 375 458. Il-Frontex 
irrettifikat dan in-nuqqas ta’ konformità permezz ta’ impenji legali sussegwenti matul l-2021. 

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” dwar problemi ta’ importanza 
speċifika għall-pagamenti tal-HaDEA 

2.18. Aħna niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/17312 kienet tinkariga lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ SANTE bl-awtorità li 
jaġixxi bħala d-Direttur interim tal-HaDEA sakemm il-HaDEA kisbet il-kapaċità operazzjonali 
biex timplimenta l-baġit proprju tagħha. Fid-19 ta’ Frar 2021, id-Direttur Ġenerali tad-
DĠ SANTE ddelega dik l-awtorità lil uffiċjal ieħor tad-DĠ SANTE, billi ħatru bħala d-Direttur 
interim tal-HaDEA. L-Artikolu 26 tar-Regolament Finanzjarju tal-HaDEA jippermetti li s-setgħat 
baġitarji jiġu ddelegati. Madankollu, ma jistax jiġi interpretat bħala li jippermetti li tiġi 
ddelegata l-awtorità kollha tad-Direttur interim, minħabba li dan ikun jikser id-Deċiżjoni ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni. 

                                                             
11 Ir-Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2020: il-paragrafu 3.30.15. 

12 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_MT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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L-osservazzjonijiet tagħna jindirizzaw oqsma fejn jista’ jsir titjib 
fi 33 aġenzija 

2.19. B’kollox, aħna għamilna 77 osservazzjoni rigward 33 aġenzija biex nindirizzaw oqsma 
fejn huwa meħtieġ aktar titjib. Dawn l-għedud jinkludu ż-żewġ osservazzjonijiet li servew bħala 
l-bażi għall-opinjoni kwalifikata għall-eu-Lisa, kif ukoll l-osservazzjoni koperta mill-paragrafu 
intitolat “Kwistjoni oħra” għall-HaDEA. Għal finijiet ta’ tqabbil, għas-sena finanzjarja 2020 
għamilna 60 osservazzjoni. Il-biċċa l-kbira mill-osservazzjonijiet jikkonċernaw nuqqasijiet fis-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll, fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku u fil-ġestjoni baġitarja. Id-
dgħufijiet fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku jibqgħu s-sors prinċipali ta’ pagamenti irregolari. 

2.20. Il-Figura 2.2 u l-Figura 2.3 juru l-għadd ta’ tipi differenti ta’ osservazzjonijiet li 
tqajmu fi 33 aġenzija fir-rapport kollu. 

Figura 2.2 – Għadd ta’ osservazzjonijiet li jikkonċernaw kull aġenzija 

 
Sors: il-QEA. 
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Figura 2.3 – Għadd ta’ osservazzjonijiet skont it-tip ta’ dgħufijiet 
frekwenti 

 
Sors: il-QEA. 

Id-dgħufijiet fl-akkwist pubbliku qed jiżdiedu u jibqgħu l-akbar sors ta’ 
pagamenti irregolari 

2.21. L-objettiv tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huwa li tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-offerenti u li jiġu akkwistati oġġetti u servizzi bl-aħjar prezz, filwaqt li jiġu 
rrispettati l-prinċipji tat-trasparenza, tal-proporzjonalità, tat-trattament indaqs u tan-
nondiskriminazzjoni. Aħna awditjajna l-akkwist fl-44 aġenzija kollha. Għal 22 aġenzija (l-ACER, l-
Uffiċċju BEREC, is-CdT, is-CEPOL, is-CPVO, l-EASO, l-EBA, l-EEA, l-EIGE, l-EIOPA, l-Eismea, l-ELA, 
l-EMA, l-EMSA, l-ENISA, l-ESMA, l-EUIPO, l-eu-LISA, l-EU-OSHA, l-Eurofound, l-Eurojust u l-
Frontex), aħna rrappurtajna kuntratti li kienu ntlaqtu minn diversi tipi ta’ nuqqasijiet fl-akkwist 
pubbliku (ara l-Figura 2.3), li jinkludu pagamenti li saru fis-sena finanzjarja 2021 li rriżultaw 
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minn proċeduri ta’ akkwist irregolari li kienu ġew irrappurtati fi snin preċedenti. Il-Kaxxa 2.2 
tippreżenta eżempji ta’ irregolaritajiet tipiċi fl-implimentazzjoni ta’ kuntratti ta’ akkwist. 

Kaxxa 2.2 

Eżempju ta’ implimentazzjoni irregolari ta’ kuntratti 

Is-CEPOL kellha kuntratt qafas, validu sa Marzu 2022, għal servizzi ta’ aġenzija tal-
ivvjaġġar. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt ma kienx jinkludi ċerti pajjiżi barra mit-
territorju tal-UE. Is-servizzi tal-ivvjaġġar għal dawn il-pajjiżi kienu koperti minn kuntratti 
oħra sa tmiem l-2020. Fis-sajf 2021, minkejja s-sitwazzjoni imprevedibbli tal-ivvjaġġar, sar 
probabbli li s-CEPOL tkun teħtieġ torganizza attivitajiet fiżiċi f’pajjiżi mhux tal-UE. Wara li 
vvalutat is-sitwazzjoni u d-diversi għażliet disponibbli, is-CEPOL għażlet li tuża l-kuntratt 
qafas li kien jeżisti, biex tkopri l-avvenimenti f’dawn il-pajjiżi għalkemm dawn l-
avvenimenti ma kinux jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt. Dan kien imur kontra 
r-Regolament Finanzjarju. Is-CEPOL ħadet nota ta’ din id-deċiżjoni fir-reġistru tagħha tal-
eċċezzjonijiet. Il-pagamenti assoċjati, li ammontaw għal EUR 76 590 fl-2021, huma 
irregolari. 

2.22. Aħna nosservaw żieda fl-għadd ta’ osservazzjonijiet dwar l-akkwist li qajjimna matul 
l-aħħar 3 snin finanzjarji (minn 20 fl-2019 u 18 fl-2020, għal 34 fl-2021), kif ukoll fl-għadd ta’ 
aġenziji kkonċernati (minn 11 fl-2019 u 14 fl-2020, għal 22 fl-2021). Kif jidher fil-Figura 2.4, ilna 
mis-sena finanzjarja 2019 inqajmu osservazzjonijiet ġodda kull sena relatati mal-akkwist għal 
żewġ aġenziji (is-CEPOL u l-EMA). 
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Figura 2.4 – L-osservazzjonijiet tagħna dwar id-dgħufijiet u l-
irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku saru aktar frekwenti matul l-aħħar 
tliet snin 

 
Sors: il-QEA. 
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Azzjoni 2 li għandha tittieħed 

L-iżbalji relatati mal-akkwist pubbliku jibqgħu t-tip l-aktar frekwenti ta’ żbalji li jinqabdu fl-
awditi li nwettqu rigward l-aġenziji. Jenħtieġ li l-aġenziji kkonċernati jkomplu jtejbu l-
proċeduri ta’ akkwist pubbliku tagħhom, filwaqt li jiżguraw konformità sħiħa mar-regoli 
applikabbli, biex jiżguraw li jiksbu l-aħjar valur possibbli għall-flus. 

B’mod partikolari, meta jimplimentaw kuntratti qafas, jenħtieġ li l-aġenziji jużaw biss 
kuntratti speċifiċi biex jakkwistaw oġġetti jew servizzi koperti mill-kuntratt qafas assoċjat. 
Jenħtieġ ukoll li l-aġenziji jiżguraw li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet għall-
modifikazzjoni, tal-kuntratti eżistenti, stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju. 

Is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll huma milquta minn dgħufijiet 

2.23. L-aġenziji għandhom il-personalità ġuridika proprja tagħhom, u huma rregolati mid-
Dritt Ewropew (ara l-paragrafi 1.6 u 1.7). Is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll huma kruċjali biex jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb tal-aġenziji tal-UE, u huma rekwiżit tar-Regolament Finanzjarju 
b’appoġġ għall-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba. 

2.24. Għal 16-il aġenzija (l-ACER, is-Cedefop, is-CEPOL, l-EASA, l-EBA, l-EIOPA, l-Eismea, l-
EIT, l-ELA, l-ENISA, l-UPPE, l-ESMA, l-Europol, l-EUSPA, il-Frontex u l-HaDEA), aħna 
nirrappurtaw dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għajr dawk li jikkonċernaw l-akkwisti 
(ara l-paragrafi 2.20-2.21) jew ir-reklutaġġi (ara l-paragrafu 2.26). Għal dawn is-16-il aġenzija, l-
osservazzjonijiet tagħna jinkludu l-każijiet potenzjali ta’ kunflitt ta’ interess, il-kontrolli 
ex ante/ex post neqsin, il-ġestjoni inadegwata tal-impenji baġitarji u legali, u n-nuqqas ta’ 
rappurtar ta’ problemi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet. Il-Figura 2.3 turi l-aktar tipi komuni ta’ 
dgħufijiet li identifikajna fil-kontroll intern. Il-Kaxxa 2.3 tipprovdi eżempji ta’ dgħufijiet bħal 
dawn b’rabta mar-riskju ta’ kunflitt ta’ interess. 

Kaxxa 2.3 

Problemi ta’ governanza u kunflitti ta’ interess jistgħu jimpedixxu l-
effettività tal-aġenziji tal-UE 

Ir-rwol tat-tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej – l-EBA, l-EIOPA u l-ESMA – huwa li 
jiżguraw perspettiva tal-UE u kundizzjonijiet ekwi għas-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji. 
Ir-Regolamenti fundaturi tagħhom jinkludu diversi dispożizzjonijiet biex jiżguraw li l-
Membri tal-Bordijiet tas-Superviżuri (BoS) tagħhom “jaġixxu b’mod indipendenti u 
oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi” u la“jfittxu u lanqas jieħdu 
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struzzjonijiet minn kwalunkwe Gvern [...] jew minn kwalunkwe entità pubblika jew privata 
oħra”13. 

Skont ir-regoli ta’ proċedura tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej, il-membri tal-BoS li 
jkollhom kunflitt ta’ interess ma jistgħux jieħdu sehem fid-diskussjonijiet jew fil-votazzjoni 
tal-BoS dwar il-kwistjoni kkonċernata. Madankollu, il-membri jistgħu jibqgħu preżenti fil-
laqgħa jekk ħadd ma joġġezzjona (l-EBA u l-EIOPA) jew sakemm il-maġġoranza tal-membri 
ma tivvotax biex teskludihom (l-ESMA). Dan joħloq riskju għall-indipendenza tal-Bordijiet, 
għall-inqas fl-apparenza. 

F’dawn l-aħħar snin, aħna kkomunikajna f’diversi rapporti speċjali dwar problemi ta’ 
governanza li jolqtu l-awtoritajiet superviżorji Ewropej, u l-impatt detrimentali ta’ dawn il-
problemi fuq l-objettivi tagħhom. 

Fir-rapport speċjali tagħna dwar it-testijiet tal-istress għall-banek14, aħna sibna li l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom involviment sinifikanti fl-istruttura ta’ governanza tal-
EBA, peress li l-Bord tas-Superviżuri tal-EBA jinkludi rappreżentanti nazzjonali li l-ħatra 
tagħhom mhija suġġetta għall-ebda approvazzjoni mill-korpi tal-UE. Dan jista’ jwassal għal 
tensjonijiet, billi l-membri tal-Bord jistgħu jaġixxu biex jippromwovu interessi purament 
nazzjonali aktar milli interessi usa’ Ewropej. 

Fir-rapport speċjali tagħna dwar is-superviżjoni tal-assigurazzjoni15, aħna osservajna li l-
effiċjenza u l-effettività tax-xogħol tal-EIOPA spiss kienu jiddependu mill-kwalità tal-input 
mill-awtoritajiet nazzjonali, u kienu jiddependu mir-rieda tagħhom li jikkooperaw. L-
istruttura ta’ governanza attwali tal-EIOPA tagħti lill-awtoritajiet nazzjonali s-setgħa li 
jinfluwenzaw il-punt sa fejn ix-xogħol proprju tagħhom jiġi eżaminat, u l-konklużjonijiet ta’ 
dan l-eżaminar. Il-BoS japprova d-dokumenti ewlenin kollha, bħall-istrateġija ta’ 
sorveljanza tal-EIOPA. Dan jista’ jikkomprometti l-indipendenza tal-EIOPA u jippreveniha 
milli tilħaq l-objettivi tagħha. 

Fir-rapport speċjali tagħna dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus16, aħna sibna li l-persunal 
tal-EBA wettaq investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ ksur potenzjali tad-dritt tal-UE, iżda sibna 
evidenza bil-miktub ta’ tentattivi ta’ lobbjar fil-konfront tal-membri tal-Bord matul il-
perjodu meta l-Bord kien qed jiddelibera dwar rakkomandazzjoni potenzjali. Fl-aħħar mill-
aħħar, il-BoS ċaħad l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. 

                                                             
13 L-Artikoli 42 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, Nru 1094/2010 u Nru 1095/2010. 

14 Ir-Rapport Speċjali 10/2019 tal-QEA: “Testijiet tal-istress għall-banek fl-UE kollha: inġabar 
ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-banek, iżda jinħtieġu koordinazzjoni aħjar u fokus 
akbar fuq ir-riskji”. 

15 Ir-Rapport Speċjali 29/2018 tal-QEA: “L-EIOPA tat kontribut importanti għas-superviżjoni u l-
istabbiltà fis-settur tal-assigurazzjoni, iżda għad fadal xi sfidi sinifikanti”. 

16 Ir-Rapport Speċjali 13/2021 tal-QEA: “L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-
settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti”. 
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Fir-rapport speċjali tagħna dwar il-fondi ta’ investiment17, aħna sibna li l-ESMA qed 
tiffaċċja sfidi fl-użu tal-għodod tagħha b’mod effettiv. Dawn l-isfidi jinkludu problemi 
kkawżati mill-istruttura ta’ governanza tal-ESMA stess, id-dipendenza tagħha mir-rieda 
tajba tal-awtoritajiet nazzjonali u mir-rieda tal-BoS proprju tagħha. Aħna sibna li t-tnejn li 
huma ppreferew għodod ta’ konverġenza “mhux invażivi”, li l-effettività tagħhom għadha 
ma ntwerietx u li spiss ma rriżultatx f’superviżjoni effettiva u konsistenti. Dan illimita l-
effettività tal-ESMA. 

Fil-każijiet kollha, aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tipproponi 
bidliet fl-istruttura ta’ governanza tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej li jkunu 
jippermettulhom jużaw is-setgħat tagħhom b’mod aktar effettiv. Madankollu, fl-2019, il-
leġiżlatur ma aċċettax l-istruttura ta’ governanza riveduta proposta mill-Kummissjoni18. 

2.25. Il-paragrafi 2.30-2.42 jipprovdu aktar dettalji dwar kif l-aġenziji jittrattaw kunflitti ta’ 
interess potenzjali meta l-persunal superjuri tagħhom jew il-membri tal-Bord jibdew attività 
esterna mħallsa matul is-servizz tagħhom fl-UE, jew meta jitilqu mill-Aġenzija u jibdew impjieg 
ġdid xi mkien ieħor. 

Id-dgħufijiet fir-reklutaġġ huma relatati ta’ spiss mal-proċess ta’ 
evalwazzjoni 

2.26. Għal disa’ aġenziji (l-Uffiċċju BEREC, is-Cedefop, l-EBA, l-EIGE, l-EMA, l-UPPE, l-
EUSPA, il-Frontex u l-SRB) aħna nirrappurtaw dgħufijiet relatati ma’ diversi aspetti tal-
proċeduri ta’ reklutaġġ, inklużi l-proċessi ta’ evalwazzjoni u l-avviżi ta’ postijiet vakanti. Il-
Figura 2.3 turi l-aktar tipi komuni ta’ dgħufijiet li jikkonċernaw proċeduri ta’ reklutaġġ. 

Dgħufijiet fil-ġestjoni baġitarja tipikament jirriżultaw f’ammonti kbar ta’ 
riporti jew pagamenti tard 

2.27. Għal 10 aġenziji (l-ACER, is-Cedefop, l-EACEA, l-UPPE, l-ERCEA, l-EUIPO, l-eu-LISA, l-
FRA, il-Frontex, il-HaDEA) aħna nirrappurtaw dgħufijiet relatati ma’ diversi aspetti tal-ġestjoni 
baġitarja, pereżempju riporti eċċessivi ta’ approprjazzjonijiet u rati għoljin ta’ pagamenti tard. 
Il-Figura 2.3 turi l-aktar tipi komuni ta’ dgħufijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni baġitarja. 

                                                             
17 Ir-Rapport Speċjali 04/2022 tal-QEA: “Fondi ta’ investiment: l-azzjonijiet tal-UE għadhom 

ma ħolqux suq uniku reali li minnu jibbenefikaw l-investituri”. 

18Il-proposti tal-Kummissjoni dwar emendi għar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, 
Nru 1094/2010 u Nru 1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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2.28. Skont ir-Regolament Finanzjarju tal-UE, l-approprjazzjonijiet baġitarji li jingħataw 
għal sena finanzjarja partikolari jistgħu jiġu riportati għas-sena finanzjarja ta’ wara taħt ċerti 
kundizzjonijiet19. Il-Figura 2.5 turi l-livell ta’ riporti, għal kull titolu tal-baġit, għal kull aġenzija. 
Filwaqt li r-Regolament Finanzjarju tal-UE ma jistabbilix limiti massimi għal dawn ir-riporti u n-
natura pluriennali tal-operazzjonijiet tista’ tispjega għadd minnhom, livelli eċċessivi ta’ riporti 
jistgħu jindikaw dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma jew tal-pjanijiet għall-
akkwist. Alternattivament, dawn jistgħu jindikaw problema strutturali, ippjanar baġitarju 
dgħajjef, jew possibbilment ksur tal-prinċipju baġitarju tal-annwalità. Aħna nirrappurtaw 
dgħufijiet bħal dawn li jikkonċernaw erba’ aġenziji (l-ACER, l-EACEA, l-eu-LISA u l-FRA). 

Figura 2.5 – Livell ta’ riporti li jolqtu kull titolu tal-baġit 

 
Sors: il-kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2021, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 

                                                             
19 L-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament Finanzjarju tal-UE. 
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Azzjoni 3 li għandha tittieħed 

Biex jiġu solvuti l-livelli eċċessivi ta’ riporti, jenħtieġ li l-aġenziji kkonċernati jkomplu jtejbu 
kemm l-ippjanar baġitarju tagħhom kif ukoll iċ-ċikli ta’ implimentazzjoni tagħhom. 

L-aġenziji qed iwettqu segwitu għall-osservazzjonijiet tal-awditjar mis-
snin preċedenti 

2.29. Aħna nipprovdu informazzjoni dwar l-istatus tal-azzjonijiet ta’ segwitu li ttieħdu mill-
aġenziji b’rispons għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti. Il-Figura 2.6 turi li, għall-
139 osservazzjoni li ma kinux ġew indirizzati sa tmiem l-2020, azzjoni korrettiva kienet ġiet 
ikkompletata f’67 każ, u kienet għadha għaddejja f’39 każ fl-2021. Għal 22 aġenzija (l-ACER, l-
Uffiċċju BEREC, is-CEPOL, is-CPVO, l-EASA, l-EASO, l-EFSA, l-Eismea, l-EIT, l-EMA, l-EMCDDA, l-
ERA, l-ESMA, l-ETF, l-EUIPO, l-eu-LISA, l-Eurofound, l-Eurojust, l-Europol, l-FRA, il-Frontex, u l-
SRB), aħna nirrappurtaw total ta’ 48 osservazzjoni minn snin preċedenti li għadhom ma ġewx 
implimentati, u li 9 minnhom huma pendenti. 

Figura 2.6 – Sforzi mill-aġenziji biex iwettqu segwitu għall-
osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

 
Sors: il-QEA. 

2.30. Il-Kaxxa 2.4 tispjega l-istatuses differenti tas-segwitu li ntuża f’dan ir-rapport u 
tagħti eżempji ta’ sitwazzjonijiet tipiċi li għalihom japplikaw. 

Kaxxa 2.4 

Spjegazzjonijiet tal-istatus tas-segwitu li ntuża f’dan ir-rapport 

Ikkompletat: L-Aġenzija introduċiet titjib biex tindirizza l-osservazzjoni, li huwa appoġġat 
minn evidenza u vverifikat mill-QEA. 

Total: 139

Pendenti Għadha għaddejja Ikkompletata M/A
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Għadu għaddej: Hemm xi evidenza li ttieħdet azzjoni korrettiva, iżda l-proċess għadu 
mhux implimentat bis-sħiħ jew komplet. 

Pendenti: L-ebda reazzjoni għall-osservazzjoni jew nuqqas ta’ qbil mill-Aġenzija. 

M/A: L-osservazzjoni ma għadhiex applikabbli, jew skada l-kuntratt li kien ipprovoka l-
osservazzjoni inkwistjoni. Applikabbli wkoll meta, minħabba bidla fiċ-ċirkustanzi, l-ispiża 
biex tiġi indirizzata l-problema tkun akbar mill-benefiċċji. 
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Dgħufijiet u prattika tajba fil-mod kif l-
aġenziji jittrattaw sitwazzjonijiet 
potenzjali ta’ “revolving door”. 
2.31. Aħna kkomplementajna x-xogħol tal-awditjar rikorrenti tagħna dwar l-affidabbiltà 
tal-kontijiet tal-aġenziji u dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul u tal-pagamenti tagħhom 
b’analiżi ta’ kif l-aġenziji ttrattaw sitwazzjonijiet potenzjali ta’ “revolving door”. Il-Kaxxa 2.5 
tispjega x’inhuma sitwazzjonijiet ta’ “revolving door”, u kif dawn jirrigwardaw ir-riskju ta’ 
kunflitt ta’ interess u l-manipulazzjoni tal-politika. 

Kaxxa 2.5 

X’inhuwa r-“revolving door” u għalfejn huwa importanti? 

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) tiddefinixxi l-kunċett 
ta’ “revolving door” kif ġej: Jistgħu jinħolqu kunflitti ta’ interess u jippreżentaw ir-riskju ta’ 
manipulazzjoni tal-politika fil-moviment bejn pożizzjonijiet fis-setturi pubbliċi u privati. 
Meta l-funzjonijiet ikopru oqsma li huma magħluqa jew li kienu kkontrollati direttament 
mill-eks uffiċjal pubbliku, dan il-fenomenu tal-hekk imsejjaħ revolving door jista’ jiġi 
perċepit bħala li jagħti vantaġġ inġust f’termini ta’ informazzjoni, relazzjonijiet jew 
kwalunkwe tip ieħor ta’ vantaġġ miksub fil-funzjonijiet pubbliċi preċedenti. F’xi każijiet, l-
uffiċjali pubbliċi jista’ jkollhom it-tentazzjoni li jieħdu jew jiġu perċepiti li ħadu deċiżjonijiet 
li ma jkunux fl-interess pubbliku, iżda fl-interess ta’ impjegatur preċedenti jew tal-ġejjeni. 

20 

Fil-kuntest tal-UE, l-Ombudsman Ewropew tispjega li21 meta uffiċjal pubbliku jitlaq lejn is-
settur privat, dan spiss jiġi deskritt bħala li jkun għadda mir-“revolving door”. Dan jista’ 
jippreżenta riskju għall-integrità tal-istituzzjonijiet tal-UE minħabba li għarfien siewi minn 
ġewwa jista’ jidħol fis-settur privat, jew minħabba li l-eks uffiċjali jistgħu jagħmlu lobbjar 
fil-konfront tal-eks kollegi tagħhom jew inkella uffiċjali eżistenti jistgħu jiġu influwenzati 
minn impjieg futur possibbli. 

Li wieħed jieħu attività esterna bi ħlas waqt li jkun qed jaħdem għal istituzzjoni jew korp 
tal-UE, bħal aġenzija, jista’ jippreżenta riskji simili għal li wieħed jieħu impjieg ġdid wara li 
jitlaq mis-servizz pubbliku tal-UE. 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook; il-Kapitolu 13.3.2. 

21 The European Ombudsman’s work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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2.32. Iddeċidejna li neżaminaw dan is-suġġett minħabba l-importanza tiegħu mhux biss 
għall-funzjonament xieraq tal-aġenziji tal-UE, iżda wkoll għar-reputazzjoni tagħhom u, b’mod 
aktar ġenerali, għar-reputazzjoni tal-UE fl-intier tagħha. L-aġenziji huma partikolarment 
suxxettibbli għar-riskju ta’ sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” minħabba li jserrħu fuq persunal 
temporanju, u dan huwa fatt li jinvolvi rati għoljin ta’ dawran tal-persunal, u l-mudell ta’ 
governanza tagħhom, li jinkludi bordijiet22 li l-membri tagħhom għandhom it-tendenza li jservu 
għal żmien relattivament qasir. Għal xi aġenziji, dan ir-riskju jogħla aktar minħabba setgħat 
regolatorji sinifikanti (eż. l-EBA, l-EIOPA u l-ESMA) jew rabtiet mal-industrija (eż. l-EASA, l-ECHA 
jew l-EFSA). 

Aħna eżaminajna każijiet bejn l-2019 u l-2021 li fihom persunal superjuri attwali jew 
preċedenti ta’ aġenzija (diretturi eżekuttivi, diretturi u uffiċjali fil-gradi AD14-16) beda impjieg 
wara li telaq minn aġenzija jew wettaq attività esterna mħallsa waqt li kien qed jaħdem għal 
aġenzija. Eżaminajna wkoll każijiet simili li jaffettwaw membri u eks membri tal-bordijiet tal-
aġenziji, każijiet li xi aġenziji kienu vvalutaw biss abbażi tar-regoli interni tagħhom stess. L-
ambitu tagħna kien jinkludi 40 aġenzija. Dawk li ma tqisux kienu biss iċ-Chafea, li ngħalqet fl-
2021, u t-tliet aġenziji li saru operazzjonali jew awtonomi biss fl-2021 (l-ELA, l-UPPE u l-HaDEA). 
Il-Kaxxa 2.6 tispjega l-istandards legali rilevanti.  

2.33. Il-Figura 2.7 turi l-ambitu ta’ xogħolna. 

Kaxxa 2.6 

Il-qafas legali tal-UE applikabbli għall-ġestjoni tar-riskji ta’ “revolving 
door” 

Ir-regoli applikabbli għat-trattament ta’ sitwazzjonijiet potenzjali ta’ “revolving door” u r-
riskju assoċjat ta’ kunflitt ta’ interess huma stabbiliti, primarjament, fir-Regolamenti tal-
Persunal tal-UE23. Dawn ir-regoli japplikaw għall-persunal preċedenti u attwali tal-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, inklużi l-aġenziji tal-UE. Ir-regoli jinkludu dan li ġej: 

o Il-membri tal-persunal iridu jinfurmaw lill-Aġenzija tagħhom jekk jippjanaw li jibdew 
impjieg fi żmien sentejn wara li jitilqu miċ-ċivil tal-UE. 

                                                             
22 L-isem tal-Bord ivarja bejn l-aġenziji: pereżempju, xi aġenziji għandhom bord ta’ superviżuri, 

oħrajn għandhom bord amministrattiv jew bord maniġerjali, u xi wħud għandhom bord ta’ 
tmexxija. L-aġenziji eżekuttivi, min-naħa l-oħra, huma mmexxija minn kumitati ta’ tmexxija. 

23 L-Artikoli 12, 12b, 16 u 17 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE għall-Uffiċjali u l-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea 
u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Qabel ma tagħti jew tirrifjuta awtorizzazzjoni lil eks membri tal-persunal biex 
iwettqu attività esterna jew impjieg ġdid, aġenzija trid tikkonsulta lill-Kumitat 
Konġunt tagħha. 

o Jekk aġenzija tqis li hemm riskju ta’ kunflitt ta’ interess, hija tista’ tipprojbixxi lill-
membru tal-persunal milli jaċċetta l-impjieg, jew tagħti approvazzjoni biss suġġett 
għal kundizzjonijiet. 

o Aġenzija trid tipprojbixxi wkoll lill-eks uffiċjali superjuri tagħha milli jagħmlu lobbjar 
jew promozzjoni fil-konfront tal-persunal tal-istituzzjoni matul it-12-il xahar wara li 
jitilqu mis-servizz. 

o Aġenzija trid tippubblika lista annwali tal-każijiet ivvalutati fil-kuntest tar-riskju ta’ 
lobbjar u promozzjoni. 

Madankollu, dawn ir-regoli ma japplikawx għall-membri tal-bordijiet tal-aġenziji, 
minħabba li ma jitqisux bħala parti mill-persunal tal-aġenziji. Minkejja dan, disa’ aġenziji 
għandhom regoli interni li jittrattaw dan il-qasam. 

 

Figura 2.7 – Xogħolna dwar ir-“revolving door” kien ikopri l-persunal 
superjuri tal-aġenziji u l-membri tal-bord tagħhom 

 
Sors: il-QEA. 

Il-qafas legali attwali huwa nieqes minn rekwiżiti ċari dwar il-
konformità u l-monitoraġġ 

2.34. Kif imsemmi fil-Kaxxa 2.6, ir-Regolamenti tal-Persunal (inklużi r-regoli tagħhom 
relatati ma’ sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” u kunflitti ta’ interess b’mod aktar ġenerali), 
fihom infushom ma japplikawx għall-membri tal-bordijiet tal-aġenziji, li ma jagħmlux parti mill-
persunal tal-aġenziji. Lanqas ma jikkonċernaw lill-membri tal-kumitati xjentifiċi tal-aġenziji, tal-
gruppi ta’ esperti u ta’ korpi simili oħra. Dan iħalli vojt legali, minħabba li ma hemm l-ebda bażi 
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legali komuni li tiddefinixxi livell minimu ta’ rekwiżiti għal dawn il-kategoriji ta’ persuni li 
jaħdmu għall-aġenziji tal-UE, b’rabta mar-riskju ta’ kunflitt ta’ interess u sitwazzjonijiet ta’ 
“revolving door”. Il-kompitu li jiġu stabbiliti regoli applikabbli jitħalla f’idejn kull aġenzija 
individwali. 

Azzjoni 4 li għandha tittieħed 

Jenħtieġ li n-Network tal-Aġenziji tal-UE jikkomunika mal-Kummissjoni u mal-leġiżlaturi 
biex jipproponi bidliet fil-qafas regolatorju li jiddefinixxu sett minimu ta’ regoli applikabbli 
għall-membri tal-bordijiet tal-aġenziji tal-UE b’rabta mal-kunflitt ta’ interess u r-“revolving 
door”. Fejn xieraq, jenħtieġ li regoli simili japplikaw ukoll għal membri ta’ kumitati 
xjentifiċi, gruppi ta’ esperti u korpi simili barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolamenti 
tal-Persunal. 

2.35. Il-qafas legali tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju ta’ sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” 
jistabbilixxi obbligi limitati ħafna għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE (inklużi l-aġenziji tal-UE) 
biex jimmonitorjaw il-konformità tal-persunal attwali u preċedenti mar-rekwiżiti tar-“revolving 
door”. Huwa ma jiddefinix il-mod kif jista’ jsir dan il-monitoraġġ u lanqas l-għodod li jistgħu 
jintużaw għal dak l-iskop. B’konsegwenza ta’ dan, il-biċċa l-kbira mill-aġenziji ma jkollhom 
involviment fl-ebda attività ta’ monitoraġġ ta’ dan it-tip (ara l-paragrafu 2.41), u x’aktarx li 
każijiet ta’ “revolving door” mhux iddikjarati u l-ksur tar-restrizzjonijiet imposti fuq il-persunal li 
jitlaq b’rabta mal-impjiegi l-ġodda tagħhom jibqgħu ma jinqabdux. 

2.36. Ir-regoli relatati mal-monitoraġġ u t-trattament ta’ sitwazzjonijiet ta’ “revolving 
door” u r-riskju assoċjat ta’ kunflitt ta’ interess mhumiex suffiċjentement espliċiti dwar l-
obbligu għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kkonċernati li jippubblikaw lista annwali ta’ każijiet 
ivvalutati fil-kuntest tar-riskju ta’ lobbjar u promozzjoni. L-Ombudsman Ewropew diġà 
rrappurtat dwar din il-problema fl-2017 (ara l-Kaxxa 2.7). Ir-regoli rilevanti fir-Regolamenti tal-
Persunal ma nbidlux minn dak iż-żmien ’il hawn. 

Kaxxa 2.7 

L-Ombudsman Ewropew appellat għal aktar trasparenza dwar il-
valutazzjoni tal-każijiet b’rabta mar-riskju ta’ lobbjar u promozzjoni 

F’rapport tal-201724, l-Ombudsman Ewropew iddikjarat li jenħtieġ li l-informazzjoni tiġi 
ppubblikata għall-każijiet kollha vvalutati, irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni adottatx 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/mt/doc/inspection-report/mt/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/mt/doc/inspection-report/mt/110521
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il-fehma li l-attività okkupazzjonali notifikata tista’, jew tkun, tinvolvi lobbjar u 
promozzjoni. Hija ddikjarat ukoll li dan huwa meħtieġ biex tiġi żgurata applikazzjoni 
effettiva u sinifikanti tal-Artikoli 16(3) u 16(4). L-Ombudsman Ewropew iddikjarat li 
jenħtieġ li l-informazzjoni li tkun se tiġi ppubblikata tinkludi: 

— isem il-membru tal-persunal superjuri kkonċernat; 

— id-data tat-tluq tal-membru tal-persunal superjuri; 

— it-tip ta’ kariga okkupata mill-membru tal-persunal superjuri u deskrizzjoni tad-
dmirijiet imwettqa matul l-aħħar tliet snin fiċ-ċivil tal-UE; 

— isem l-impjegatur futur u deskrizzjoni tat-tip ta’ dmirijiet li għandhom jitwettqu fl-
impjieg il-ġdid; alternattivament, deskrizzjoni tal-attivitajiet intenzjonati bħala 
persuna li taħdem għal rasha; 

— jekk l-impjegatur futur jew il-kumpanija li tkun proprjetà tagħha nnifisha jkunu 
rreġistrati fir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE, ħolqa għall-entrata fir-reġistru 
rilevanti; 

— il-valutazzjoni dettaljata tal-każ mill-istituzzjoni, inkluża l-konklużjoni tagħha dwar 
jekk tawtorizzahiex – b’miżuri ta’ mitigazzjoni jew mingħajrhom – u dikjarazzjoni 
dwar jekk x’aktarx li l-attività maħsuba tinvolvi lobbjar u promozzjoni u b’hekk 
tiġġustifika l-impożizzjoni ta’ projbizzjoni ta’ lobbjar u ta’ promozzjoni. 

L-aġenziji jikkonformaw fil-biċċa l-kbira mal-obbligi legali 
tagħhom  

2.37. Meta membru tal-persunal attwali jew preċedenti jinnotifika aġenzija dwar il-
pjanijiet tiegħu li jibda impjieg ġdid, l-aġenzija għandha 30 jum ta’ xogħol biex toħroġ deċiżjoni. 
L-ebda limitu ta’ żmien bħal dan ma huwa stabbilit għal attivitajiet esterni. Qabel ma tieħu 
deċiżjoni, l-aġenzija trid tikkonsulta lill-Kumitat Konġunt. Il-proċess standard għall-valutazzjoni 
ta’ każ jidher fil-Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Proċess standard għall-aġenziji meta jivvalutaw każijiet 
potenzjali ta’ “revolving door” 

 
Sors: il-QEA. 
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2.38. Matul l-aħħar tliet snin (2019-2021), 20 biss mill-40 aġenzija li eżaminajna kienu 
qiesu xi każijiet potenzjali ta’ “revolving door” relatati mal-membri tal-persunal superjuri 
tagħhom. Ħamsa biss kienu vvalutaw xi każijet relatati ma’ membri tal-bordijiet tagħhom, li 
kienu bdew impjieg ġdid jew attività esterna. Kif jidher fil-Figura 2.9, l-għadd totali ta’ każijiet 
ivvalutati kien 71, li minnhom 43 kienu jikkonċernaw persunal superjuri u 28 kienu 
jikkonċernaw membri tal-bord. Dawn l-għedud huma bbażati fuq l-informazzjoni li rċevejna 
mill-aġenziji, li, min-naħa tagħhom, kienu serrħu b’mod ġenerali fuq awtodikjarazzjonijiet mill-
persunal u mill-membri tal-Bord ikkonċernati. Aħna ma wettaqna l-ebda investigazzjoni biex 
nidentifikaw każijiet mhux iddikjarati. 

Figura 2.9 – Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji vvalutaw ftit li xejn każijiet, jew l-
ebda każ 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni li ġiet riċevuta mill-aġenziji. 

2.39. Aħna eżaminajna kampjun ta’ 17 minn dawn il-każijiet u kkonkludejna li l-aġenziji 
b’mod ġenerali kienu jikkonformaw mar-rekwiżiti legali applikabbli. L-eċċezzjonijiet huma 
deskritti fil-paragrafi 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 u 3.33.9 . Il-ksur li identifikajna kien 
jikkonċerna l-obbligu li tiġi ppubblikata l-lista ta’ każijiet ivvalutati, li jiġi kkonsultat il-Kumitat 
Konġunt, jew li tinħareġ deċiżjoni formali fi żmien 30 jum ta’ xogħol. 

Persunal superjuri Membri tal-Bord

Każijiet li jikkonċernaw impjieg wara tmiem is-servizz fl-UE

Każijiet li jikkonċernaw attività esterna

20 15 10 5
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Figura 2.10 – Aħna sibna ksur proċedurali f’sitt aġenziji 

 
Sors: il-QEA. 

 

Azzjoni 5 li għandha tittieħed 

Jenħtieġ li l-aġenziji jqawwu l-proċeduri u l-kontrolli interni tagħhom dwar sitwazzjonijiet 
potenzjali ta’ “revolving door”, sabiex jiżguraw konformità sħiħa mar-regoli applikabbli. 
B’mod partikolari, jenħtieġ li huma: 

— joħorġu deċiżjonijiet formali fi ħdan il-limitu ta’ żmien applikabbli; 

— jikkonsultaw lill-Kumitat Konġunt dwar il-każijiet kollha qabel ma joħorġu deċiżjoni; 

— jippubblikaw lista tal-każijiet kollha vvalutati b’rabta mar-riskju ta’ lobbjar u 
promozzjoni. 

Ftit aġenziji biss imorru lil hinn mir-rekwiżiti legali minimi meta 
jittrattaw sitwazzjonijiet potenzjali ta’ “revolving door”  

2.40. Disa’ aġenziji kienu introduċew ir-regoli interni proprji tagħhom biex jittrattaw in-
nuqqas ta’ dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni tal-UE li jirregolaw l-attivitajiet tal-membri tal-
bordijiet tal-aġenziji deskritti fil-Kaxxa 2.6. Ara l-Kaxxa 2.8. 
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Kaxxa 2.8 

Disa’ aġenziji (l-EBA, l-EIOPA, l-EIT, l-EMA, l-ESMA, l-EUIPO, l-Europol, 
l-FRA u l-SRB) għandhom dispożizzjonijiet speċifiċi li jkopru r-riskju 
ta’ sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” b’rabta mal-membri tal-
bordijiet tagħhom 

Ir-regoli interni tal-EMA jirrikjedu li l-membri tal-Bord (u s-sostituti tagħhom) jinnotifikaw 
lill-EMA minnufih bl-intenzjoni tagħhom li jkollhom involviment f’attivitajiet 
okkupazzjonali ma’ kumpaniji farmaċewtiċi. Mill-mument meta tirċievi din in-notifika, l-
EMA trid tirrestrinġi l-persuna kkonċernata minn involviment ulterjuri fl-attivitajiet tal-
Bord. Regoli simili japplikaw ukoll għall-membri tal-kumitati xjentifiċi tal-EMA u tal-gruppi 
ta’ esperti tagħha. 

L-EIT għandu Kodiċi ta’ Kondotta Tajba, li jindirizza kunflitti ta’ interess għall-membri tal-
Bord ta’ Tmexxija. Dan jipprevieni lill-membri tal-Bord milli jieħdu kwalunkwe pożizzjoni, 
imħallsa jew mhux imħallsa, fi kwalunkwe negozju, ċentru ta’ riċerka jew università li 
jipparteċipaw fil-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni tal-EIT jew li jirċievu għotjiet 
tal-EIT, għal sentejn wara li jitilqu mill-kariga tagħhom. 

2.41. Il-31 aġenzija li jifdal jieħdu inkunsiderazzjoni biss każijiet potenzjali ta’ “revolving 
door” li jikkonċernaw il-persunal attwali u preċedenti tagħhom. B’riżultat ta’ dan, frazzjoni 
żgħira biss tal-każijiet potenzjali ta’ “revolving door” tal-membri tal-bord tal-aġenziji huma 
suġġetti għal kwalunkwe valutazzjoni (ara l-Figura 2.11). Dan jista’ jirriżulta f’kunflitti ta’ 
interess perċepiti jew reali, li potenzjalment iwasslu għal: 

o deċiżjonijiet li ma jitteħdux fl-interess pubbliku, iżda fl-interess tal-impjegatur futur tal-
membru tal-Bord ikkonċernat; 

o vantaġġi inġusti għal ċerti entitajiet tas-settur privat f’termini ta’ informazzjoni 
privileġġjata jew relazzjonijiet/lobbjar. 

Figura 2.11 – Ftit li xejn jiġu vvalutati każijiet ġodda potenzjali ta’ 
“revolving door” relatati mal-membri tal-bordijiet tal-aġenziji 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni li ġiet riċevuta mill-aġenziji. 

Membri tal-Bord

Persunal superjuri

Għadd medju ta’ 
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ta’ tluq

Għadd ta’ każijiet 
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1 435 659 25
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Azzjoni 6 li għandha tittieħed 

Jenħtieġ li l-aġenziji jintroduċu regoli interni għall-membri tal-bordijiet tagħhom dwar 
kunflitti ta’ interess inġenerali u dwar sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” inpartikolari. 

2.42. Inġenerali, aħna sibna li l-aġenziji jserrħu kważi esklużivament fuq 
awtodikjarazzjonijiet mill-membri tal-persunal ikkonċernati għall-identifikazzjoni ta’ 
sitwazzjonijiet potenzjali ta’ “revolving door” u r-riskju assoċjat ta’ kunflitti ta’ interess. Il-biċċa 
l-kbira mill-aġenziji ma jieħdu l-ebda pass biex jaqbdu jekk il-membri tal-persunal attwali 
jistgħux ikunu qed iwettqu attivitajiet esterni mhux iddikjarati, jew jekk l-eks membri tal-
persunal tagħhom ħadux impjiegi ġodda mingħajr ma infurmaw lill-aġenzija. Lanqas ma 
jimmonitorjaw jekk l-eks membri tal-persunal jikkonformawx ma’ xi restrizzjonijiet imposti 
fuqhom b’rabta mal-impjiegi l-ġodda tagħhom. Madankollu, aħna identifikajna erba’ eżempji 
ta’ prattiki tajba fejn l-aġenziji introduċew proċeduri għall-monitoraġġ ta’ dan (ara l-Kaxxa 2.9). 

Kaxxa 2.9 

Erba’ aġenziji biss (l-Uffiċċju BEREC, l-SRB, l-EBA u l-ESMA) għandhom 
proċeduri fis-seħħ għall-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli 
relatati mar-“revolving door” 

L-Uffiċċju BEREC għandu proċeduri fis-seħħ biex iwettaq verifiki kampjun fuq il-konformità 
tal-eks membri tal-persunal mal-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-
Persunal. Dawn il-verifiki jiffukaw fuq membri tal-persunal superjuri u fuq membri tal-
persunal li jew kienu pprojbiti milli jkollhom involviment f’ċerta attività okkupazzjonali jew 
inkella tħallew jaċċettaw impjieg ġdid suġġett għal ċerti limitazzjonijiet. 

L-SRB għandu proċeduri biex iwettaq verifiki tal-konformità fuq eks membri tal-persunal li 
telqu mill-SRB fl-aħħar sentejn, inkluż l-użu ta’ bażijiet ta’ data disponibbli għall-pubbliku. 

 

Azzjoni 7 li għandha tittieħed 

Jenħtieġ li l-aġenziji jwettqu monitoraġġ attiv tal-attività professjonali tal-membri tal-
persunal superjuri tagħhom (inklużi dawk li jkunu telqu mill-Aġenzija fl-aħħar sentejn) 
sabiex ikunu jistgħu jaqbdu sitwazzjonijiet ta’ “revolving door” mhux iddikjarati u jiżguraw 
konformità ma’ restrizzjonijiet imposti preċedentement. 
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Dokumenti oħra relatati mal-aġenziji 
maħruġa mill-QEA 
2.43. Minbarra rapporti tal-awditjar li speċifikament ikopru l-aġenziji, matul l-2021 u l-
ewwel sitt xhur tal-2022, il-QEA ħarġet ukoll għadd ta’ rapporti speċjali dwar l-
implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE, li għamlu referenza għal għadd ta’ aġenziji. It-Tabella 2.1 
tippreżenta l-kontenut ta’ ħames rapporti magħżula, filwaqt li lista sħiħa hija inkluża fil-
Figura 2.12. 

Tabella 2.1 – Punti prinċipali koperti fir-rapporti speċjali reċenti 
magħżula tagħna relatati mal-aġenziji tal-UE 

Rapport speċjali u 
aġenzija 

kkonċernata 
Punti prinċipali koperti 

Ir-Rapport 
Speċjali 06/2022 

“Drittijiet ta’ 
proprjetà 
intellettwali tal-UE: 
ma hemmx 
protezzjoni sħiħa” 

L-EUIPO 

F’dan l-awditu, aħna vvalutajna jekk id-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali fit-trademarks tal-UE, id-disinji tal-UE u l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi kinux protetti sew fi ħdan is-Suq Uniku. 

Sibna li l-protezzjoni kienet ġeneralment robusta, minkejja xi 
nuqqasijiet leġiżlattivi. In-nuqqas ta’ metodu ċar biex jiġu 
ddeterminati t-tariffi tal-UE jirriżulta f’livell ta’ tariffi li jipproduċi 
surpluses akkumulati. Sibna wkoll nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni rigward 
il-qafas ta’ governanza u ta’ kontabilità tal-EUIPO. 

Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tikkompleta u taġġorna l-
oqfsa regolatorji, tivvaluta l-arranġamenti ta’ governanza u l-metodu 
għad-determinazzjoni tat-tariffi fil-kuntest tal-evalwazzjoni li hija 
twettaq tal-impatt, l-effettività u l-effiċjenza tal-EUIPO u l-prattiki 
tax-xogħol tiegħu. Irrakkomandajna wkoll li l-EUIPO jtejjeb is-sistemi 
ta’ finanzjament, kontroll u evalwazzjoni tiegħu billi jipprovdi metodu 
sod għall-kalkolu ta’ somom f’daqqa, jiġġustifika b’mod xieraq l-
ispejjeż operattivi tal-bażijiet ta’ data pubbliċi tal-UE għat-
trademarks u d-disinji tal-UE, u jtejjeb is-sistemi ta’ evalwazzjoni 
għall-kooperazzjoni Ewropea. 

Ir-Rapport 
Speċjali 05/2022 

L-għadd ta’ attakki ċibernetiċi fuq l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji 
tal-UE (EUIBAs) qed jiżdied drastikament. Billi l-EUIBAs huma 
interkonnessi b’mod qawwi, dgħufijiet f’EUIBA jistgħu jesponu lill-
oħrajn għal theddid għas-sigurtà. Aħna eżaminajna jekk l-EUIBAs 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_MT.pdf
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Rapport speċjali u 
aġenzija 

kkonċernata 
Punti prinċipali koperti 

“Ċibersigurtà tal-
istituzzjonijiet, il-
korpi u l-aġenziji 
tal-UE: Il-livell ta’ 
tħejjija b’mod 
ġenerali mhuwiex 
proporzjonat mat-
theddid” 

L-ENISA 

għandhomx arranġamenti adegwati biex jipproteġu lilhom infushom 
kontra t-theddid ċibernetiku.  

Sibna li, b’mod ġenerali, il-livell ta’ tħejjija tal-EUIBAs mhuwiex 
proporzjonat mat-theddid, u li dawn għandhom livelli differenti 
ħafna ta’ maturità fiċ-ċibersigurtà. Nirrakkomandaw li l-Kummissjoni 
ttejjeb it-tħejjija tal-EUIBAs billi tipproponi l-introduzzjoni ta’ regoli 
vinkolanti dwar iċ-ċibersigurtà u żieda fir-riżorsi għall-Iskwadra ta’ 
Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERT-UE). Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tippromwovi wkoll aktar sinerġiji fost l-EUIBAs, u 
jenħtieġ li s-CERT-UE u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-
Ċibersigurtà jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq EUIBAs li huma inqas 
maturi. 

Ir-Rapport 
Speċjali 04/2022 

“Fondi ta’ 
investiment: l-
azzjonijiet tal-UE 
għadhom ma 
ħolqux suq uniku 
reali li minnu 
jibbenefikaw l-
investituri” 

L-ESMA 

Il-fondi ta’ investiment għandhom rwol ewlieni fl-unjoni Ewropea tas-
swieq kapitali, billi jgħinu lill-investituri jallokaw il-kapital tagħhom 
b’mod effiċjenti. Aħna vvalutajna l-idoneità tal-qafas regolatorju, l-
isforzi tal-UE biex toħloq superviżjoni simili u effettiva fl-Istati 
Membri kollha, kif ukoll ix-xogħol tagħha b’rabta mal-protezzjoni tal-
investituri u mal-istabbiltà finanzjarja. 

Sibna li l-azzjonijiet tal-UE kienu ppermettew li jkun hemm suq uniku 
għall-fondi ta’ investiment, iżda kienu għadhom ma kisbux l-eżiti 
mixtieqa, billi l-attivitajiet u l-benefiċċji transfruntieri reali għall-
investituri kienu għadhom limitati. L-ESMA kienet għamlet ħilitha 
biex tippromwovi l-konverġenza superviżorja, u dan irriżulta fi 
kwalità kemxejn imtejba tas-superviżjoni u f’inqas diverġenzi. 
Madankollu, l-ESMA ma setgħetx tkejjel dan il-progress, u kellha 
għarfien limitat dwar jekk twettaqx livell ekwivalenti ta’ superviżjoni 
fl-Istati Membri kollha. Minkejja dan, ix-xogħol imwettaq mill-ESMA 
żvela dgħufijiet fis-superviżjoni nazzjonali u xi prattiki diverġenti. Biex 
tinkiseb superviżjoni konsistenti, hija kienet tiddependi mir-rieda 
tajba tas-superviżuri nazzjonali u mid-disponibbiltà tal-Bord tas-
Superviżuri tagħha stess. 

Ir-Rapport 
Speċjali 19/2021 

“L-appoġġ tal-
Europol fil-ġlieda 
kontra l-

Il-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti ħolqot sfida kbira 
umanitarja u ta’ sigurtà għall-UE fi snin reċenti. L-awditu li wettaqna 
vvaluta jekk l-Europol kinitx appoġġat b’mod effettiv lill-Istati Membri 
tal-UE fiż-żarmar tan-networks kriminali involuti fil-faċilitazzjoni 
organizzata ta’ dħul klandestin ta’ migranti.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_MT.pdf
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Rapport speċjali u 
aġenzija 

kkonċernata 
Punti prinċipali koperti 

faċilitazzjoni ta’ 
dħul klandestin ta’ 
migranti: sieħeb 
apprezzat, iżda 
b’użu insuffiċjenti 
ta’ sorsi ta’ data u 
kejl tar-riżultati” 

L-Europol 

Aħna sibna li sħab l-Europol apprezzaw l-appoġġ tagħha, iżda 
minħabba dgħufijiet fil-kejl tar-riżultati tagħha ma stajniex nevalwaw 
bis-sħiħ l-impatt tagħha. Sibna wkoll li l-użu li għamlet l-Europol minn 
sorsi ta’ data Ewropej disponibbli kultant kien limitat. Aħna 
rrakkomandajna li l-Europol tuża s-sorsi ta’ data kollha disponibbli, 
issaħħaħ l-iskambju ta’ data mas-sħab tagħha, ittejjeb il-monitoraġġ 
tal-prestazzjoni u rappurtar tal-attivitajiet tagħha dwar il-
faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti, u li l-proċess tagħha 
għall-prijoritizzazzjoni tal-każijiet ta’ faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin 
ta’ migranti li joriġina fl-Istati Membri jsir aktar trasparenti. 

Ir-Rapport 
Speċjali 08/2021 

“L-appoġġ li l-
Frontex tagħti lill-
ġestjoni tal-fruntieri 
esterni: mhuwiex 
suffiċjentement 
effettiv sal-ġurnata 
tal-lum” 

Il-Frontex 

F’dan l-awditu, aħna wettaqna valutazzjoni ta’ jekk il-Frontex kinitx 
qed twettaq erbgħa mis-sitt attivitajiet primarji tagħha b’mod effettiv 
biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata 
Ewropea tal-fruntieri, u b’hekk tappoġġa lill-Istati Membri fil-
prevenzjoni, id-detezzjoni, u r-rispons għall-immigrazzjoni illegali u 
għall-kriminalità transfruntiera. Eżaminajna wkoll kemm il-Frontex 
kienet imħejjija biex tissodisfa l-mandat il-ġdid u estiż tagħha tal-
2019. 

Ikkonkludejna li l-appoġġ li l-Frontex tagħti għall-Istati Membri u l-
pajjiżi assoċjati ma’ Schengen fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali 
u l-kriminalità transfruntiera ma kienx suffiċjentement effettiv. Sibna 
li l-Frontex ma kinitx implimentat bis-sħiħ il-mandat tagħha tal-2016 
u enfasizzajna bosta riskji relatati mal-mandat tagħha tal-2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_MT.pdf
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Figura 2.12 – Rapporti speċjali oħra tal-QEA li jirreferu għal aġenziji 
maħruġa fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tal-2022 
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Risposta tan-network tal-aġenziji tal-
UE 
1.25. L-EUIPO jixtieq jenfasizza d-deċiżjoni tal-leġiżlaturi li ġiet ikkonfermata matul l-aħħar 

riforma leġiżlattiva. Skont l-Artikolu 176(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTMR), “il-

Kumitat tal-Baġit għandu jagħti rendikont lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni 

tal-baġit”. Tali rendikont huwa bbażat ħafna fuq ir-rapporti maħruġa mill-QEA. 

Is-CPVO jixtieq jirrimarka li l-Kunsill Amministrattiv tas-CPVO huwa l-awtorità baġitarja tal-

Aġenzija. Id-dispożizzjoni applikabbli tissemma fl-Artikolu 109 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

NRU 2100/94 tas-27 ta’ Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità. 

L-SRB jixtieq jirrimarka li hu wkoll huwa aġenzija kompletament awtofinanzjata. Il-baġit u l-pjan 

ta’ stabbiliment tal-SRB huma approvati mis-Sessjoni Plenarja tiegħu fuq proposta mill-President 

tiegħu b’konformità mal-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014. 

2.19., 2.21., 2.24., 2.26. L-EUAN jirrikonoxxi l-osservazzjonijiet tal-Qorti, b’mod partikolari fl-

oqsma tal-ġestjoni tal-akkwist pubbliku, il-proċeduri ta’ reklutaġġ, u l-ġestjoni baġitarja. Il-

membri tal-EUAN huma impenjati li jtejbu b’mod kontinwu l-politiki u l-proċeduri tagħhom. In-

Network jixtieq jenfasizza li l-osservazzjonijiet tal-każijiet individwali jvarjaw minn Aġenzija għal 

oħra u għaldaqstant in-Network jixtieq jagħmel referenza għat-tweġiba individwali tal-Aġenziji 

għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni u l-osservazzjonijiet relatati fil-Kapitolu 3. 

2.34., 2.35. L-EUAN jappoġġa bis-sħiħ l-importanza mogħtija lill-kwistjonijiet ta’ kunflitt ta’ 

interess u revolving doors. Madankollu, il-bażi ġuridika bħalissa hija dgħajfa fir-rigward tal-

membri tal-Bordijiet tat-Tmexxija. Il-membri jinħatru mill-Kunsill u sakemm ma jkunx hemm 

dispożizzjonijiet legali ċari dwar kif jiġu evitati u ġestiti l-kwistjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess u 

revolving doors, huwa diffiċli għall-Aġenziji u l-Bordijiet tat-Tmexxija tagħhom li jimplimentaw 

miżuri effettivi, pereżempju, fir-rigward ta’ attivitajiet professjonali wara li jitilqu mill-Bord tat-

Tmexxija. Minkejja dan, il-membri tal-EUAN se jkomplu jagħmlu l-almu tagħhom fi ħdan il-qafas 

legali eżistenti. 
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Kapitolu 3 

Dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni 

u riżultati oħra tal-awditjar speċifiċi għall-aġenziji
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3.1. Informazzjoni li tappoġġa d-
dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni 

Bażi għal opinjonijiet 

3.1.1. Aħna wettaqna l-awditu tagħna skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar 
(ISAs) u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC, u l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi 
tal-Awditjar (ISSAIs) tal-INTOSAI. Ir-responsabbiltajiet tagħna skont dawk l-istandards 
jingħataw f’aktar dettall fit-taqsima “Responsabbiltajiet tal-awditur” ta’ dan ir-rapport. Aħna 
rrispettajna r-rekwiżiti tal-indipendenza u wettaqna l-obbligi etiċi tagħna skont il-Kodiċi ta’ 
Etika għall-Kontabilisti Professjonali tal-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Etika għall-
Kontabilisti. Nemmnu li l-evidenza għall-awditjar li ksibna hija suffiċjenti u adegwata biex 
tipprovdi bażi għall-opinjoni tagħna. 

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza 

3.1.2. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolamenti Finanzjarji tal-aġenziji, il-
maniġment ta’ kull aġenzija huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet tal-
aġenziji abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment, u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Din ir-
responsabbiltà tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ kontrolli interni rilevanti 
għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe 
dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Il-
maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u 
l-informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti uffiċjali li jirregolaw 
dawk ir-rapporti. Il-maniġment ta’ kull aġenzija jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet ta’ kull aġenzija. 

3.1.3. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità 
tal-aġenzija li tkompli bħala negozju avvjat. Huwa jrid jiddivulga, kif applikabbli, kull kwistjoni li 
tolqot l-istatus tal-aġenzija bħala negozju avvjat, u juża l-bażi kontabilistika ta’ negozju avvjat, 
dment li ma jkunx biħsiebu jillikwida l-entità jew itemm l-operazzjonijiet, jew inkella ma jkollu 
l-ebda alternattiva realistika ħlief li jagħmel dan. 

3.1.4. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta’ 
rappurtar finanzjarju tal-aġenziji. 
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Ir-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u 
tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi 

3.1.5. Aħna għandna żewġ objettivi. Wieħed huwa li niksbu aċċertament raġonevoli dwar 
jekk il-kontijiet tal-aġenziji humiex ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, u 
jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati humiex legali u regolari. It-tieni huwa li 
nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew lill-awtoritajiet ta’ kwittanza rispettivi l-oħra 
b’dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, abbażi tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu, dwar l-
affidabbiltà tal-kontijiet tal-aġenziji u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li 
fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda 
mhuwiex garanzija li awditu se jaqbad dejjem il-każijiet kollha ta’ dikjarazzjoni skorretta 
materjali jew nuqqas ta’ konformità li jistgħu jeżistu. Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi 
jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew meħudin flimkien, jistgħu jkunu 
mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-
bażi ta’ dawn il-kontijiet. 

3.1.6. Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidji li jiġu riċevuti mingħand il-Kummissjoni 
Ewropea jew mingħand il-pajjiżi li jikkooperaw mal-aġenziji u nivvalutaw il-proċeduri tal-
aġenziji għall-ġbir ta’ tariffi u ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ. 

3.1.7. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament ladarba l-infiq ikun ġie 
mġarrab, irreġistrat u aċċettat. Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta’ pagamenti (inklużi 
dawk li jkunu saru għax-xiri ta’ assi) minbarra pagamenti bil-quddiem fil-punt meta jsiru. 
Neżaminaw il-pagamenti bil-quddiem meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-
użu xieraq tagħhom, u meta aġenzija taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bil-
quddiem, fl-istess sena jew aktar tard. 

3.1.8. F’konformità mal-ISAs u l-ISSAIs, neżerċitaw il-ġudizzju professjonali tagħna u 
nżommu xettiċiżmu professjonali tul l-awditu. Aħna nieħdu wkoll il-passi li ġejjin. 

o Nidentifikaw u nivvalutaw ir-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijiet u ta’ 
nuqqas ta’ konformità materjali tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali 
tal-Unjoni Ewropea, kemm jekk dawn ikunu dovuti għal frodi kif ukoll jekk ikunu 
minħabba żball. Infasslu u nwettqu proċeduri tal-awditjar li jirrispondu għal dawk ir-riskji, 
u niksbu evidenza għall-awditjar li tkun suffiċjenti u adegwata biex nipprovdu bażi għall-
opinjonijiet tagħna. Ir-riskju li ma jinqabdux dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas 
ta’ konformità b’riżultat ta’ frodi huwa ogħla mir-riskju li dawn ma jinqabdux meta jkunu 
b’riżultat ta’ żball, billi frodi tista’ tinvolvi kollużjoni, falsifikazzjoni, ommissjonijiet 
intenzjonali, rappreżentazzjonijiet żbaljati, jew każijiet fejn jinqabżu l-kontrolli interni. 

o Niksbu fehim tal-kontrolli interni rilevanti għall-awditu sabiex infasslu proċeduri tal-
awditjar li jkunu adegwati fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li nesprimu opinjoni dwar l-
effettività ta’ dawk il-kontrolli interni. 
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o Nevalwaw l-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati, ir-raġonevolezza tal-istimi 
kontabilistiċi u d-divulgazzjonijiet relatati li jsiru mill-maniġment. 

o Nilħqu konklużjonijiet dwar l-adegwatezza tal-użu mill-maniġment tal-bażi kontabilistika 
ta’ negozju avvjat u, abbażi tal-evidenza għall-awditjar miksuba, dwar jekk tkunx teżisti 
inċertezza materjali relatata ma’ avvenimenti jew kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubju 
sinifikanti fuq il-kapaċità ta’ aġenzija li tkompli bħala negozju avvjat. Jekk nikkonkludu li 
tkun teżisti inċertezza materjali, aħna meħtieġa niġbdu l-attenzjoni, fir-rapport tal-
awditur tagħna, għad-divulgazzjonijiet relatati fil-kontijiet jew, jekk dawn id-
divulgazzjonijiet ma jkunux adegwati, nimmodifikaw l-opinjoni tagħna. Il-konklużjonijiet 
tagħna huma bbażati fuq l-evidenza għall-awditjar miksuba sad-data tar-rapport tal-
awdituri tagħna. Madankollu, avvenimenti futuri jistgħu jġiegħlu lil entità ma tkomplix 
bħala negozju avvjat. 

o Nevalwaw il-preżentazzjoni, l-istruttura u l-kontenut ġenerali tal-kontijiet, inklużi d-
divulgazzjonijiet, u nivvalutaw jekk il-kontijiet ikunux jirrappreżentaw it-tranżazzjonijiet u 
l-avvenimenti ta’ bażi b’mod ġust. 

o Niksbu evidenza adegwata u suffiċjenti għall-awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja tal-
aġenziji biex nesprimu opinjoni dwar il-kontijiet u t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati. Aħna responsabbli mit-tmexxija, is-superviżjoni u t-twettiq tal-awditu. Nibqgħu 
unikament responsabbli mill-opinjoni tal-awditjar li nagħtu. 

o Inqisu x-xogħol tal-awditjar li l-awdituri indipendenti esterni wettqu fuq il-kontijiet tal-
aġenziji kif stipulat fl-Artikolu 70(6) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE, fejn dan ikun 
applikabbli. 

Nikkomunikaw mal-maniġment dwar kwistjonijiet, bħall-ambitu u t-twaqqit ippjanati tal-
awditu u sejbiet sinifikanti tal-awditjar, inkluża kwalunkwe dgħufija sinifikanti fil-kontrolli 
interni li nidentifikaw matul l-awditu tagħna. Mill-komunikazzjonijiet tagħna mal-aġenziji, aħna 
niddeterminaw dawk il-kwistjonijiet li kienu l-aktar sinifikanti fl-awditjar tal-kontijiet tal-
perjodu attwali. Aħna niddeżinjaw dawk il-kwistjonijiet bħala kwistjonijiet ewlenin tal-awditjar. 
Niddeskrivu dawn il-kwistjonijiet fir-rapport tal-awditur tagħna, dment li l-leġiżlazzjoni ma 
tkunx tipprojbixxi li aħna nagħmlu dan, jew meta, f’ċirkustanzi estremament rari, 
niddeterminaw li kwistjoni ma għandhiex tiġi kkomunikata fir-rapport tagħna minħabba li l-
konsegwenzi avversi jekk dan isir ikunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jkunu akbar mill-
benefiċċji ta’ tali komunikazzjoni għall-interess pubbliku. 
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tal-QFP – Suq Uniku, Innovazzjoni u 
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L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) 

 

3.2. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (ACER) 

Introduzzjoni 

3.2.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (l-
“ACER”), li tinsab f’Ljubljana, inħolqot bir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill25, li aktar tard ġie rivedut bir-Regolament (UE) 2019/942 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill26. Il-kompitu prinċipali tal-ACER huwa li tgħin lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-eżerċizzju, fil-livell tal-UE, tal-kompiti regolatorji li huma jwettqu fl-Istati Membri 
u, fejn ikun meħtieġ, li tikkoordina l-azzjoni tagħhom. Ir-Regolament dwar l-Integrità u t-
Trasparenza tas-Suq tal-Enerġija bl-Ingrossa (ir-Regolament REMIT27) ta lill-ACER 
responsabbiltajiet addizzjonali b’rabta mal-monitoraġġ tas-suq Ewropew tal-enerġija bl-
ingrossa. Il-Figura 3.2.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ACER28. 

Figura 3.2.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ACER 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 
** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 

nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 
Sors: il-kontijiet annwali tal-ACER għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ACER. 

                                                             
25 Ir-Regolament (KE) Nru 713/2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi 

tal-Enerġija. 

26 Ir-Regolament (UE) 2019/942 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija. 

27 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa. 

28 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ACER hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.acer.europa.eu. 

20
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Baġit (miljun EUR)*
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Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.2.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ACER. 

3.2.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ACER u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 

3.2.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (“ACER”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji29 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-ACER30 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
29 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

30 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.2.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ACER għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ACER fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.2.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.2.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.2.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 
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Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.2.9. Fir-rapport tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 201931, aħna kkonkludejna li 
diversi kuntratti speċifiċi taħt kuntratt qafas għal servizzi tal-IT kienu parzjalment irregolari. 
B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti sussegwenti bbażati fuq dan il-kuntratt qafas jistgħu jiġu 
affettwati wkoll. Fl-2021, il-pagamenti assoċjati ammontaw għal EUR 21 534. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.2.10. Bejn l-2019 u l-2021, l-ACER ivvalutat tliet każijiet ta’ kunflitt ta’ interess 
potenzjali fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda attività esterna bi ħlas 
jew impjieg ġdid xi mkien ieħor. Fil-każ wieħed li rrieżaminajna, aħna sibna li, bi ksur tal-
Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, l-ACER ma kkonsultatx lill-Kumitat Konġunt u ħarġet 
id-deċiżjoni tagħha wara d-data ta’ skadenza. Id-deċiżjoni kienet tinkludi restrizzjonijiet 
maħsuba biex itaffu r-riskju ta’ kunflitt ta’ interess. Madankollu, minħabba li nħarġet tard, ma 
setgħetx tiġi infurzata, u dan ifisser li l-persuna kkonċernata kienet effettivament awtorizzata 
tibda l-impjieg il-ġdid mingħajr l-ebda restrizzjoni. Sussegwentement, l-ACER talbet lill-persuna 
kkonċernata biex tonora r-restrizzjonijiet stabbiliti fid-deċiżjoni inizjali, iżda din it-talba ma 
kellha l-ebda bażi legali. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.2.11. Aħna sibna li l-ACER kienet riportat EUR 6.6 miljun (29.9 %) mill-
approprjazzjonijiet ta’ impenn tal-2021 għall-2022. Minn dak l-ammont, EUR 4.0 miljun, jew 
54 % tan-nefqa operazzjonali, kienu relatati ma’ attivitajiet operazzjonali ewlenin skont ir-
Regolament REMIT. Rati għoljin ta’ riporti jikkontradixxu l-prinċipju baġitarju tal-annwalità u 
jagħtu x’nifhmu li hemm problemi strutturali fl-implimentazzjoni tal-baġit. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.2.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 

                                                             
31 Il-paragrafu 7 tar-Rapport annwali tal-QEA dwar il-kontijiet annwali tal-ACER għall-2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_MT.pdf
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2016 
L-ACER tista’ tqis il-possibbiltà li tintroduċi approprjazzjonijiet baġitarji 
differenzjati biex tiġi riflessa aħjar in-natura pluriennali tal-
operazzjonijiet. 

Ikkompletata 

2019 

L-ACER iffirmat kuntratt qafas f’kaskata, f’żewġ lottijiet, għal ammont 
massimu ta’ EUR 25 miljun fil-qasam tas-sistemi tal-IT u l-konsulenza. 
Madankollu, 61.3 % tal-pagamenti li saru fl-2019 taħt l-ewwel lott tal-
kuntratt ma kinux koperti mil-lista ta’ prezzijiet tal-kuntratt. L-ACER 
ikkonkludiet kuntratti diretti għall-elementi kkonċernati, mingħajr 
proċedura kompetittiva. Għalhekk, il-kuntratti speċifiċi assoċjati huma 
irregolari. 

Għadha għaddejja 

(sakemm jiskadi l-kuntratt qafas fl-2025) 

2019 

L-ACER ikkalkulat b’mod skorrett il-punteġġi tal-evalwazzjoni fi proċedura 
ta’ reklutaġġ, li wassal biex kandidat jintgħażel b’mod mhux xieraq. Dan 
imur kontra l-prinċipju tat-trattament indaqs, u juri nuqqas ta’ 
applikazzjoni ta’ kontrolli interni effettivi. 

M/A 

2019 

Aħna sibna evidenza li tagħti x’tifhem li l-ACER kienet qed tqabbad 
ħaddiema interim biex tpatti għal nuqqas ta’ persunal fost il-membri tal-
persunal li kienu impjegati direttament. Għajr ħaddiem wieħed, il-
ħaddiema interim kollha li kienu qed jaħdmu mal-ACER kienu qed 

Pendenti 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

iwettqu kompiti fuq terminu twil. Jenħtieġ li l-ACER tassenja kompiti 
permanenti u kontinwi lill-membri tal-persunal impjegati direttament, 
mhux lill-ħaddiema interim. 

2019 

L-ACER kellha rata għolja ta’ riporti, li kienu ġġustifikati parzjalment biss. 
Dan huwa indikattiv ta’ problema strutturali. Biex tirriżolvi dan, jenħtieġ 
li l-ACER tkompli ttejjeb kemm l-ippjanar baġitarju tagħha kif ukoll iċ-ċikli 
ta’ implimentazzjoni tagħha. 

Għadha għaddejja 

2019 

L-ACER ma kkonformatx mal-Prinċipju 12 tal-kontroll intern fi ħdan il-
qafas ta’ kontroll intern proprju tagħha, li skontu l-ACER trid tirreġistra 
devjazzjonijiet mir-regoli u l-proċeduri fir-reġistru tagħha tal-
eċċezzjonijiet. Dan idgħajjef it-trasparenza u l-effettività tas-sistemi ta’ 
kontroll intern tal-ACER. 

Ikkompletata 

2020 
Dgħufijiet fil-kontroll intern fir-rigward tal-proċeduri ta’ reklutaġġ 
affettwaw il-proċess ta’ evalwazzjoni tal-kandidati, iżda ma xeħtux dubju 
fuq il-legalità jew ir-regolarità tal-proċeduri awditjati. 

M/A 

2020 
Il-paragrafu “Kwistjoni oħra”: l-ACER ma adottatx regoli interni biex 
tindirizza l-kontinwità tad-delegi f’każijiet fejn uffiċjali awtorizzanti 
deleganti jew delegati jħallu l-karigi tagħhom. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ACER 
3.2.9. L-Aġenzija tirrikonoxxi l-pagament li sar skont il-kuntratt qafas inkwistjoni. Il-valur tiegħu 
jirrappreżenta 0.1 % tal-pagamenti kollha li saru fl-2021. L-Aġenzija mminimizzat l-użu tal-lista 
lil hinn mill-prezzijiet sa fejn ikun possibbli (b’hekk ġabitha taħt 10 % tal-valur ta’ kull kuntratt 
speċifiku), filwaqt li qieset il-kontinwità tal-attivitajiet operazzjonali tagħha. 

3.2.10. L-Aġenzija tirrikonoxxi l-fatti kollha, kif ippreżentati mill-QEA. Għandu jkun innotat li 
ffaċċjata b’din is-sitwazzjoni għall-ewwel darba, l-Aġenzija ppruvat tiżgura li jiġu imposti t-
termini u l-kundizzjonijiet xierqa. Madankollu, l-Aġenzija ma rnexxilhiex tagħmel dan fil-ħin u 
kellha tirtira d-deċiżjoni. L-Aġenzija qieset l-iskambju ta’ ittri mal-eks membru tal-persunal 
bħala li dan jirrappreżenta soluzzjoni tajba biex jiġu formalizzati l-obbligi kuntrattwali wara l-
irtirar tad-deċiżjoni, u b’hekk tipproteġi minn riskji operazzjonali, legali u reputazzjonali. Wara 
li kisbet l-esperjenza ta’ dan il-proċess, l-Aġenzija hija impenjata li tapplika l-proċess fil-ħin u 
b’mod korrett. 

3.2.11. L-Aġenzija tirrikonoxxi ż-żieda fil-livell ta’ riporti. Is-sena 2021 kienet l-ewwel sena li fiha 
l-Aġenzija ġabret it-tariffi. Mingħajr esperjenza preċedenti f’dan id-dominju, l-Aġenzija kienet 
kawta fl-ikkuntrattar tar-riżorsi tagħha u dewmet il-bidu ta’ diversi proġetti operazzjonali 
ppjanati li jkunu koperti minn tariffi sakemm isir il-ħlas tal-ewwel pagament parzjali tat-tariffi. 
Dan irriżulta f’livell għoli ta’ riporti mill-impenji ta’ bilanċi tal-ftuħ fi tmiem is-sena. 
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L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi  
(l-Uffiċċju BEREC) 

 

3.3. L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-Korp 
ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi  
(l-Uffiċċju BEREC) 

Introduzzjoni 

3.3.1. L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (“l-Uffiċċju BEREC”), li tinsab f’Riga, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 
Nru 2018/1971 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 201832, li jissostitwixxi 
r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 preċedenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill33. Il-kompitu 
prinċipali tal-Uffiċċju BEREC huwa li jipprovdi servizzi ta’ appoġġ professjonali u amministrattiv 
lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC). Taħt il-gwida tal-
Bord tar-Regolaturi, huwa jiġbor u janalizza tagħrif dwar komunikazzjonijiet elettroniċi u 
jxerred l-aħjar prattiki bħal approċċi komuni, metodoloġiji u linji gwida dwar l-implimentazzjoni 
tal-qafas regolatorju tal-UE fost l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Il-Figura 3.3.1 tippreżenta 
ċ-ċifri ewlenin għall-Uffiċċju BEREC34. 

                                                             
32 Ir-Regolament (UE) 2018/1971 li jistabbilixxi l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju 
BEREC). 

33 Ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 li jistabbilixxi l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju. 

34 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Uffiċċju BEREC hija disponibbli fuq is-sit 
web tiegħu: www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Figura 3.3.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Uffiċċju BEREC 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 
** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 

nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 
Sors: il-kontijiet annwali tal-Uffiċju BEREC għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal 
ipprovduti mill-Uffiċju BEREC. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.3.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Uffiċċju BEREC. 

3.3.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Uffiċċju BEREC u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

8

10

Baġit (miljun EUR)*

43

45

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.3.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (“l-Uffiċċju BEREC”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji35 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju BEREC36 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.3.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Uffiċċju BEREC għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Uffiċċju BEREC fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet 
tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont 
ir-Regolament Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-
kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-
settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
35 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

36 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.3.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.3.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.3.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.3.9. Fir-rapport tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 201937, aħna kkonkludejna li 
proċedura ta’ akkwist għal servizzi legali kienet irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti 
sussegwenti kollha li saru abbażi ta’ dan il-kuntratt qafas huma irregolari. Fl-2021, il-pagamenti 
assoċjati ammontaw għal EUR 4 444. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.3.10. Fi proċedura ta’ reklutaġġ li vverifikajna, il-kumitat tal-għażla ma kienx 
stabbilixxa, qabel ma eżamina l-applikazzjonijiet, kif kienu se jingħataw il-punti għal kull 
kriterju tal-għażla. Dan kien ifisser li ftit li xejn kien hemm trasparenza fil-mod kif il-punteġġi 
tal-kandidati ġew iddeterminati. 

                                                             
37 Il-paragrafu 17 tar-Rapport annwali tal-QEA dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju BEREC 

għall-2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_MT.pdf
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Il-president tal-kumitat tal-għażla kien iddikjara kunflitt ta’ interess professjonali b’rabta ma’ 
żewġ kandidati li jaħdmu taħt is-superviżjoni tiegħu. Madankollu, ir-rapport ta’ evalwazzjoni 
finali ma kienx jiddeskrivi kif dan il-kunflitt ta’ interess kien ġie indirizzat. 

Dawn id-dgħufijiet identifikati dgħajfu l-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs fil-
proċedura ta’ reklutaġġ. Jistgħu jesponu lill-Uffiċċju BEREC għal riskji reputazzjonali u legali. 

3.3.11. Fi proċedura waħda ta’ akkwist għal servizzi tal-IT, li ġiet awditjata, l-Uffiċċju 
BEREC talab offerta mingħand kuntrattur mingħajr ma speċifika minn qabel liema servizzi kienu 
meħtieġa. Tali approċċ ifixkel l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet. 

Barra minn hekk, l-Uffiċċju BEREC ma wettaqx verifiki biex jiżgura li l-prezzijiet applikabbli għal 
kuntratti speċifiċi kienu jikkorrispondu għall-prezzijiet u l-iskontijiet stabbiliti fil-kuntratt qafas 
sottostanti. In-nuqqas ta’ verifiki ex ante fuq il-prezzijiet huwa dgħufija fis-sistema ta’ kontroll 
intern tal-Uffiċċju BEREC. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.3.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

L-Uffiċċju BEREC iffirma kuntratt qafas ma’ kumpanija waħda għall-
forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ segretarjali. Il-persunal (ħaddiema 
interim) ġie impjegat permezz ta’ kuntratti ma’ aġenziji awtorizzati, li 
jsibu xogħol temporanju għall-ħaddiema. Madankollu, l-użu ta’ kuntratti 
ta’ dan it-tip għall-forniment ta’ ħaddiema ma jikkonformax mar-regoli 
tal-UE dwar is-servizzi soċjali u l-impjiegi, u jesponi lill-Uffiċċju BEREC għal 
riskji legali u reputazzjonali. 

Ikkompletata 

2019 

L-Uffiċċju BEREC temm proċedura ta’ akkwist u ffirma kuntratt qabel ma 
evalwa l-offerti kollha li kien irċieva. Huwa tilef offerta waħda, u ma 
evalwahiex. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għal din il-proċedura ma spjegax 
kif l-Uffiċċju BEREC kien ikkonkluda jekk l-offerti kinux konformi mal-
kriterji tal-eliġibbiltà. Il-proċedura ta’ akkwist twettqet minn persuna 
waħda biss. Din il-persuna kienet iddikjarat kunflitt ta’ interess potenzjali, 
iżda xorta waħda wettqet il-proċedura kollha waħedha. Għal dawn ir-
raġunijiet, aħna nqisu l-kuntratt bħala irregolari. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-Uffiċċju BEREC 
3.3.9. L-Uffiċċju BEREC għamel titjib fl-akkwist tiegħu biex jevita ripetizzjoni ta’ żbalji mill-
passat. 

3.3.10. L-Uffiċċju BEREC jieħu nota tal-osservazzjoni u se jħejji mudelli interni ġodda għall-
proċeduri tal-għażla biex jittejjeb il-proċess. 

L-Uffiċċju BEREC jinnota li filwaqt li ġew applikati l-miżuri ta’ mitigazzjoni imposti mid-Direttur 
biex jiġi evitat il-kunflitt ta’ interess, dawn ma ġewx iddokumentati kif xieraq. 

L-Uffiċċju BEREC adotta regoli interni dwar id-dokumentazzjoni tal-konformità mad-deċiżjoni 
tal-AACC biex jiġu evitati r-riskji identifikati fil-futur. 

3.3.11. L-Uffiċċju BEREC jirrikonoxxi l-osservazzjoni u se jtejjeb id-dokumentazzjoni tal-passi 
kollha tal-proċess li jwasslu għall-approvazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-ħidma. 

L-Uffiċċju BEREC se jibdel il-proċedura interna tiegħu u se jinkludi dokumentazzjoni xierqa tal-
kontrolli tal-prezzijiet kollha fil-proċedura ta’ approvazzjoni ta’ kuntratti speċifiċi futuri. 
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3.4. L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA) 

Introduzzjoni 

3.4.1. L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (“EASA”), li tinsab 
f’Cologne, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2018/113938 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-4 ta’ Lulju 2018, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/200839. L-EASA għandha kompiti 
regolatorji u eżekuttivi speċifiċi fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni. Il-Figura 3.4.1 
tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EASA40. 

Figura 3.4.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EASA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EASA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EASA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.4.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
38 Ir-Regolament (UE) 2018/1139 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li 

jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea. 

39 Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li 
jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni. 

40 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EASA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.easa.europa.eu. 

257

258

Baġit (miljun EUR)*

744

729

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EASA. 

3.4.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EASA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.4.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea 
(“EASA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji41 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-EASA42 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, 
u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.4.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EASA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EASA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 

                                                             
41 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

42 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.4.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.4.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.4.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.4.9. Bejn l-2019 u l-2021, l-EASA vvalutat żewġ każijiet ta’ kunflitt ta’ interess potenzjali 
fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda impjieg ġdid xi mkien ieħor. Bi ksur 
tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, li jirrikjedi li għandha tiġi ppubblikata lista tal-
każijiet ivvalutati, fil-kuntest tar-riskju ta’ lobbjar u promozzjoni, l-EASA ma għamlitx hekk fil-
każ wieħed li rrieżaminajna. Fl-istess każ, bi ksur ta’ dispożizzjoni oħra tal-Artikolu 16 tar-
Regolamenti tal-Persunal, l-EASA ma kkonsultatx lill-Kumitat Konġunt. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.4.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2016 
L-EASA akkumulat surplus ta’ EUR 52 miljun mill-attivitajiet iffinanzjati 

mill-industrija matul is-snin, li mhuwiex previst fir-Regolament Fundatur 
tal-EASA. 

Għadha għaddejja 

(Mhux taħt il-kontroll tal-EASA) 

2018 

L-EASA impenjat il-fondi għal ftehim mal-Kummissjoni Ewropea dwar 
servizzi tal-arkivjar wara t-tiġdid tal-ftehim. Sabiex jiġi żgurat li jkun 

hemm fondi disponibbli, jenħtieġ li l-impenn baġitarju jiġi rreġistrat qabel 
ma l-aġenzija tikkommetti lilha nfisha għal obbligu legali. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EASA 
3.4.9. Għall-każ partikolari msemmi hawnhekk, l-EASA vvalutatu sew, kif ukoll kwalunkwe talba 
oħra għal attività okkupazzjonali/ta’ konsulenza rrappurtata mill-eks membru tal-persunal, 
għar-riskju ta’ kunflitt attwali jew potenzjali (inkluż perċepit) mal-interess tal-EASA. Fejn 
meħtieġ, ġew stabbiliti miżuri ta’ mitigazzjoni xierqa u ġew imposti restrizzjonijiet rilevanti. 
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3.5. L-Awtorità Bankarja Ewropea 
(EBA) 

Introduzzjoni 

3.5.1. L-Awtorità Bankarja Ewropea (“l-EBA”), li tinsab f’Pariġi, ġiet stabbilita bir-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43. L-EBA tikkontribwixxi 
għall-istabbiliment ta’ prattiki regolatorji u superviżorji komuni ta’ kwalità għolja fis-settur 
bankarju, timmonitorja l-applikazzjoni tal-liġi bankarja tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali, u 
tieħu deċiżjonijiet f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. Il-Figura 3.5.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin 
għall-EBA44. 

Figura 3.5.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EBA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EBA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EBA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.5.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EBA. 

                                                             
43 Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 

Bankarja Ewropea). 

44 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EBA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.eba.europa.eu. 

54

54

Baġit (miljun EUR)*

217

222

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EBA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.5.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Awtorità Bankarja Ewropea (“l-EBA”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji45 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EBA46 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.5.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EBA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EBA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
45 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

46 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.5.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.5.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.5.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.5.9. L-EBA fittxet li tikseb aċċess għal data dwar id-dejn tal-banek u dwar is-suq kapitali 
u kkonkludiet li s-servizzi li kienet teħtieġ setgħu jiġu pprovduti biss minn żewġ operaturi 
ekonomiċi speċifiċi. Għalhekk l-EBA daħlet f’żewġ proċeduri nnegozjati separati, għal kuntratti 
b’valur ta’ EUR 100 000 u EUR 43 800, mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż dwar 
kuntratt skont il-Punt 11.1 (b) (ii) u (iii) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju. Fiż-żewġ 
każijiet, l-EBA naqset milli ssegwi l-passi proċedurali kollha meħtieġa mill-Punt 16 tal-Anness I 
tar-Regolament Finanzjarju, bħal li tibgħat sejħa għall-preżentazzjoni tal-offerti u tfassal 
speċifikazzjonijiet tal-offerta. 

3.5.10. Aħna sibna dgħufijiet fil-kontroll intern li affettwaw il-proċeduri ta’ reklutaġġ. Fi 
proċedura waħda, ma sibna l-ebda evidenza li, qabel ma eżaminat l-applikazzjonijiet tagħhom, 
l-EBA kienet stabbiliet l-għadd minimu ta’ punti li l-kandidati kellhom jiksbu sabiex ikunu fil-
lista mqassra. Dan dgħajjef il-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs. 

Fi proċedura oħra, il-bord tal-għażla kien ġie stabbilit permezz ta’ sensiela ta’ emails minflok 
permezz ta’ deċiżjoni ta’ nomina unika, u għaldaqstant ma kien hemm l-ebda rendikont 
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komplet tal-entrati għan-nomini kollha. B’segwitu għall-awditu, l-EBA pprovdiet 
dokumentazzjoni biex turi li kienet biddlet il-proċessi tagħha. 

3.5.11. Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord tas-Superviżuri, il-membri tal-Bord li 
jkollhom kunflitt ta’ interess ma jistgħux jieħdu sehem fid-diskussjonijiet jew fil-votazzjoni tal-
Bord dwar il-kwistjoni kkonċernata. Madankollu, l-membru kkonċernat jista’ jibqa’ preżenti fil-
laqgħa jekk ħadd ma joġġezzjona. Dan joħloq riskju għall-indipendenza tal-Bord, għall-inqas fl-
apparenza. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.5.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

L-EBA qatt ma aġġustat il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni, ibbażati fuq 
stimi, biex jikkorrispondu maċ-ċifri reali, jew għamlet pjanijiet biex 
tagħmel dan. Il-kontribuzzjonijiet mill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti 
(NCAs) qatt ma ġew aġġustati biex jaqblu maċ-ċifri reali. 

Ikkompletata 

2019 

Il-baġit tal-EBA huwa ffinanzjat mill-NCAs u mill-UE. Ir-Regolament 
fundatur tal-EBA jistabbilixxi proporzjon ta’ kontribuzzjonijiet ta’ 60 % 
għall-NCAs u ta’ 40 % għall-UE. Madankollu, il-proporzjon reali użat huwa 
kemxejn differenti minħabba l-kontribuzzjonijiet mill-NCAs tal-pajjiżi tal-
EFTA. Meta jkun hemm surplus baġitarju fis-sena N-2, l-EBA tqassam mill-
ġdid skont il-proporzjon 60-40 fis-sena N, u mhux fuq il-bażi tal-
proporzjon reali tas-sena N-2. 

Ikkompletata 

2020 

Fl-2020, l-EBA kkonkludiet ftehim bankarju fuq terminu qasir ma’ bank 
billi użat proċedura ta’ akkwist żbaljata minħabba stima insuffiċjenti tal-
valur tal-kuntratt. L-imgħax negattiv imħallas kien ta’ EUR 38 430 għall-
perjodu minn Jannar sa Awwissu 2020. 

M/A 

2020 Għal akkwist, il-ġustifikazzjoni biex tintuża l-proċedura nnegozjata 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż dwar kuntratt ma kinitx 

M/A 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

adegwata u ma kellhiex rendikont adegwat tal-entrati. Il-valur tal-
kuntratt kien ta’ EUR 31 000. 

2020 

Fi proċedura ta’ akkwist minnhom, membru tal-persunal li ssostitwixxa 
ieħor fil-kumitat tal-ftuħ ma nħatarx formalment mill-Uffiċjal 
Awtorizzanti. Barra minn hekk, il-membru mhux maħtur iffirma d-
dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess biss wara l-ftuħ tal-offerti. 

M/A 

2020 

L-EBA ma applikatx ir-rata tal-imgħax speċifikata fir-Regolament 
Finanzjarju tal-UE għal pagamenti tal-kontribuzzjonijiet tal-2020 li ġew 
riċevuti tard minn għadd ta’ NCAs tal-Istati Membri u tal-pajjiżi tal-EFTA. 
L-ammont ta’ mgħax akkumulat għall-2020 huwa ta’ EUR 25 103. 
B’riżultat tal-awditu tagħna u wara li kkonsultat mal-Kummissjoni 
Ewropea, l-EBA ddeċidiet li tapplika l-imgħax ta’ inadempjenza mill-2021. 

Ikkompletata 

2020 

L-EBA ma aġġornatx formalment il-pjan għall-kontinwità tal-operat 
tagħha mill-2017 ’il hawn. Qabel ma l-EBA ġiet rilokata minn Londra għal 
Pariġi f’Ġunju 2019, kien tfassal abbozz ta’ pjan u kien intuża bħala bażi 
biex tiġi indirizzata l-pandemija tal-COVID-19. Madankollu, dan la ġie 
approvat formalment u lanqas ma ġie aġġornat mill-maniġment superjuri 
tal-EBA. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EBA 
3.5.9. L-EBA tirrikonoxxi l-iżball tagħha li ma ssegwix il-passi proċedurali kollha meħtieġa mill-
Punt 16 tar-Regolament Finanzjarju, fejn is-servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur 
ekonomiku wieħed. Minn meta rċeviet din l-osservazzjoni preliminari mill-QEA, l-EBA 
kkomplementat il-proċessi interni tagħha u segwiet il-passi proċedurali kollha meħtieġa għal 
dawn it-tipi ta’ proċeduri. 

3.5.10. L-EBA hija impenjata li tiżgura l-prinċipji ta’ trasparenza u trattament ugwali fil-
proċeduri tal-għażla kollha billi inter alia: tistabbilixxi b’mod sistematiku l-punteġġ u l-limitu 
meħtieġ biex wieħed jgħaddi għall-kandidati li jkunu se jintgħażlu qabel ma jiġu eżaminati l-
applikazzjonijiet tagħhom; tistieden membri esterni għall-panels tagħha, speċjalment għal 
pożizzjonijiet maniġerjali. 

Wara l-awditu, l-EBA kompliet issaħħaħ il-proċessi interni tagħha u issa tifformalizza b’mod 
sistematiku d-deċiżjonijiet ta’ nomina f’dokument uniku (filwaqt li l-emails setgħu ntużaw fil-
passat biex jitħaffef il-proċess) li għandu jagħmilha wkoll aktar faċli biex jiġi awditjat. 

3.5.11. Fil-laqgħa tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 2022, il-Bord tas-Superviżuri adotta emenda tar-
Regoli ta’ Proċedura tiegħu, kif ukoll tal-Bord Maniġerjali u l-mandati tal-Kumitati Permanenti 
dwar ir-Riżoluzzjoni (ResCo) u dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu (AMLSC), fejn membru li jkun iddikjara kunflitt ta’ interess huwa meħtieġ fil-każijiet 
kollha li jkun assenti kemm mid-diskussjoni nnifisha kif ukoll mill-vot. 
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3.6. L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi (ECHA) 

Introduzzjoni 

3.6.1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“ECHA”), li tinsab f’Helsinki, ġiet stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill47. Il-kompiti prinċipali 
tal-ECHA huma li tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll 
il-moviment liberu ta’ sustanzi fis-suq intern filwaqt li ssaħħaħ il-kompetittività u l-
innovazzjoni. L-ECHA tippromwovi wkoll l-iżvilupp ta’ metodi alternattivi għall-istima ta’ perikli 
relatati ma’ sustanzi. Il-Figura 3.6.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ECHA48. 

Figura 3.6.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ECHA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ECHA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ECHA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.6.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ECHA. 

                                                             
47 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u 

r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi. 

48 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ECHA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.echa.europa.eu. 

128

129

Baġit (miljun EUR)*

572

575

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/


 100 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) 

 

3.6.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ECHA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.6.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“ECHA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji49 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ECHA50 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.6.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ECHA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ECHA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
49 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

50 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.6.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.6.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.6.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA mis-
snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 

L-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-Istati Membri huma responsabbli 
mill-verifikazzjoni tal-volumi ddikjarati mill-kumpaniji, u l-ECHA ma 
għandha l-ebda setgħa ta’ infurzar. Il-kapaċità tal-ECHA li tissodisfa l-
mandat tagħha tiddependi mill-awtoritajiet nazzjonali. Dan idgħajjef l-
implimentazzjoni effettiva tar-Regolament REACH u jaffettwa wkoll il-
preċiżjoni tal-kalkolu tat-tariffi. 

Ikkompletata 

2018 

L-ECHA tistenna li t-tariffi u l-imposti jonqsu b’mod sinifikanti mill-2019 
’il quddiem. Hemm riskju li l-livelli relattivament stabbli tal-infiq u dawk 
tad-dħul li huma ferm inqas prevedibbli jista’ jkollhom effett negattiv fuq 
l-operazzjonijiet u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ECHA. Jenħtieġ li l-
ECHA, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet baġitarji, tniedi 
diskussjoni dwar mudell ta’ finanzjament vijabbli ġdid. 

Ikkompletata 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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Risposta tal-ECHA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.7. L-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol (EIOPA) 
Introduzzjoni 

3.7.1. L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (“EIOPA”), li 
tinsab fi Frankfurt, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill51. Il-kompitu tal-EIOPA huwa li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ standards u 
prattiki regolatorji u superviżorji komuni ta’ kwalità għolja u għall-applikazzjoni konsistenti tal-
atti tal-UE legalment vinkolanti, kif ukoll li tistimula u tiffaċilita d-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet fost l-awtoritajiet kompetenti, li timmonitorja u tivvaluta żviluppi tas-suq fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u li tippromwovi l-ħarsien tad-detenturi ta’ poloz, u tal-membri 
u l-benefiċjarji ta’ skemi tal-pensjonijiet. Il-Figura 3.7.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-
EIOPA52. 

Figura 3.7.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EIOPA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EIOPA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EIOPA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.7.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
51 Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 

Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol). 

52 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EIOPA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Baġit (miljun EUR)*

166

187

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EIOPA. 

3.7.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EIOPA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.7.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 
(“EIOPA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji53 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-EIOPA54 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.7.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EIOPA, għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EIOPA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-

                                                             
53 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

54 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.7.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.7.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.7.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.7.9. Il-kuntratt tal-kera tal-EIOPA għall-uffiċċji tagħha jistipula li sid il-kera tal-EIOPA jrid 
l-ewwel jagħti l-kunsens tiegħu qabel ma jkunu jistgħu jsiru bidliet fil-proprjetà u qabel ma jkun 
jista’ jiġi installat tagħmir addizzjonali. Jistipula wkoll li x-xogħlijiet assoċjati jistgħu jitwettqu 
biss minn kuntratturi nominati minn sid il-kera. B’riżultat ta’ dawn ir-restrizzjonijiet 
kuntrattwali, l-EIOPA tat xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni direttament lill-kuntratturi li kienu ġew 
deżinjati minn sid il-kera, mingħajr proċedura ta’ akkwist xierqa. Dan imur kontra l-
Artikoli 164, 167 u 170 tar-Regolament Finanzjarju. Għalhekk, l-ammonti kkonċernati minn din 
il-klawżola kuntrattwali (EUR 288 125 imħallsa fl-2021, li minnhom EUR 89 240 kienu relatati 
ma’ impenji tal-2020) kienu irregolari. 
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.7.10. Aħna sibna dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-EIOPA b’rabta ma’ 
kunflitti ta’ interess. 

(a) Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord tas-Superviżuri, il-membri tal-Bord li jkollhom 
kunflitt ta’ interess ma jistgħux jieħdu sehem fid-diskussjonijiet jew fil-votazzjoni tal-
Bord dwar il-kwistjoni kkonċernata. Iżda l-membru kkonċernat jista’ jibqa’ preżenti 
fil-laqgħa jekk ħadd ma joġġezzjona. Dan joħloq riskju għall-indipendenza tal-Bord, 
għall-inqas fl-apparenza. 

(b) F’Lulju 2020, il-Bord tat-Tmexxija tal-EIOPA adotta politika dwar l-indipendenza u t-
teħid ta’ deċiżjonijiet biex jiġu evitati kunflitti ta’ interess għall-membri tal-Bord tas-
Superviżuri, l-osservaturi, il-membri tal-Bord u persuni oħra li għandhom rwol fl-
EIOPA iżda li mhumiex impjegati direttament minnha. Madankollu, ir-responsabbiltà 
mill-adozzjoni ta’ arranġamenti prattiċi għall-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess hija 
f’idejn il-Bord tas-Superviżuri, u mhux f’idejn il-Bord tat-Tmexxija. 

(c) Il-Bord tat-Tmexxija jaħtar żewġ assessuri biex ifasslu r-rapporti annwali dwar il-
prestazzjoni tal-president u tad-direttur eżekuttiv. L-assessuri jżommu dan ir-rwol 
anke f’każijiet fejn jistgħu jeżistu kunflitti ta’ interess; pereżempju, meta assessur 
ikun impjegat ta’ awtorità nazzjonali kompetenti li għaliha l-EIOPA tkun qed tqis li 
tapplika miżura skont l-Artikoli 16-19 tar-Regolament dwar l-EIOPA (bħal ksur tal-
proċedura tad-dritt tal-Unjoni). Dan jista’ jaffettwa b’mod avvers l-indipendenza tal-
evalwatur u tal-persuna li qed tiġi evalwata, kuntrarjament għar-rekwiżit tal-
Artikolu 42(1) tar-Regolament dwar l-EIOPA. 

3.7.11. Bejn l-2019 u l-2021, l-EIOPA vvalutat każ wieħed ta’ kunflitt ta’ interess 
potenzjali fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda impjieg ġdid xi mkien 
ieħor. Bi ksur tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, l-EIOPA ma kkonsultatx lill-Kumitat 
Konġunt skont l-Artikolu 2 tal-Anness II tar-Regolamenti tal-Persunal. Minflok, l-EIOPA 
kkonsultat korp maħluq internament, il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Kunflitti ta’ Interess 
magħmul mill-Uffiċjal tal-Etika tal-EIOPA (membru tal-persunal maħtur mill-Awtorità tal-
Ħatra), membru tal-Bord tas-Superviżuri tal-EIOPA u membru tal-Bord Maniġerjali tal-EIOPA, 
sabiex tiġi żgurata l-indipendenza fil-valutazzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess li 
jkunu jinvolvu membri tal-persunal superjuri. Madankollu, dan il-korp ma jistax jissostitwixxi l-
Kumitat Konġunt kif previst fir-Regolamenti tal-Persunal. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.7.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Jenħtieġ li l-ħaddiema interim ikollhom l-istess kundizzjonijiet bħall-
ħaddiema li jiġu impjegati direttament. Jenħtieġ li l-EIOPA tanalizza l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema interim li tqabbad u tiżgura li 
jkunu jikkonformaw mal-liġijiet tax-xogħol, kemm dawk Ewropej kif ukoll 
dawk nazzjonali. 

Ikkompletata 

2019 

Id-dokumenti tal-baġit għall-2019 ma jiddeskrivux bis-sħiħ il-mod kif ġew 
ikkalkulati l-kontribuzzjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
(NCAs) tal-Membri tal-UE u tal-EFTA. L-EIOPA qatt ma aġġustat, jew 
għamlet pjanijiet biex taġġusta, il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni, ibbażati 
fuq stimi, magħmula mill-NCAs biex jikkorrispondu maċ-ċifri reali. 

Ikkompletata 

2019 

Il-baġit tal-EIOPA huwa ffinanzjat mill-NCAs u mill-UE nfisha. Ir-
Regolament Fundatur tal-EIOPA jistabbilixxi proporzjon ta’ 
kontribuzzjonijiet ta’ 60 % għall-NCAs u ta’ 40 % għall-UE. Madankollu, il-
proporzjon reali użat huwa kemxejn differenti minħabba l-
kontribuzzjonijiet mill-NCAs tal-pajjiżi tal-EFTA. Meta jkun hemm surplus 
baġitarju fis-sena N-2, l-EIOPA tqassam mill-ġdid skont il-proporzjon 60-
40 fis-sena N u mhux abbażi tal-proporzjon reali tas-sena N-2. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

F’Mejju 2020, l-EIOPA ffirmat kuntratt għall-forniment ta’ korsijiet ta’ 
taħriġ b’attendenza fiżika. F’Awwissu 2020, l-EIOPA ffirmat emenda 
għall-kuntratt, biex tinkludi l-forniment ta’ korsijiet ta’ taħriġ virtwali bi 
prezzijiet ogħla (estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni). Għalhekk, il-
pagamenti relatati ta’ EUR 3 850 li saru fl-2020 u (EUR 11 700 fl-2021) 
huma irregolari. B’segwitu għall-awditu li wettaqna fl-2021, l-EIOPA 
tterminat l-Emenda Nru 1, u nediet proċedura ġdida. 

Ikkompletata 

2020 

L-EIOPA ma applikatx l-imgħax ta’ inadempjenza speċifikat fir-
Regolament Finanzjarju tal-UE għal pagamenti tal-kontribuzzjonijiet tal-
2020 li ġew riċevuti tard minn għadd ta’ NCAs tal-Istati Membri u tal-
pajjiżi tal-EFTA. Wara li kkonsultat lill-Kummissjoni Ewropea, l-EIOPA 
ddeċidiet li tapplika l-imgħax ta’ inadempjenza u infurmat lill-NCAs 
rigward dan. 

Ikkompletata 

2020 

L-EIOPA la għandha sistema ta’ kontroll ex ante u lanqas ex post fis-seħħ 
biex tivverifika jekk l-ammont tal-ispejjeż rimborżati minn qabel lill-
awtoritajiet nazzjonali u mitlub minnhom għall-ispejjeż relatati mal-
esperti nazzjonali sekondati huwiex dak maqbul. B’riżultat ta’ dan, ir-
rimborż għall-ispiża għall-persunal ta’ esperti nazzjonali sekondati jista’ 
jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ spejjeż mhux preċiżi, jew li l-bidliet 
sussegwenti fl-ispiża għall-persunal ma jkunux jistgħu jinqabdu u jiġu 
indirizzati fil-ħin. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EIOPA 
3.7.9. Għal raġunijiet ta’ sigurtà u operazzjonali, il-kuntratt tal-kera attwali tal-EIOPA jobbliga 
lill-Aġenzija tuża kumpaniji akkwistati minn sid il-kera biex iwettqu xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. 
In-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni ta’ din il-klawżola kien jimplika ksur tal-obbligi kuntrattwali tal-
EIOPA. Wara l-osservazzjoni tal-Qorti, l-EIOPA, f’każ ta’ ċirkostanzi simili fil-futur, se tfittex li 
tirrikonċilja l-obbligi tal-aġenzija skont ir-Regolament Finanzjarju mal-obbligi legali u r-
restrizzjonijiet imposti mill-kuntratt ta’ kiri. Barra minn hekk, meta tniedi l-proċedura ta’ 
akkwist għal kuntratt ta’ kiri ġdid (il-kuntratt attwali jiskadi fl-2028), l-aġenzija se jkollha l-għan 
li tevita sfida simili ta’ obbligi konfliġġenti skont ir-Regolament Finanzjarju mal-obbligi legali 
imposti mill-ftehim tal-kiri. 

3.7.10. (a) L-EIOPA tenfasizza li r-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord tas-Superviżuri (BoS) 
jimplimentaw l-Artikolu 42(3) tar-Regolament 1094/2010 diġà issa u jissodisfaw b’mod strett ir-
rekwiżiti tiegħu. Madankollu, l-EIOPA tikkollabora mill-qrib mal-ESMA u mal-EBA biex tindirizza 
t-tħassib tal-Qorti dwar il-preżenza ta’ membru f’kunflitt f’laqgħa li fiha l-punt ikkonċernat ikun 
qed jiġi diskuss jew ivvotat. 

(b) Filwaqt li l-EIOPA hija tal-opinjoni li d-dispożizzjoni tal-Artikolu 42(4) tar-Regolament tal-
EIOPA dwar l-arranġamenti prattiċi essenzjalment diġà ġiet implimentata permezz tar-Regoli 
ta’ Proċedura attwali tal-BoS, l-EIOPA tirrikonoxxi li ċ-ċertezza legali tar-regoli interni u l-
arranġamenti prattiċi kollha tagħha jeħtieġ li tiġi żgurata fi kwalunkwe ħin. Konsegwentement, 
l-EIOPA, f’konformità mal-osservazzjoni tal-Qorti, se tressaq il-politika tal-Bord ta’ Tmexxija 
(MB) inkwistjoni għall-adozzjoni mill-BoS. 

(c) L-EIOPA tenfasizza li l-implimentazzjoni prattika tad-deċiżjoni rilevanti tal-MB (EIOPA-MB-
12/018) dwar l-evalwazzjoni tal-President u tad-Direttur Eżekuttiv hija konformi mal-opinjoni 
tal-Qorti. Biex tifformalizza l-prattika attwali tagħha, l-EIOPA taċċetta li tinkludi dispożizzjoni 
espliċita f’dak ir-rigward. 

3.7.11. Skont ir-Regoli tal-Etika tal-EIOPA (EIOPA-MB-20–006-Rev1, l-Artikolu 3(7)), sabiex tiġi 
żgurata l-indipendenza tal-assessuri involuti, il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Kunflitti ta’ 
Interessi (ACCI) — magħmul mill-Uffiċjal tal-Etika tal-EIOPA (membru tal-persunal maħtur mill-
Awtorità tal-Ħatra), membru tal-Bord tas-Superviżuri tal-EIOPA u membru tal-Bord Maniġerjali 
tal-EIOPA — ġie stabbilit u fdat bil-valutazzjoni ta’ kwistjonijiet etiċi li jinvolvu lill-President (li 
jaġixxi wkoll bħala Kumitat Konġunt skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal). Bħala 
tali, l-ACCI ġie ikkonsultat u l-każ ġie vvalutat. L-ACCI kkonkluda li ma hemm l-ebda kunflitt ta’ 
interess u stieden lill-BoS tal-EIOPA biex jieħu deċiżjoni f’dak ir-rigward. Sussegwentement, il-
BoS tal-EIOPA approva l-attività permezz tad-deċiżjoni tagħha tal-11 ta’ Novembru 2021, li l-
ACCI wara kkomunika lill-persuna kkonċernata. Fid-dawl tal-osservazzjoni tal-QEA, l-EIOPA 
biħsiebha tikkonsulta kemm lill-ACCI kif ukoll lill-Kumitat Konġunt f’dawn il-kwistjonijiet fil-
futur. 
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3.8. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni 
u t-Teknoloġija (EIT) 

Introduzzjoni 

3.8.1. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (“l-EIT”), li jinsab f’Budapest, ġie 
stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill55, li tħassar u 
ġie sostitwit bir-Regolament (UE) 2021/819 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill56. L-EIT 
jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomiċi sostenibbli fl-UE billi jappoġġa l-
innovazzjoni fil-livell tal-UE u f’dak tal-Istati Membri. Biex jagħmel dan, huwa jagħti għotjiet lill-
“Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni” (KKI), li jorbtu flimkien is-setturi tal-edukazzjoni 
għolja, tar-riċerka u tan-negozju biex jagħtu spinta lill-innovazzjoni u l-intraprenditorija. Fl-
2021, l-għotjiet tal-KKI ammontaw għal EUR 350 miljun (2020: EUR 568 miljun), li 
jirrappreżentaw 98 % tan-nefqa totali tal-EIT (2020: 99 %). Il-Figura 3.8.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għall-EIT57. 

Figura 3.8.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EIT 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EIT għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-EIT. 

Il-baġit naqas minħabba l-ammont sinifikattivament aktar baxx ta’ għotjiet mogħtija u 
implimentati għall-KKI fl-2021 dovut għat-tranżizzjoni bejn il-perjodi tal-qafas finanzjarju 
pluriennali preċedenti u tal-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid. 

                                                             
55 Ir-Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-

Teknoloġija. 

56 Ir-Regolament (UE) 2021/819 dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. 

57 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EIT hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: 
https://eit.europa.eu/. 

560

407

Baġit (miljun EUR)*

66

64

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.8.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EIT. 

3.8.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EIT u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.8.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (“l-EIT”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji58 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EIT59 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
58 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

59 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.8.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EIT jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti 
materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-EIT fil-31 ta’ Diċembru 2021 u r-riżultati tal-
operazzjonijiet tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet 
dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-
uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà 
għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.8.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.8.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.8.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.8.9. Għal żewġ pagamenti awditjati, l-EIT kien awtorizza l-impenji baġitarji relatati biss 
wara li ġew iffirmati l-kuntratti. Dan imur kontra l-Artikolu 73(2) tar-Regolament Finanzjarju 
Qafas. 
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Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.8.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 Il-KKI ma użawx kompletament l-ammonti tal-għotjiet li ngħataw mill-EIT. M/A 

2017 
L-EIT jippubblika avviżi ta’ postijiet vakanti fuq is-sit web proprju tiegħu u 
fuq is-sit web tad-DĠ HR, iżda normalment mhux fuq is-sit web tal-
Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO). 

Ikkompletata 

2016/2019 
Iż-żieda fil-baġit tal-EIT u l-għadd dejjem jikber ta’ KKI li għandhom jiġu 
ssorveljati ma ġewx akkumpanjati minn żieda rispettiva fl-għadd ta’ 
postijiet. 

Pendenti 

Mhux taħt il-kontroll tal-EIT 
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Risposta tal-EIT 
3.8.9. L-EIT ħadet nota tal-osservazzjoni tal-Qorti. 

Miċ-ċiklu tal-għotjiet tal-2023, l-EIT se juża l-għodod standard tal-IT ta’ Orizzont Ewropa tal-
Kummissjoni Ewropea biex jimmaniġġja l-għotjiet (eGrants), fejn kontrolli interni xierqa li 
jipprevjenu żbalji simili huma inkorporati fis-sistema. 

Il-Proċedura Operattiva Standard tal-EIT rilevanti għaċ-ċirkwiti finanzjarji se tiġi aġġornata biex 
tirrifletti l-bidliet. 
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3.9. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima (EMSA) 

Introduzzjoni 

3.9.1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (“EMSA”), li tinsab f’Lisbona, ġiet 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill60. L-EMSA 
taħdem biex tiżgura livell għoli ta’ sikurezza marittima u tipprevieni t-tniġġis mill-bastimenti. 
Tipprovdi wkoll lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri b’assistenza teknika, u 
timmonitorja u tevalwa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-Figura 3.9.1 tippreżenta ċ-
ċifri ewlenin għall-EMSA61. 

Figura 3.9.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EMSA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EMSA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EMSA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.9.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EMSA. 

                                                             
60 Ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima. 

61 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EMSA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.emsa.europa.eu. 

119

125

Baġit (miljun EUR)*

267

273

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-
opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EMSA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.9.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (“EMSA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji62 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EMSA63 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.9.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EMSA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EMSA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
62 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

63 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.9.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.9.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.9.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.9.9. Fl-2021, l-EMSA emendat 14-il kuntratt speċifiku għall-forniment ta’ servizzi abbażi 
tal-Artikolu 172(3)(d) tar-Regolament Finanzjarju. Il-valur inizjali totali ta’ dawn il-kuntratti kien 
ta’ EUR 8.9 miljun u l-valur totali emendat kien ta’ EUR 15.7-il miljun. Għalhekk, il-valur tal-
emendi kien ta’ EUR 6.8 miljun, żieda ta’ 76 % tal-valur inizjali tal-kuntratti. 

L-Artikolu 172(3)(d) tar-Regolament Finanzjarju jippermetti l-modifika ta’ kuntratti li ma 
jbiddlux ir-rekwiżiti minimi tal-proċedura ta’ akkwist inizjali u li jkunu limitati għal 10 % tal-
valur inizjali tal-kuntratti, sakemm tali modifika tal-valur ma tirriżultax mill-applikazzjoni stretta 
tad-dokumenti tal-akkwist jew tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali. L-EMSA użat dan il-każ 
speċifiku bħala bażi legali għall-14-il emenda inkwistjoni. 

Il-kuntratti (inkluża d-dokumentazzjoni tal-akkwist relatata) inkwistjoni ma jistipulawx b’mod 
espliċitu li l-valur jista’ jiżdied. Għalhekk, żieda fil-valur tal-kuntratt ma setgħetx tirriżulta mill-
“applikazzjoni stretta tad-dokumenti tal-akkwist jew id-dispożizzjonijiet kuntrattwali”. L-14-
il emenda inkwistjoni żiedu l-valur inizjali tal-kuntratti b’aktar minn 10 % u, għalhekk, ma kinux 
konformi mal-Artikolu 172(3)(d) tar-Regolament Finanzjarju. 

Madankollu, l-ammonti mħallsa fl-2021 (EUR 5.4 miljun) irriżultaw mill-applikazzjoni tal-
prezzijiet unitarji stabbiliti fil-kuntratti qafas rispettivi u kienu fil-limitu massimu oriġinali tal-
kuntratt qafas. Minħabba li kull kuntratt qafas ġie konkluż ma’ operatur ekonomiku uniku, l-
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emendi inkwistjoni ma biddlux il-bilanċ ekonomiku favur il-kuntrattur u ma wasslux għal 
distorsjoni tal-kompetizzjoni. Għalhekk, il-pagamenti li rriżultaw ma kinux milquta. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.9.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

Ir-Regolament Finanzjarju tal-UE jiddikjara li l-pagamenti jridu jsiru fi 
żmien preskritt ta’ 30 jum. Fl-2020, l-EMSA naqset milli tagħmel dan fi 
11 % tal-każijiet. Osservajna livelli simili jew ogħla ta’ dewmien fl-2019, 
fl-2018, fl-2017 u fl-2016. Sar xi sforz biex jitnaqqas id-dewmien, iżda din 
id-dgħufija rikorrenti tesponi lill-EMSA għal riskju finanzjarju u 
reputazzjonali. 

Ikkompletata 

2020 

Fl-2020, l-EMSA ħallset l-allowance tal-installazzjoni u l-allowance għas-
sussistenza għal kull jum lill-membri kollha tal-persunal li ġew reklutati 
bħala aġenti temporanji immedjatament wara l-issekondar tagħhom mal-
EMSA. L-EMSA ma ħaditx passi suffiċjenti biex tivverifika l-intitolamenti 
għal dawn l-allowances. Dan jirrappreżenta dgħufija fil-kontroll intern. 

Ikkompletata 

2020 

Ħames membri tal-persunal b’pożizzjonijiet maniġerjali fl-EMSA 
għandhom delegi li jagħtuhom l-istess setgħat eżatti bħal dawk tad-
Direttur Eżekuttiv għall-elementi tal-baġit kollha. Id-Direttur Eżekuttiv 
tal-EMSA ffirma wkoll deċiżjoni rigward il-ħatra ta’ aġenti Diretturi 
Eżekuttivi u awtoritajiet tal-ħatra li għandhom is-setgħa li jaġixxu 
b’delega matul il-liv annwali tad-Direttur Eżekuttiv, b’hekk dawn iż-żewġ 
rwoli ġew iddelegati kompletament matul dak il-perjodu. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EMSA 
3.9.9. L-EMSA tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA u ħadet miżuri biex temenda l-
ispeċifikazzjonijiet futuri tal-offerti u l-mudelli tal-kuntratti skont dan. 
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3.10. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) 

Introduzzjoni 

3.10.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (“ENISA”), li tinsab f’Ateni, ġiet 
stabbilita bir-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill64. Il-missjoni 
prinċipali tal-ENISA hija li tikseb livell għoli komuni ta’ ċibersigurtà fl-Unjoni kollha, inkluż li 
tappoġġa b’mod attiv lill-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji 
fit-titjib taċ-ċibersigurtà u billi sservi bħala punt ta’ referenza għal pariri u għarfien espert għall-
partijiet ikkonċernati rilevanti kollha tal-Unjoni. L-ENISA ġiet stabbilita għall-ewwel darba bħala 
l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni permezz tar-Regolament 
(KE) Nru 460/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill65. Il-Figura 3.10.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għall-ENISA66. 

Figura 3.10.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ENISA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ENISA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ENISA. 

Iż-żieda fl-għedud ta’ membri tal-persunal fl-2021 hija dovuta għas-suċċess tal-ENISA fil-mili ta’ 
diversi postijiet vakanti fuq terminu twil. 

                                                             
64 Ir-Regolament (UE) 2019/881 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-

Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni. 

65 Ir-Regolament (KE) Nru 460/2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni. 

66 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ENISA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.enisa.europa.eu. 

26

29

Baġit (miljun EUR)*

87

106

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.10.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ENISA. 

3.10.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ENISA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.10.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (“ENISA”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji67 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-ENISA68 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.10.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ENISA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 

                                                             
67 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

68 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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finanzjarja tal-ENISA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.10.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.10.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.10.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.10.9. L-ENISA tagħti sistematikament kuntratti ta’ valur baxx mingħajr id-deċiżjoni ta’ 
għoti rilevanti approvata u ffirmata mill-Uffiċjal Awtorizzanti, u dan mhuwiex konformi mal-
punti 30.3-30.4 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju. 

3.10.10. Sabiex tiddeċiedi jekk testernalizzax servizz partikolari jew tipprovdihx 
internament, l-ENISA żviluppat u tuża metodoloġija ta’ analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-
benefiċċji. Madankollu, din il-metodoloġija għandha defiċjenzi fit-tfassil li jistgħu jaffettwaw l-
oġġettività tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u tesponi lill-ENISA għal riskji finanzjarji. 

3.10.11. Fil-proċeduri ta’ akkwist, l-Artikolu 167 tar-Regolament Finanzjarju jirrikjedi 
distinzjoni ċara bejn il-kriterji tal-għażla u dawk għall-għoti. Il-kriterji tal-għażla għandhom 
ikunu strettament marbuta mal-evalwazzjoni tal-offerenti, u l-kriterji għall-għoti mal-
evalwazzjoni tal-offerti. Aħna sibna li, f’żewġ proċeduri ta’ akkwist, l-ENISA użat il-kapaċità 
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teknika tal-kumpanija bħala kriterju għall-għoti, u dan jirrigwarda b’mod ċar l-evalwazzjoni tal-
offerent u mhux tal-offerta. Tali trikkib bejn il-kriterji tal-għażla u dawk għall-għoti jdgħajjef iċ-
ċertezza legali u jesponi lill-ENISA għal riskji reputazzjonali u legali. 

3.10.12. Bejn l-2019 u l-2021, l-ENISA vvalutat tliet każijiet ta’ kunflitt ta’ interess 
potenzjali fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda impjieg ġdid xi mkien 
ieħor. Fil-każ wieħed li rrieżaminajna, aħna sibna li, bi ksur tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-
Persunal, l-ENISA ma kkonsultatx lill-Kumitat Konġunt. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.10.13. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 



 127 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) 

 

Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

L-ENISA ma kellhiex politika dwar karigi sensittivi li tkun tidentifika 
funzjonijiet sensittivi, iżżommhom aġġornati u tiddefinixxi miżuri xierqa 
biex timmitiga r-riskju ta’ interessi personali. Dan ma kienx konformi mal-
istandards ta’ kontroll intern tal-ENISA. Jenħtieġ li l-ENISA tadotta u 
timplimenta tali politika dwar karigi sensittivi. 

Ikkompletata 

2019 

Fl-2019, l-ENISA żiedet b’mod sinifikanti l-użu ta’ persunal interim (29 % 
tal-forza tax-xogħol reali totali) meta mqabbel mas-sena preċedenti. Dan 
jindika li l-ENISA żiedet id-dipendenza tagħha fuq ħaddiema interim f’ħafna 
oqsma differenti tal-operazzjonijiet tagħha. 

Ikkompletata 

2019 

Il-kuntratt bejn l-ENISA u l-aġenziji tax-xogħol temporanju ma jistipulax it-
termini bażiċi tal-impjieg sabiex tiġi ġġustifikata l-kategorija li taħtha jiġi 
impjegat il-ħaddiem interim. Il-membri tal-persunal interim lanqas ma 
jgawdu mill-istess benefiċċji soċjali bħal dawk li jgawdu minnhom l-
impjegati tal-ENISA. 

Ikkompletata 

2020 

Mill-1 ta’ Jannar sat-12 ta’ Frar, membru tal-persunal kien qed jawtorizza 
impenji baġitarji kif ukoll pagamenti mingħajr delega valida ta’ setgħat. 
Minkejja li l-ammont tal-pagamenti ma jaqbiżx is-soll ta’ materjalità 
stabbilit għal dan l-awditu, billi jirrappreżenta 1.6 % tal-ammont totali tal-

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli fl-2020, il-kwistjoni hija ta’ 
natura materjali. 

2020 
L-ENISA ma għandhiex regoli interni biex tindirizza l-kontinwità tad-delegi 
f’każijiet fejn uffiċjali awtorizzanti deleganti jew delegati jħallu l-karigi 
tagħhom. 

Ikkompletata 

2020 

Il-QEA sabet diversi dgħufijiet fil-proċeduri ta’ delega tal-ENISA. F’każ 
wieħed, delega kienet skadiet għal diversi xhur minkejja l-fatt li l-membri 
tal-persunal komplew jawtorizzaw it-tranżazzjonijiet. F’każijiet oħra, il-
membri tal-persunal kienu meħtieġa jirrikonoxxu d-delegi mogħtija lilhom 
bil-firma tagħhom. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, dan sar aktar minn 10 xhur 
wara. Fl-aħħar nett, ġiet identifikata diskrepanza bejn delega u l-parametri 
tagħha fis-sistema tal-IT. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ENISA 
3.10.9. L-ENISA taqbel u tilqa’ din l-osservazzjoni tal-awditjar u diġà ħadet il-passi meħtieġa 
biex tindirizza dan it-tħassib. 

3.10.10. L-ENISA taqbel u tilqa’ din l-osservazzjoni tal-awditjar u diġà ħadet il-passi meħtieġa 
biex tindirizza dan it-tħassib. 

3.10.11. L-ENISA taqbel u tilqa’ din l-osservazzjoni tal-awditjar u diġà ħadet il-passi meħtieġa 
biex tindirizza dan it-tħassib. 

3.10.12. Filwaqt li l-Kumitat Konġunt għandu biss rwol konsultattiv u konsegwentament dan in-
nuqqas identifikat ma kellux impatt fuq it-teħid tad-deċiżjonijiet, madankollu l-ENISA taqbel u 
tilqa’ din l-osservazzjoni tal-awditjar. Għaldaqstant l-ENISA se tikkostitwixxi formalment 
Kumitat Konġunt biex tikkonforma mal-qafas legali applikabbli. 
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3.11. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ferroviji (ERA) 

Introduzzjoni 

3.11.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“ERA”), li tinsab f’Lille u 
f’Valenciennes, inħolqot bir-Regolament (KE) Nru 881/200469 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li tħassar u ġie sostitwit fl-2016 mir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill70. Il-kompitu tal-ERA huwa li ttejjeb il-livelli ta’ interoperabbiltà u sikurezza tas-
sistemi ferrovjarji Ewropej. L-ERA hija wkoll l-awtorità tal-UE responsabbli mill-ħruġ ta’ 
awtorizzazzjonijiet, ċertifikati u approvazzjonijiet f’dan il-qasam. Il-Figura 3.11.1 tippreżenta ċ-
ċifri ewlenin għall-ERA71. 

Figura 3.11.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ERA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ERA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ERA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.11.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
69 Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji. 

70 Ir-Regolament (UE) 2016/796 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji. 

71 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ERA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.era.europa.eu. 

37

40

Baġit (miljun EUR)*

177

188

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ERA. 

3.11.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ERA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.11.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“ERA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji72 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ERA73 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.11.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ERA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ERA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
72 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

73 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 



 132 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) 

 

Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.11.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.11.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.11.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2013 L-ERA tinsab f’Lille u f’Valenciennes. Huwa probabbli li l-ispejjeż jistgħu 
jitnaqqsu jekk l-operazzjonijiet kollha jkunu ċentralizzati f’post wieħed. M/A 

2018 

Fl-2019, l-ERA se tibda tiġbor tariffi u imposti għall-kompiti ta’ 
ċertifikazzjoni. Ir-Regolament il-ġdid kien jirrikjedi li l-ħtiġijiet speċifiċi tal-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) iridu jittieħdu inkunsiderazzjoni. 
Jenħtieġ li l-ERA tintroduċi kontrolli effettivi biex tivverifika l-istatus ta’ 
SME tal-applikanti. 

Għadha għaddejja 

2019 
L-ERA ma vverifikatx l-ammonti li ġew fatturati miIl-Kummissjoni 
Ewropea skont ftehim dwar il-livell ta’ servizz għall-forniment ta’ servizzi 
differenti tal-IT. Dan jindika dgħufijiet fil-kontrolli interni tal-ERA. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ERA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.12. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq (ESMA) 

Introduzzjoni 

3.12.1. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“ESMA”), li tinsab f’Pariġi, ġiet stabbilita 
bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill74. Il-missjoni tal-
ESMA hija li ssaħħaħ il-ħarsien tal-investituri u tippromwovi stabbiltà u ordni fis-swieq 
finanzjarji. L-ESMA twettaq il-missjoni tagħha u tilħaq l-objettivi tagħha permezz ta’ erba’ 
attivitajiet: billi tivvaluta r-riskji għall-investituri, is-swieq u l-istabbiltà finanzjarja; billi 
tikkompleta ġabra unika tar-regoli għas-swieq finanzjarji tal-UE; billi tippromwovi l-
konverġenza superviżorja; u billi tissorvelja direttament lil entitajiet finanzjarji speċifiċi. Il-
Figura 3.12.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ESMA75. 

Figura 3.12.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ESMA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ESMA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ESMA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.12.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
74 Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 

Ewropea tat-Titoli u s-Swieq). 

75 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ESMA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.esma.europa.eu. 

60

69

Baġit (miljun EUR)*

250

308

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ESMA. 

3.12.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ESMA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.12.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“ESMA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji76 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ESMA77 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.12.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ESMA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ESMA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 

                                                             
76 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

77 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.12.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.12.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.12.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.12.9. F’akkwist ta’ servizzi b’valur stmat ta’ EUR 45 000, aħna sibna li l-ESMA kienet 
nediet proċedura nnegozjata mingħajr ma ppubblikatha, bi ksur tal-punt 3.1 tal-Anness I tar-
Regolament Finanzjarju, għal raġunijiet relatati man-natura tas-servizz. L-istandards ta’ kontroll 
intern tal-ESMA jirrikjedu li, qabel ma tittieħed azzjoni, il-każijiet kollha ta’ devjazzjonijiet mill-
proċessi u l-proċeduri stabbiliti għandhom jiġu ġġustifikati u approvati f’rapporti tal-
eċċezzjonijiet irreġistrati ċentralment. Madankollu, f’dan il-każ, l-ESMA għamlet dan biss wara 
li wettaqna l-awditu. 

3.12.10. Aħna sibna dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-ESMA b’rabta ma’ 
kunflitti ta’ interess. 

(a) Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord tas-Superviżuri, il-membri tal-Bord li jkollhom 
kunflitt ta’ interess ma jistgħux jieħdu sehem fid-diskussjonijiet jew fil-votazzjoni 
dwar il-kwistjoni kkonċernata. Iżda l-membru kkonċernat jista’ jibqa’ preżenti fil-
laqgħa sakemm il-maġġoranza tal-membri ma tivvotax biex jeskluduh. Dan joħloq 
riskju għall-indipendenza tal-Bord, għall-inqas fl-apparenza. 
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(b) Ir-regoli tal-ESMA dwar l-evalwazzjoni tal-president u tad-direttur eżekuttiv ma 
jiddikjarawx b’mod espliċitu li membru tal-Bord tas-Superviżuri, li l-NCA tiegħu tkun 
jew x’aktarx se tkun suġġetta għal proċeduri skont l-Artikoli 16 - 19 tar-Regolament 
(UE) Nru 1095/2010 (bħal ksur tad-dritt tal-UE), ma jistax ikun evalwatur jew 
evalwatur ta’ appell tal-president jew tad-direttur eżekuttiv. Dan jista’ jaffettwa 
b’mod avvers l-indipendenza tal-evalwatur u tal-persuna li qed tiġi evalwata. Aħna 
sibna li fi snin preċedenti kien inħoloq riskju ta’ kunflitt ta’ interess matul tali 
eżerċizzju ta’ evalwazzjoni, u l-ESMA kienet damet biex tieħu azzjoni ta’ 
mitigazzjoni. Sibna wkoll li l-ESMA ma mmonitorjatx b’mod attiv sitwazzjonijiet 
potenzjali ta’ kunflitt ta’ interess, pereżempju billi tivvaluta jekk deċiżjonijiet tal-
passat fir-rigward ta’ NCA jistgħux joħolqu kunflitt potenzjali. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.12.11. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Il-bilanċi pożittivi u d-defiċits mit-tariffi ddebitati lill-aġenziji ta’ 
klassifikazzjoni tal-kreditu u lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet jistgħu 
jwasslu għal finanzjament trażversali annwali tal-attivitajiet. Jenħtieġ li l-
ESMA ssib mezz biex tevita tali finanzjament trażversali. 

Pendenti 

(mhux taħt il-kontroll tal-ESMA) 

2019 

L-ESMA qatt ma aġġustat, jew kienet għamlet pjanijiet biex taġġusta, il-
kontribuzzjonijiet tal-pensjoni, ibbażati fuq stimi, magħmula mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għas-sena N biex jikkorrispondu maċ-
ċifri reali. 

Ikkompletata 

2020 

L-informazzjoni mir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għall-kalkolu tat-tariffi 
kienet suġġetta biss għal rieżamijiet limitati mwettqa minn awdituri 
indipendenti. Ġie ppubblikat dokument ta’ konsultazzjoni, li jipproponi 
simplifikazzjoni tal-metodu użat biex jiġi ddeterminat il-fatturat 
tagħhom. Ir-reviżjoni tal-atti delegati dwar it-tariffi għall-aġenziji ta’ 
klassifikazzjoni tal-kreditu u għar-repożitorji tat-tranżazzjonijiet hija 
f’idejn il-Kummissjoni. L-ESMA tenniet li r-reviżjoni hija meħtieġa. 

Pendenti 

(mhux taħt il-kontroll tal-ESMA) 

2020 
Ir-Regolament dwar l-Aġenziji ta’ Klassifikazzjoni tal-Kreditu (CRAs) 
jipprovdi lok biex jiġi evitat il-mekkaniżmu ta’ ħlas ta’ tariffi. Is-CRAs 
jistgħu wkoll jevitaw it-tariffi billi jittrasferixxu d-dħul f’ġuriżdizzjonijiet 

Pendenti 

(mhux taħt il-kontroll tal-ESMA) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440


 140 

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) 

 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

mhux tal-UE. Ir-Regolament huwa suġġett għad-dritt ta’ inizjattiva tal-
Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-bidliet leġiżlattivi. L-ESMA 
ppubblikat dokument ta’ konsultazzjoni u ppreżentat parir tekniku lill-
Kummissjoni Ewropea dwar l-emendar tar-Regolament. 

2020 
Kontrolli interni dgħajfa fil-monitoraġġ tal-ħin iddebitat lill-ESMA 
f’kuntratt “time and means” taħt kuntratt qafas għal servizzi ta’ 
konsulenza fl-IT (kontroll tal-għadd ta’ jiem mhux fuq il-post). 

Ikkompletata 

2020 

L-ESMA ffirmat “ftehim prinċipali għal servizzi ta’ data”. L-ammont 
massimu tal-kuntratt ma kienx iddikjarat b’mod ċar, minħabba li ntuża l-
mudell tal-fornitur. Barra minn hekk, l-uffiċjal awtorizzanti li ffirma kien 
awtorizzat biss li jiffirma impenji legali għal nofs l-ammont inkwistjoni. 
Sussegwentement għall-awditu, l-ESMA ħadet azzjoni korrettiva biex 
tindirizza din id-dgħufija (jiġifieri l-kuntratt ġie kkontrofirmat mid-
Direttur Eżekuttiv). 

Ikkompletata 

2020 
L-ESMA ma applikatx l-imgħax ta’ inadempjenza għal għadd ta’ aġenziji 
ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu. L-uffiċjal awtorizzanti ma stabbiliex l-
ammonti riċevibbli u ma ħax deċiżjoni formali biex jirrinunzja l-ammonti. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ESMA 
3.12.9. L-ommissjoni ta’ pubbliċità ex-ante kienet ġustifikata bil-kamp ta’ applikazzjoni 
speċifiku tal-akkwist. Din l-eċċezzjoni kienet debitament dokumentata ex-post (fi tmiem 2021) 
u approvata b’segwitu tal-awditjar tal-QEA. Barra minn hekk, l-ESMA diġà ħadet il-miżuri 
neċessarji għall-prevenzjoni ta’ sitwazzjoni simili fil-futur. 

3.12.10. L-ESMA hija impenjata bis-sħiħ sal-ogħla standards etiċi għall-prevenzjoni ta’ kunflitti 
ta’ interess, kif imniżżel fir-Regolament ta’ twaqqif tal-ESMA. 

(a) Ir-regoli attwali tal-ESMA dwar il-kunflitt ta’ interess huma konsistenti bis-sħiħ mal-Artikolu 
42(3) tar-Regolament dwar l-ESMA, li jirrikjedi li membri b’kunflitt “jastjenu li jipparteċipaw fid-
diskussjoni u li jivvutaw” dwar miżuri li dwarhom il-membri tal-Bord ikollhom potenzjalment 
kunflitt. 

L-ESMA diġà tosserva il-prattika li Membri tal-Bord li potenzjalment ikollhom kunflitt (u 
persunal akkumpanjanti), il-President u d-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA jħallu l-kamra (virtwali) 
tal-Bord. 

Fis-7 ta’ Lulju, il-Bord tas-Superviżuri tal-ESMA emenda l-politika tiegħu, biex tirrikjedi 
espliċitament li membri b’kunflitt iħallu l-kamra f’konformità mal-prattika eżistenti. 

(b) L-ESMA tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA. L-ESMA hi tal-fehma li r-riskju ta’ kunflitt ta’ 
interess f’dik is-sitwazzjoni partikolari kien mitigat bis-sħiħ, meta jitqies li l-assessur ma 
kkontribwixxiex għall-valutazzjoni finali. 

Għall-attivitajiet kollha li jitwettqu mill-Membri tal-Bord fl-ESMA, inkluż bħala assessuri, huma 
jibqgħu soġġetti għad-dikjarazzjoni ta’ dmirijiet tagħhom fl-applikazzjoni tal-politika dwar il-
kunflitt ta’ interess għal dawk li mhumiex fil-persunal, li tinkludi l-obbligu li kunflitt ta’ interess 
ad hoc ikun irrappurtat kif jirriżulta, flimkien mad-dikjarazzjoni ta’ interessi annwali u flimkien 
ma’ kunflitti ta’ interess possibbli li jirriżultaw mill-punti tad-diskussjoni jew minn deċiżjoni 
f’laqgħa/sejħa/proċedura bil-miktub tal-Bord. 

L-ESMA m’għandha l-ebda oġġezzjoni li tintroduċi kontroreferenza espliċita għall-politika dwar 
il-kunflitt ta’ interess fil-proċess ta’ evalwazzjoni tagħha. Barra minn hekk, l-ESMA diġà 
timplimenta salvagwardja addizzjonali billi tiġbor konfermi ad hoc ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ 
interess mill-Membri tal-Bord Maniġerjali li ġew eletti mill-pari tagħhom għat-tħejjija tal-
abbozz tar-rapporti ta’ evalwazzjoni dwar il-maniġers superjuri tal-ESMA għall-2021. 
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3.13. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Programm Spazjali (EUSPA) 

Introduzzjoni 

3.13.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (“EUSPA”), li tinsab fi 
Praga, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2021/69678. L-EUSPA timmaniġġja l-programm 
spazjali tal-UE, filwaqt li tikkontribwixxi għall-prosperità u s-sigurtà tal-UE. L-EUSPA ssostitwiet 
l-Aġenzija tal-GNSS (Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita) Ewropea (“GSA”) li fl-2010 
kienet ħadet f’idejha l-kompiti kollha li qabel kienu assenjati lill-Impriża Konġunta GALILEO. Il-
Figura 3.13.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EUSPA79. 

Figura 3.13.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EUSPA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EUSPA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EUSPA. 

Iż-żieda fil-baġit fl-2021 kienet xprunata mill-mandat estiż tal-EUSPA bbażat fuq il-Programm 
Spazjali l-ġdid tal-UE. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.13.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
78 Ir-Regolament (UE) 2021/696 li jistabbilixxi l-Programm Spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-

Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali. 

79 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EUSPA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Baġit (miljun EUR)*

212

242

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EUSPA. 

3.13.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EUSPA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.13.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (“EUSPA”), 
li jinkludu r-rapporti finanzjarji80 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EUSPA81 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.13.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EUSPA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EUSPA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 

                                                             
80 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

81 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.13.6. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 6.1 tal-kontijiet, li tiddeskrivi l-impatt 
tal-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja kontra l-Ukrajna fir-rapport tal-prestazzjoni 
finanzjarja u fil-karta tal-bilanċ tal-EUSPA. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.13.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.13.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.13.9. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.13.10. Aħna sibna għadd ta’ defiċjenzi proċedurali f’żewġ proċeduri ta’ reklutaġġ 
awditjati li jdgħajfu l-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs. 

(a) Fiż-żewġ każijiet, l-avviżi ta’ postijiet vakanti ma stabbilewx l-għadd ta’ punti li l-
kandidati kienu meħtieġa jiksbu sabiex ikunu fil-lista mqassra jew biex jitniżżlu fuq 
lista ta’ riżerva, jew l-għadd ta’ kandidati li għandhom ikunu fil-lista mqassra jew 
imniżżla fuq lista ta’ riżerva. Dawn l-għedud kienu ġew iddikjarati b’mod formali biss 
fir-rapporti finali tal-bord tal-għażla, li ġew ippubblikati wara l-eżaminar tal-
applikazzjonijiet tal-kandidati. 
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(b) L-istruzzjonijiet maħruġa mill-bord tal-għażla dwar l-għoti ta’ punti għad-diversi 
kriterji tal-għażla ma kinux dettaljati biżżejjed biex jiżguraw li l-membri tal-bord tal-
għażla japplikaw approċċ konsistenti. 

(c) F’waħda miż-żewġ proċeduri ta’ reklutaġġ, l-ebda skema għall-għoti ta’ punteġġi ma 
kienet ġiet stabbilita minn qabel għal wieħed mit-testijiet. 

3.13.11. Bejn l-2019 u l-2021, l-EUSPA vvalutat każ wieħed ta’ kunflitt ta’ interess 
potenzjali fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda impjieg ġdid xi mkien 
ieħor. L-EUSPA approvat l-impjieg il-ġdid b’restrizzjonijiet. Madankollu, minkejja l-obbligu 
ġenerali li tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha, l-EUSPA ma pprovdietx ġustifikazzjoni 
għal dawk ir-restrizzjonijiet. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.13.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 E-procurement: Il-GSA kienet għadha mhux qed tuża dawn l-għodod tal-
IT għall-e-procurement żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea. Ikkompletata 

2019 

Ma hemm l-ebda strateġija ex ante jew ex post komprensiva fis-seħħ biex 
tikkonferma l-preċiżjoni tal-ispejjeż imġarrba li ġew iddikjarati mill-ESA 
b’rabta mal-implimentazzjoni tal-programmi EGNOS u GALILEO. Dan 
jippreżenta riskju li l-pagamenti tal-GSA lill-ESA jistgħu jiġu kkalkulati fuq 
il-bażi ta’ spejjeż mhux preċiżi, b’impatt fuq il-kontijiet tal-GSA. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EUSPA 
3.13.10. L-Aġenzija tippjana li tintroduċi għadd ta’ modifiki fil-proċeduri għar-reklutaġġ tagħha 
biex tindirizza l-osservazzjonijiet identifikati. 

3.13.11. L-EUSPA tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA u se tqisha kif xieraq fil-proċeduri tagħha. 
L-EUSPA tixtieq tiċċara li, f’dan il-każ partikolari, hija ma ddikjaratx ir-raġunijiet għar-
restrizzjonijiet fid-deċiżjoni, minħabba li kkunsidrathom evidenti, peress li: 
- Ir-restrizzjonijiet kienu limitati għat-tħejjija ta’ offerti għall-akkwist, sejħiet għal għotjiet jew 

premjijiet li fihom il-persuna kkonċernata kienet involuta meta kienet qed taħdem għall-
Aġenzija. 

- Id-Deċiżjoni tikkonċerna membru tal-persunal anzjan preċedenti tal-Aġenzija, li huwa 
preżunt li huwa kompletament konxju tar-regoli applikabbli. 
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3.14. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp 
ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) 

Introduzzjoni 

3.14.1. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (“Cedefop”), li jinsab 
f’Tessaloniki, ġie stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/7582, li tħassar bir-
Regolament (UE) 2019/128 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Jannar 201983. Is-
Cedefop irawwem l-iżvilupp ta’ taħriġ vokazzjonali fil-livell tal-UE billi jiġbor u jxerred 
dokumentazzjoni dwar is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali. Il-Figura 3.14.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għas-Cedefop84. 

Figura 3.14.1 – Iċ-ċifri ewlenin għas-Cedefop 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tas-Cedefop għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mis-Cedefop. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.14.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
82 Ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ 

Professjonali. 

83 lr-Regolament (UE) 2019/128 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ 
Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75. 

84 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tas-Cedefop hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Baġit (miljun EUR)*

108

108

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.030.01.0090.01.MLT&toc=OJ%3AL%3A2019%3A030%3ATOC
http://www.cedefop.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tas-Cedefop. 

3.14.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tas-Cedefop u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.14.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali 
(“Cedefop”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji85 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tas-Cedefop86 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.14.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tas-Cedefop għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tas-Cedefop fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-
flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-

                                                             
85 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

86 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Regolament Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.14.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.14.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.14.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.14.9. Aħna sibna dgħufijiet fil-proċeduri ta’ reklutaġġ tas-Cedefop. 

(a) F’każ wieħed, is-Cedefop uża konsulenti esterni biex jiskrinja l-applikazzjonijiet dwar 
il-kriterji ta’ qabel l-għażla stabbiliti fl-avviż ta’ post vakanti. Il-konsulenti taw il-
valutazzjoni tagħhom, iżda għal xi wħud mill-kriterji ta’ qabel l-għażla, il-bord tal-
għażla ddeċieda li ma jużahiex. Minflok, wettaq mill-ġdid dik il-parti tal-proċess ta’ 
skrinjar huwa stess. Aħna osservajna diskrepanzi kbar bejn il-valutazzjoni mwettqa 
mis-Cedefop u dik imwettqa mill-konsulenti. Dawn id-diskrepanzi, li setgħu kienu ta’ 
benefiċċju jew ta’ żvantaġġ għall-kandidati, kienu kkawżati minn nuqqas ta’ linji 
gwida ċari u dettaljati għall-għoti ta’ punteġġi fir-rigward tal-kriterji ta’ qabel l-
għażla. 

(b) F’żewġ proċeduri ta’ reklutaġġ, saru testijiet bil-miktub mill-bogħod matul diversi 
jiem, li żiedu r-riskju li l-kontenut tat-test jiġi ddivulgat mingħajr awtorizzazzjoni. 
F’wieħed minn dawn iż-żewġ każijiet, il-proċedura saret fuq erbat ijiem, bi tmiem il-
ġimgħa bejniethom. Is-Cedefop ma ħax il-miżuri kollha meħtieġa biex jistabbilixxi 
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mekkaniżmu ta’ kontroll intern effettiv biex itaffi r-riskji assoċjati. B’segwitu għall-
awditu li wettaqna, is-Cedefop adatta l-proċeduri tiegħu għall-proċeduri ta’ 
reklutaġġ futuri. 

3.14.10. Aħna sibna wkoll dgħufijiet fil-ġestjoni tal-pagamenti, b’mod partikolari fir-
rigward tal-kontrolli ex ante. 

(a) Kuntratt qafas għal servizzi u prodotti tal-IT ippermetta lill-kuntrattur jitlob tariffa 
ta’ żieda fuq il-prezzijiet reali. Is-Cedefop ħallas fattura ta’ EUR 11 614 mingħajr ma 
l-ewwel ivverifika jekk l-ammonti fatturati kinux korretti, minkejja li r-Regolament 
Finanzjarju jirrikjedi li jitwettqu kontrolli ex ante ta’ dan it-tip. B’segwitu għall-
awditu li wettaqna, is-Cedefop adatta l-proċeduri interni tiegħu sabiex jipprevieni 
okkorrenzi simili fil-futur. 

(b) F’okkażjoni oħra, is-Cedefop ħallas EUR 180 590 fir-rigward ta’ formola tal-ordni 
taħt kuntratt qafas assoċjat mal-iżvilupp ta’ sit web ġdid. Huwa għamel dan il-
pagament mingħajr ma rċieva d-dikjarazzjonijiet speċifiċi meħtieġa mill-kuntrattur 
taħt il-kuntratt qafas. L-ommissjoni affettwat it-28 formola tal-ordni kollha assoċjati 
ma’ dan il-kuntratt qafas, b’valur totali ta’ EUR 883 539, u setgħet tesponi lis-
Cedefop għal riskji legali b’rabta mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. B’segwitu 
għall-awditu li wettaqna, is-Cedefop talab lill-kuntratturi jipprovdu 
sussegwentement id-dikjarazzjonijiet nieqsa, u rreġistra l-inċident fir-reġistru tiegħu 
tal-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità. Huwa adatta wkoll il-proċeduri interni tiegħu 
sabiex jipprevieni okkorrenzi simili fil-futur. 

(c) F’April 2020, benefiċjarju tal-għotja ppreżenta talba għal pagament finali. Is-
Cedefop dewwem l-ipproċessar tal-pagament lil hinn mil-limitu ta’ 60 jum stipulat 
fil-ftehim ta’ għotja u għamel il-pagament finali biss f’Jannar 2021. Skont is-Cedefop, 
id-dewmien kien fil-biċċa l-kbira dovut għall-assenza tal-maniġer tal-proġett u għad-
dewmien sussegwenti fil-komunikazzjoni mal-benefiċjarju. Is-Cedefop ma kellux 
pjan ta’ kontinġenza biex jipprevieni l-assenzi tal-persunal milli jdewmu l-proċeduri 
ta’ approvazzjoni tal-għotjiet. B’segwitu għall-awditu li wettaqna, is-Cedefop adatta 
l-proċeduri interni tiegħu sabiex jindirizza dan. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.14.11. Fit-23 ta’ Ġunju 2021, is-Cedefop beda juża sistema kontabilistika ġdida, l-
ABAC, li tintuża wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna sibna żewġ dgħufijiet fit-tranżizzjoni 
tas-Cedefop lejn is-sistema l-ġdida. 

(a) Fl-ABAC, id-dati finali tal-implimentazzjoni għall-impenji baġitarji riportati mill-2021 
għall-2022 ma ġewx irreġistrati b’mod korrett. B’riżultat ta’ dan, l-impenji baġitarji 
pendenti li kellhom jiġu kkanċellati minħabba li l-limitu ta’ żmien tal-impenji legali 
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assoċjati tagħhom kien skada sa tmiem l-2021 setgħu potenzjalment jiġu riportati 
b’mod irregolari għall-2022. B’segwitu għall-awditu li wettaqna, fl-2022, is-Cedefop 
irrieżamina u aġġorna d-dati finali tal-implimentazzjoni għall-impenji baġitarji kollha 
inkwistjoni u kkanċella 11-il impenn baġitarju b’valur totali ta’ EUR 45 923. 

(b) Fl-2021, l-ABAC ikkalkulat b’mod żbaljat EUR 2 834 f’imgħax ta’ inadempjenza fir-
rigward ta’ ħames pagamenti. L-iżball kien ikkawżat mill-fatt li d-data ta’ skadenza fl-
ABAC għal dawn il-pagamenti ġiet stabbilita b’mod żbaljat għal 30 jum, filwaqt li d-
data ta’ skadenza legali reali kienet ta’ 60 jew 90 jum. Is-Cedefop identifika l-iżball u 
kkanċella l-ordnijiet ta’ rkupru għall-imgħax ta’ inadempjenza li ġie kkalkulat b’mod 
żbaljat. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.14.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019, 2020 

Il-metodu għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet, li hemm stipulat fid-
Dikjarazzjoni dwar il-kooperazzjoni bejn is-Cedefop u l-EFTA, ma ġiex 
applikat b’mod korrett. Il-kontribuzzjonijiet tan-Norveġja u tal-Iżlanda 
għall-baġit tas-Cedefop għall-2019 kienu EUR 38 924 inqas milli kellhom 
ikunu (2020: EUR 20 272 ogħla), u l-kontribuzzjoni tal-UE kienet 
EUR 38 924 ogħla milli kellha tkun (2020: EUR 20 272 inqas). 

Ikkompletata 

2020 

Is-Cedefop iffirma kuntratt ibbażat fuq proċedura nnegozjata ma’ 
offerent wieħed għal EUR 19 800, li kien ogħla mis-soll ta’ EUR 15 000 
stabbilit bir-Regolament Finanzjarju. Il-valutazzjoni inizjali tal-valur tal-
kuntratt kienet għal EUR 10 000 u ma kienet appoġġata minn l-ebda 
stima tal-ispejjeż ibbażata fuq il-valuri attwali tas-suq, jew fuq 
kwalunkwe riċerka tas-suq iddokumentata. Għalhekk, il-proċedura ta’ 
akkwist hija irregolari. 

Ikkompletata 
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Risposta tas-Cedefop 
3.14.9. 

(a) Is-Cedefop jieħu nota tal-osservazzjoni u ser itejjeb il-linji gwida tiegħu. Meta s-Cedefop 
irrealizza li r-riżultati tanġibbli ma setgħux jittieħdu immedjatament bħala l-eżitu tal-
valutazzjoni finali, huwa ffaċċja l-għażla li jżomm mal-parir jew li jagħmel l-eżerċizzju 
parzjalment mill-ġdid. Is-Cedefop għażel il-finalizzazzjoni effettiva u effiċjenti tal-proċedura tal-
għażla filwaqt li qies l-alternattivi u l-ispejjeż futuri rispettivi ta’ deċiżjoni ta’ reklutaġġ mhux 
irrakkomandata. 

(b) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba. 

3.14.10. 

(a) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba. 

(b) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba. 

(c) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba. 

3.14.11. 

(a) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba u ħa azzjoni immedjata biex jindirizza r-rakkomandazzjoni tal-
Qorti. 

(b) Is-Cedefop jaċċetta s-sejba u ħa azzjoni immedjata biex jindirizza r-rakkomandazzjoni tal-
Qorti. 

 

 



 156 
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3.15. Iċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(ECDC) 

Introduzzjoni 

3.15.1. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (“l-ECDC”), li jinsab fi 
Stokkolma, ġie stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill87. L-ECDC jiġbor u jxerred data dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard tal-bniedem u 
jipprovdi opinjonijiet xjentifiċi dwar dan is-suġġett. L-ECDC jikkoordina wkoll in-network 
Ewropew ta’ korpi li jaħdmu f’dan il-qasam. Il-Figura 3.15.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-
ECDC88. 

Figura 3.15.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ECDC 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ECDC għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ECDC. 

Iż-żieda fil-baġit hija spjegata minn attivitajiet ġodda li ġew assenjati lill-ECDC mat-tnedija tal-
Awtorità Ewropea għat-Tħejjija u għar-Rispons f’Każ ta’ Emerġenza tas-Saħħa. 

                                                             
87 Ir-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-

kontroll tal-mard. 

88 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ECDC hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Baġit (miljun EUR)*

271

311

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) 

 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.15.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ECDC. 

3.15.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ECDC u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.15.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (“l-
ECDC”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji89 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-ECDC90 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, 
u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
89 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

90 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.15.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ECDC għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ECDC fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.15.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.15.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 
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Risposta tal-ECDC 
Iċ-Ċentru ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.16. L-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 

Introduzzjoni 

3.16.1. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”), li tinsab f’Parma, ġiet 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill91. L-EFSA 
tipprovdi l-informazzjoni xjentifika meħtieġa għall-abbozzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ikel u 
s-sikurezza tal-ikel, tiġbor u tanalizza d-data biex tidentifika u timmonitorja r-riskji, u tipprovdi 
informazzjoni indipendenti dwar dawn ir-riskji. Il-Figura 3.16.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin 
għall-EFSA92. 

Figura 3.16.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EFSA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EFSA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EFSA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.16.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
91 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-

ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel. 

92 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EFSA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.efsa.europa.eu. 

107

133

Baġit (miljun EUR)*

481

516

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EFSA. 

3.16.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EFSA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.16.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji93 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EFSA94 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.16.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EFSA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EFSA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
93 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

94 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 



 162 

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 

 

Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.16.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.16.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.16.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 
Jeħtieġ li l-indipendenza tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tissaħħaħ billi dan 
jibda jirrapporta direttament lid-Direttur (amministrattiv) u lill-Bord tat-
Tmexxija (funzjonali) tal-EFSA. 

Obbligu ta’ rendikont lejn id-Direttur: 

Pendenti 

Obbligu ta’ rendikont lejn il-Bord tat-Tmexxija: 

Ikkompletata 

2020 

Fl-2020, sebgħa mill-postijiet maniġerjali tal-EFSA kienu okkupati minn 
aġenti maniġers. Sitta minn dawn il-postijiet kienu ilhom vakanti għal 
aktar minn sena. Post wieħed baqa’ mhux okkupat għal disa’ snin. Din il-
prekarjetà fil-livell tal-pożizzjonijiet maniġerjali tista’ tfixkel it-tmexxija 
tal-EFSA u l-kontinwità strateġika tagħha. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EFSA 
3.16.5. L-Awtorità tirrikonoxxi li rċeviet ir-rapport ta’ awditjar favorevoli tal-Qorti tal-Awdituri 
u l-EFSA tilqa’ l-opinjonijiet tal-awditjar mhux kwalifikati dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti tal-kontijiet. 
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3.17. L-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 

Introduzzjoni 

3.17.1. L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (“EIGE”), li jinsab f’Vilnius, ġie 
stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1922/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill95. L-EIGE 
jiġbor, janalizza u jxerred informazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jiżviluppa, 
jevalwa u jxerred għodod metodoloġiċi biex jappoġġa l-inkorporazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi fil-politiki kollha tal-UE. Il-Figura 3.17.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EIGE96. 

Figura 3.17.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EIGE 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EIGE għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EIGE. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.17.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EIGE. 

                                                             
95 Ir-Regolament (KE) Nru 1922/2006 li jistabbilixxi Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-

Sessi. 

96 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EIGE hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.eige.europa.eu. 

10

11

Baġit (miljun EUR)*

43

42

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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3.17.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EIGE u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.17.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (“EIGE”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji97 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EIGE98 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.17.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EIGE għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EIGE fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
97 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

98 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Osservazzjonijiet 

3.17.6. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 4.1 tal-kontijiet, fejn l-EIGE ddivulga 
obbligazzjoni kontinġenti ta’ EUR 22 224 li se tiġġarrab jekk il-Qorti Suprema Litwana tasal 
għal deċiżjoni avversa f’każ li għadu għaddej rigward ħaddiema temporanji permezz ta’ 
aġenzija li jaħdmu fl-EIGE. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.17.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.17.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.17.9. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.17.10. F’Mejju 2020, l-EIGE nieda sejħa għal espressjonijiet ta’ interess bl-iskop li tiġi 
stabbilita lista ta’ esperti esterni biex jassistu lill-EIGE f’oqsma speċifiċi ta’ xogħol. Filwaqt li s-
servizzi tat-traduzzjoni ma kinux fl-ambitu tas-sejħa, din intużat biex jiġu akkwistati tali servizzi. 
B’riżultat ta’ dan, l-EIGE ma setax jagħżel l-aktar kandidati adatti. Is-sejħa għal espressjonijiet 
ta’ interess ma kinitx konformi mal-Artikoli 160 u 237 tar-Regolament Finanzjarju. Aħna sibna 
wkoll li ħames pagamenti li saru fl-2021 għal servizzi pprovduti minn esperti magħżula taħt is-
sejħa għal espressjonijiet ta’ interess kienu relatati mat-traduzzjoni. Peress li s-servizzi tat-
traduzzjoni kienu barra mill-ambitu tas-sejħa, dawn il-pagamenti, b’valur totali ta’ EUR 12 200, 
huma irregolari. 
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.17.11. Fi proċedura ta’ reklutaġġ waħda sibna għadd ta’ dgħufijiet li jdgħajfu l-
prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs: 

(a) Il-membri tal-kumitat tal-għażla kienu ffirmaw id-dikjarazzjonijiet tagħhom ta’ 
kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess biss wara li l-kandidati kienu 
ntgħażlu biex ikunu fil-lista mqassra. 

(b) L-EIGE ma kienx fassal struzzjonijiet dettaljati dwar kif għandhom jingħataw il-punti 
skont id-diversi kriterji tal-għażla. Dan wassal għal differenzi sinifikanti fil-mod kif 
membri differenti tal-kumitat tal-għażla kienu taw punti lill-kandidati. 

(c) Qabel ma eżamina l-applikazzjonijiet, l-EIGE ma kienx stabbilixxa l-għadd minimu ta’ 
punti jew l-għadd massimu ta’ kandidati li kellhom ikunu fil-lista mqassra għall-
intervisti jew għall-fażi tat-testijiet bil-miktub. 

(d) Ma kien hemm l-ebda rabta diretta bejn xi wħud mill-kriterji li fuqhom ġew 
ivvalutati l-kandidati u dawk stabbiliti fl-avviż ta’ post vakanti. 

(e) L-EIGE ma kienx ta punteġġi lil kandidati fil-lista mqassra abbażi tal-intervisti finali 
tagħhom, il-pass li ppreċeda d-deċiżjoni dwar liema minnhom għandhom jiġu 
rreklutati. 

3.17.12. L-EIGE stabbilixxa proċeduri speċifiċi għall-għażla ta’ esperti nazzjonali 
sekondati. Sibna li fi proċedura tal-għażla waħda, l-EIGE ma kienx segwa parti mill-proċeduri 
proprji tiegħu. Dawn l-ommissjonijiet idgħajfu t-trasparenza u l-oġġettività tal-proċedura tal-
għażla għal esperti nazzjonali sekondati, u jissuġġerixxu dgħufijiet fil-kontrolli interni tal-EIGE. 

3.17.13. Fi proċedura ta’ akkwist minnhom, l-erba’ membri kollha tal-kumitat ta’ 
evalwazzjoni maħtura biex jevalwaw l-offerti skont il-kriterji għall-għoti kienu jappartjenu 
għall-istess unità tal-EIGE. Dan imur kontra l-Artikolu 150(3) tar-Regolament Finanzjarju. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.17.14. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 



 169 

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 

 

Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Kuntratt qafas ma’ aġenzija tax-xogħol temporanju ma kienx jirrikjedi 
konformità ma’ ċerti rekwiżiti legali (jiġifieri li l-ħaddiema tagħha 
jingħataw l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-persunal tal-EIGE). Ma 
hemm l-ebda evidenza li l-EIGE stess kien wettaq tali tqabbil. Jenħtieġ li l-
EIGE janalizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema interim li jqabbad 
u jiżgura li jkunu jikkonformaw mal-liġijiet tax-xogħol, kemm dawk 
Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali. 

Ikkompletata 

2019, 2020 

Fl-2019 u fl-2020, il-QEA kkonkludiet li l-proċeduri li ntużaw mill-EIGE 
għall-għażla u l-ikkuntrattar tal-esperti esterni kienu nieqsa minn 
rendikont solidu tal-entrati (kif stipulat fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament 
Finanzjarju). B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti sussegwenti kollha assoċjati 
ma’ dawn il-kuntratti kienu irregolari. 

M/A 

2019, 2020 

Fil-baġit tiegħu għall-2019 u l-2020, l-EIGE ma inkludiex l-ammonti ta’ 
EUR 550 000 u ta’ EUR 378 950 rispettivament bħala dħul assenjat taħt l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni għall-implimentazzjoni 
tal-azzjoni relatata maż-żieda fil-kapaċità tal-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi 
kandidati potenzjali tal-UE biex ikejlu u jimmonitorjaw l-impatt ta’ politiki 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi (2018-2021). 

M/A 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

Minn Settembru 2016 ’il hawn, l-EIGE ma wettaqx kontrolli ex post tal-
operazzjonijiet u tal-implimentazzjoni tal-baġit. Programm ta’ kontrolli 
ex post iddedikat u bbażat fuq riskji speċifiċi jkun jikkontribwixxi biex 
jitjieb l-ambjent tal-kontroll intern tal-EIGE. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EIGE 
3.17.6. Il-Qorti Suprema tal-Litwanja tat id-deċiżjoni tagħha fit-23.02.2022. Il-Qorti ddeċidiet 
favur il-ħaddiema interim filwaqt li kkonfermat il-prinċipju tat-trattament ugwali tal-ħaddiema 
interim mal-persunal statutorju. L-EIGE kien parti terza fil-każ u ma saret l-ebda pretensjoni 
diretta kontrih. 

3.17.10. L-EIGE jieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-Qorti u mhux se jinvolvi esperti esterni għas-
servizzi tat-traduzzjoni. Servizzi bħal dawn se jiġu akkwistati permezz ta’ proċeduri ta’ akkwist 
miftuħa. Il-bażi tad-data tal-esperti se tkompli tintuża għas-servizzi ta’ assigurazzjoni tal-
kwalità u għar-rieżami ta’ lingwa sensittiva għall-perspettiva tal-ugwaljanza tas-sessi. 

3.17.3. L-EIGE jieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-Qorti u se jindirizza d-dgħufijiet identifikati fil-
kontroll intern: 

(a) Il-fluss tax-xogħol fid-Deċiżjoni tad-Direttur Nru 136 tal-11 ta’ Lulju 2017 dwar il-
Proċeduri tal-Għażla għar-Reklutaġġ se jiġi aġġornat biex jikkjarifika l-proċeduri ta’ 
valutazzjoni rigward il-kunfidenzjalità u l-kunflitti ta’ interess. 

(b) Se jitfasslu struzzjonijiet dettaljati għall-Bordijiet tal-Għażla dwar kif għandhom 
jingħataw il-punti skont il-kriterji tal-għażla. 

(c) L-approċċ ġenerali tal-EIGE fil-proċeduri tal-għażla se jiġi fformalizzat. 

(d) L-EIGE se jadatta l-proċeduri ta’ reklutaġġ tiegħu skont dan. 

(e) L-EIGE jaċċetta din l-osservazzjoni bħala l-aħjar prattika. Madankollu, wara li tqis ir-
rakkomandazzjoni tal-kumitat tal-għażla u s-sejbiet taċ-Ċentru ta’ Valutazzjoni, l-
Awtorità tal-Ħatra tista’ mbagħad taħtar kwalunkwe kandidat fil-Lista ta’ Riżerva. 

3.17.12. L-EIGE jieħu nota tal-osservazzjoni tal-Qorti u ser jindirizza d-dgħufijiet identifikati fil-
kontroll intern. L-EIGE se jirrevedi l-proċedura għar-reklutaġġ ta’ Esperti Nazzjonali Sekondati 
bil-ħsieb li jissimplifikaha. 

3.17.13. L-EIGE jieħu nota tal-osservazzjoni tal-Qorti u se jikkjarifika l-proċeduri tal-kumitati ta’ 
evalwazzjoni fil-linji gwida u l-mudelli fil-qasam tal-akkwist. 
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3.18. L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol 
(ELA) 

Introduzzjoni 

3.18.1. L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (“ELA”), li tinsab fi Bratislava, inħolqot bir-
Regolament (UE) 2019/114999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u kisbet awtonomija 
finanzjarja fis-26 ta’ Mejju 2021100. L-ELA tiżgura li r-regoli tal-UE dwar il-mobbiltà tal-forza tax-
xogħol u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali jiġu infurzati b’mod ġust, sempliċi u effettiv, b’hekk 
ikun aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji biex jisfruttaw il-benefiċċji tas-suq intern. L-ELA bdiet 
topera fis-17 ta’ Ottubru 2019 u ilha finanzjarjament indipendenti mis-26 ta’ Mejju 2021. Il-
Figura 3.18.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ELA101. 

Figura 3.18.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ELA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ELA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ELA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.18.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
99 Ir-Regolament (UE) 2019/1149 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja tax-Xogħol. 

100 Id-Deċiżjoni Nru 5/2021, tas-7 ta’ Mejju 2021, tal-Bord tat-Tmexxija dwar ir-Rekwiżiti ta’ 
Awtonomija Finanzjarja tal-ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ELA hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: 
www.ela.europa.eu. 

31

Baġit (miljun EUR)*

84

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/mt
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ELA. 

3.18.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ELA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.18.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (“ELA”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji102 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ELA103 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.18.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ELA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ELA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
102 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

103 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.18.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.18.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.18.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.18.9. L-ELA rreġistrat assi b’valur totali ta’ EUR 73 118 f’ABAC Assets u fir-reġistru tal-
inventarju. Dawn l-assi kienu fil-biċċa l-kbira jikkonsistu f’għamara tal-uffiċċju. L-ELA assenjat 
identifikazzjoni fl-inventarju u post futur għal kull oġġett. Madankollu, minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19, fiż-żmien tal-awditu l-assi ma kinux ittikkettati, u kienu għadhom ma tpoġġewx 
fil-postijiet assenjati lilhom. In-nuqqas ta’ inventarji kompluti u aġġornati li jispeċifikaw il-post 
tal-assi tanġibbli tal-ELA jmur kontra l-Artikolu 87 tar-Regolament Finanzjarju, u jaffettwa 
b’mod avvers il-kapaċità tal-ELA li tiżgura s-salvagwardja tal-assi tagħha. 

3.18.10. Fil-11 ta’ Diċembru 2020, l-ELA ffirmat kuntratt speċifiku għall-attivitajiet ta’ 
taħriġ tan-Network tas-Servizzi Ewropej tax-Xogħol (EURES), li jkopri l-ewwel tliet xhur tal-
2021. L-ammont tal-kuntratt kien ta’ EUR 299 437. Kuntratt qafas ġdid biex jiġu pprovduti 
attivitajiet ta’ taħriġ tal-EURES ġie ffirmat fid-9 ta’ Novembru 2021. Il-valur ta’ dan il-kuntratt 
qafas kien ta’ EUR 12-il miljun; id-durata massima kienet ta’ 48 xahar. Fl-2021 ma sar l-ebda 
pagament assoċjat ma’ dan il-kuntratt qafas. L-ELA ma stabbilietx kontrolli ex ante u ex post 
b’rabta mal-aspetti operazzjonali u finanzjarji tal-attivitajiet ta’ taħriġ abbażi ta’ evidenza 
diretta mill-attivitajiet ta’ taħriġ implimentati. Minflok, hija kienet tiddependi minn rapporti li 
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nħarġu minn ħarrieġa. Dan in-nuqqas ta’ proċeduri formalizzati bbażati fuq evidenza diretta 
jista’ jippreżenta riskji għall-implimentazzjoni tad-direttivi tal-maniġment, u għall-ilħuq tal-
objettivi tal-ELA. 

3.18.11. L-ELA għadha ma adottatx Pjan għall-Kontinwità tal-Operat. In-nuqqas ta’ Pjan 
għall-Kontinwità tal-Operat, li jkun stabbilit u komprensiv, jikkostitwixxi dgħufija interna 
ewlenija fil-proċeduri tal-ELA. 

3.18.12. Il-Bord tat-Tmexxija tal-ELA approva l-karta tal-missjoni tas-Servizz tal-Awditjar 
Intern tal-Kummissjoni Ewropea u l-qafas ta’ kontroll intern tal-ELA. Madankollu, l-ELA kienet 
għadha ma adottatx strateġija xierqa ta’ ġestjoni u kontroll tar-riskju. Lanqas ma kienet adottat 
il-karta tal-uffiċjal awtorizzanti jew il-karta tal-uffiċjali awtorizzanti b’sottodelega, u lanqas il-
karta tal-kontabilista. Dawn il-lakuni jfixklu l-implimentazzjoni tal-qafas ta’ kontroll intern tal-
ELA. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Risposta tal-ELA 
3.18.9. Minħabba miżuri restrittivi tal-pandemija tal-COVID, wara l-konsenja, l-assi tanġibbli 
(siġġijiet u skrivaniji) dan l-aħħar tqiegħdu fiż-żoni deżinjati skont il-pjan tal-post u l-għadd ta’ 
persunal. Il-proċess tat-tikkettar ta’ dawn l-assi għadu għaddej, it-tlestija fiżika tal-inventarji 
hija ppjanata fix-xahar li ġej. 

3.18.10. L-ELA tirrikonoxxi l-ħtieġa li tiġi stabbilita l-istruttura xierqa internament, li jiġu 
introdotti proċeduri formalizzati bbażati fuq evidenza diretta biex jiġi żgurat li jitwettqu 
direttivi ta’ ġestjoni u li l-atturi finanzjarji jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw ir-riskji li 
ma jintlaħqux l-objettivi tal-entità. 

3.18.11. Minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID ġiet stabbilita Kontinwità tan-
Negozju tat-telexogħol fuq bażi ta’ kuljum. L-ELA tirrikonoxxi l-importanza ta’ dokument 
komprensiv li jiddeskrivi l-Pjan għall-Kontinwità tal-Operat (BCP), li huwa ppjanat li jitlesta 
fl-2023. 

3.18.12. Wara l-awditu tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-ELA ffinalizzat il-proċess ta’ 
valutazzjoni tar-riskju. L-ELA għandha diversi politiki, u proċeduri stabbiliti biex timplimenta l-
Qafas ta’ Kontroll Intern (QKI), u taħdem kontinwament biex issaħħaħ aktar il-QKI tagħha u 
tippjana l-adozzjoni tal-karti rilevanti. L-ELA tirrikonoxxi l-importanza li jitlesta l-QKI biex tiġi 
sostnuta l-prestazzjoni operazzjonali u finanzjarja. 
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3.19. L-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (EMA) 

Introduzzjoni 

3.19.1. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (“l-EMA”), li tinsab f’Amsterdam, ġiet 
stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill104. L-EMA 
topera permezz ta’ network pan-UE u tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi magħmula disponibbli mill-
awtoritajiet nazzjonali sabiex tiżgura l-evalwazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem jew użu veterinarju. L-EMA hija suċċessur tal-Aġenzija Ewropea għall-
Valutazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali, li ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2309/93105. Il-Figura 3.19.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EMA106. 

Figura 3.19.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EMA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EMA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EMA. 

                                                             
104 Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni 

u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. 

105 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93 li jistipula proċeduri tal-Komunità għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem u veterinarju u 
li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali. 

106 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EMA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.ema.europa.eu. 

456

483

Baġit (miljun EUR)*

834

878

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.19.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EMA. 

3.19.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EMA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.19.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (“l-EMA”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji107 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EMA108 għas-
sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.19.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EMA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 

                                                             
107 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

108 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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finanzjarja tal-EMA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.19.6. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 3.1.3, in-Nota 4.8.1 u n-Nota 4.8.2 
għall-kontijiet tal-EMA, li jipprovdu divulgazzjonijiet sinifikanti b’rabta mal-obbligi relatati 
mal-proprjetà. Il-kirja tal-uffiċċji preċedenti tal-EMA f’Londra tintemm fl-2039 u ma 
tinkludix klawżola ta’ rexissjoni, iżda l-uffiċċji jistgħu jiġu ssullokati jew assenjati, suġġett 
għall-kunsens ta’ sid il-kera. F’Lulju 2019, l-EMA laħqet ftehim ma’ sid il-kera tagħha, u 
ssullokat l-uffiċċji preċedenti tagħha lil sullokatur b’effett minn Lulju 2019 ’il quddiem, 
taħt kundizzjonijiet li huma konsistenti mat-termini tal-kirja prinċipali. It-terminu tas-
sullokazzjoni jdum sakemm il-kirja tal-EMA tiskadi f’Ġunju 2039. Peress li l-EMA tibqa’ 
parti għall-kirja prinċipali, hija tista’ titqies responsabbli għall-ammont kollu li għad irid 
jitħallas skont l-obbligi kuntrattwali tal-kirja prinċipali jekk is-sullokatur jonqos milli 
jissodisfa l-obbligi tiegħu. Fil-31 ta’ Diċembru 2021, it-total stmat tal-kera pendenti, tat-
tariffi għas-servizzi assoċjati u tal-assigurazzjoni ta’ sid il-kera, li jrid jitħallas mill-EMA sa 
tmiem it-terminu lokatizju, kien ta’ EUR 383 miljun. Aħna nosservaw li l-EMA u l-bord tat-
tmexxija tagħha enfasizzaw il-ħtieġa li din il-kwistjoni tiġi riżolta fil-livell politiku mal-
Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. L-opinjoni tagħna fir-rigward ta’ din il-
kwistjoni mhijiex kwalifikata. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.19.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.19.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.19.9. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.19.10. Aħna sibna għadd ta’ defiċjenzi proċedurali f’żewġ proċeduri ta’ reklutaġġ 
awditjati, li jdgħajfu l-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs. 

(a) L-avviżi ta’ postijiet vakanti ma kinux jorbtu b’mod ċar il-kriterji tal-għażla mal-
fażijiet tal-proċedura (bħall-fażi ta’ qabel l-għażla, it-testijiet bil-miktub u dawk 
orali). Barra minn hekk, huma ma stabbilewx l-għadd ta’ punti li l-kandidati kienu 
meħtieġa jiksbu sabiex jitniżżlu fuq lista ta’ riżerva, jew l-għadd ta’ kandidati li se 
jitniżżlu fuq lista ta’ riżerva. 

(b) Xi membri tal-kumitat tal-għażla kienu ddikjaraw kunflitti ta’ interess b’rabta ma’ xi 
kandidati. Madankollu, ir-rapport ta’ evalwazzjoni finali ma ddeskrivix kif dawn il-
kunflitti ta’ interess kienu ġew indirizzati. 

(c) F’waħda miż-żewġ proċeduri, il-kumitat tal-għażla kien għażel li ma jevalwax il-
kriterji tal-għażla kollha ppubblikati u minflok evalwa l-kandidati fuq kriterju 
addizzjonali wieħed li ma kienx ġie inkluż fl-avviżi ta’ postijiet vakanti. Għal xi 
kriterji, ma kien hemm l-ebda gwida ċara dwar kif il-punti għandhom jingħataw. 

3.19.11. Fi proċedura ta’ akkwist għal kuntratt qafas b’perjodu massimu ta’ erba’ snin, 
l-EMA stabbiliet ir-rekwiżit tal-kapaċità finanzjarja u ekonomika għal fatturat annwali ta’ 
EUR 11-il miljun: il-livell massimu permess mill-Punt 19 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju 
meta jitqies li l-valur stmat tal-kuntratt kien ta’ EUR 22 miljun. Madankollu, il-valur reali tal-
kuntratt kien biss in-nofs tal-istima inizjali. L-istima eċċessiva mwettqa mill-EMA għall-valur tal-
kuntratt kienet tfisser li s-soll li użat kien kważi d-doppju ta’ dak li r-Regolament Finanzjarju 
kien ikun jippermetti li kieku l-istima tal-EMA kienet eqreb lejn ir-realtà. Soll aktar baxx seta’ 
jippermetti li jkun hemm aktar kumpaniji li jippreżentaw offerti. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.19.12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin 7preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2016/2017/2018 

L-EMA ġiet inkarigata mill-Parlament u mill-Kunsill biex timplimenta r-
Regolament dwar il-Farmakoviġilanza (Nru 1027/2012) u r-Regolament 
dwar il-Provi Kliniċi (Nru 536/2014), li jirrikjedu l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ żewġ sistemi tal-IT pan-UE ewlenin. Fin-nuqqas tar-
riżorsi proprji interni meħtieġa, l-EMA għamlet użu kbir minn konsulenti, 
tant li saret tiddependi b’mod kritiku minn għarfien espert estern. Ma 
kienx hemm kontroll adegwat fuq l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
proġetti, u d-dewmien u l-ispejjeż tal-proġetti komplew jiżdiedu. 
Jenħtieġ li l-EMA tħaffef l-implimentazzjoni tal-azzjoni ta’ mitigazzjoni 
mhux biss biex il-proġetti tal-IT li għadhom għaddejjin jiġu kkompletati, 
iżda wkoll biex tipprepara għal proġetti ġodda sinifikanti. 

Ikkompletata 

għall-Farmakoviġilanza 

Għadha għaddejja 

għall-Provi Kliniċi 

2016 
Ir-Regolament Fundatur jirrikjedi li l-Kummissjoni Ewropea twettaq 
evalwazzjoni esterna tal-EMA u tal-operazzjonijiet tagħha kull 10 snin 
biss. 

M/A 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

Meta jorganizzaw proċedura ta’ akkwist pubbliku, l-awtoritajiet 
kontraenti jridu jaqsmu l-kuntratti f’lottijiet, fejn ikun xieraq, filwaqt li 
jagħtu attenzjoni dovuta għall-ħtieġa li jiffaċilitaw kompetizzjoni 
wiesgħa. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu jippermettu li l-offerenti 
jkollhom aċċess ugwali għall-proċeduri ta’ akkwist, u ma jistax ikollhom l-
effett li joħolqu ostakli mhux iġġustifikati għall-kompetizzjoni miftuħa. 

Ikkompletata 

2019 

L-EMA nediet proċedura ta’ akkwist li tikkombina żewġ servizzi li 
mhumiex relatati fl-istess lott. Dan seta’ llimita l-għadd ta’ offerenti 
potenzjalment interessati milli jippreżentaw offerta għal wieħed jew l-
ieħor mis-settijiet ta’ servizzi, u b’hekk xekkel il-kompetizzjoni ġusta. 
Barra minn hekk, l-EMA estendiet id-durata tal-kuntratt minn erba’ għal 
sitt snin abbażi ta’ raġunijiet insuffiċjenti għal tali estensjoni. 

M/A 

2019 

L-EMA ffirmat kuntratt qafas ma’ tliet kumpaniji għall-forniment ta’ 
ħaddiema temporanji. L-element tal-prezz tal-ispeċifikazzjonijiet tal-
offerta kellu jinkludi fattur ta’ konverżjoni tar-rata fis-siegħa li jinkludi 
kollox biex jiġi applikat għar-remunerazzjoni grossa fis-siegħa tal-
ħaddiema temporanji f’kategoriji speċifiċi ta’ persunal. Madankollu, l-
EMA ma pprovdietilna l-ebda ripartizzjoni tal-istima tal-ispiża grossa 
għall-persunal għall-ħaddiema interim f’kull kategorija mitluba ta’ 
persunal. B’riżultat ta’ dan, l-EMA ma kinitx f’pożizzjoni li tevalwa jekk il-
marġni kummerċjali jew il-profitt gross tal-fornitur tas-servizzi kienx 
raġonevoli meta mqabbel ma’ kuntratti simili. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

L-EMA tat allowance addizzjonali tal-ivvjaġġar lill-membri tal-persunal 
tagħha għat-trasferiment tagħhom mill-bini f’Londra għal dak 
f’Amsterdam. L-ammont ġie kkalkulat abbażi tal-ispiża ta’ biljett business 
class minflok in-noll economy class. Aħna nikkonkludu li l-EMA ftit li xejn 
tat kunsiderazzjoni għall-prinċipju tal-ekonomija meta kkalkulat l-
ammont tal-allowance addizzjonali tal-ivvjaġġar. 

Għadha għaddejja 

2020 
Fil-proċeduri ta’ reklutaġġ, il-bordijiet tal-għażla jinħatru biss permezz ta’ 
email mibgħuta mill-Kap tad-Direttur Eżekuttiv mingħajr awtorizzazzjoni 
formali mid-Direttur Eżekuttiv. 

Ikkompletata 

2020 

F’kuntratt qafas għal servizzi ta’ forniment tal-ikel u dawk ta’ ristoranti, 
il-prezzijiet tal-2020 ġew emendati minkejja li l-kuntratt ma kienx 
jippermetti dan. Barra minn hekk, għal pagament awditjat ta’ 
EUR 125 954 li sar f’Marzu 2020, l-EMA ma setgħetx tirrikonċilja jekk l-
ammont fatturat mill-kuntrattur kienx korrett. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EMA 
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (“l-Aġenzija” jew “l-EMA”) tilqa’ l-opinjoni pożittiva tal-Qorti 
dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-2021 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-kontijiet. 

3.19.6. Il-kwistjoni dwar il-bini ta’ Londra qamet minħabba d-deċiżjoni unilaterali tar-Renju 
Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Inizjalment is-suġġett ġie inkluż fil-pożizzjoni tan-negozjar 
tal-UE iżda sussegwentement tneħħa. B’riżultat ta’ dan, b’segwitu tal-approċċ istituzzjonali tal-
UE, l-Aġenzija fittxet soluzzjoni alternattiva u ssullokat il-bini f’konformità mal-limiti stabbiliti 
mill-awtorità baġitarja tal-UE. L-Aġenzija u l-Bord tat-Tmexxija tagħha jinsabu mħassba li l-
Aġenzija, minflok li tiffoka l-isforz sħiħ tagħha fuq il-missjoni tagħha li tipproteġi u tippromwovi 
s-saħħa pubblika, issa trid tiġġestixxi wkoll proprjetà kummerċjali f’pajjiż terz, b’hekk tiddevja 
r-riżorsi umani u finanzjarji tagħha mir-responsabbiltajiet tas-saħħa pubblika tagħha għaċ-
ċittadini tal-UE. Dan il-fokus tal-Aġenzija fuq din il-kwistjoni u konsegwentement dak tal-
istituzzjonijiet tal-UE ser ikollu jinżamm għal 17-il sena oħra, sal-2039. Minkejja miżuri ta’ 
garanzija nnegozjati, is-soluzzjoni ta’ sullokazzjoni mhijiex mingħajr riskji, amplifikata mill-kriżi 
attwali tal-COVID 19. Għalhekk huwa meħtieġ li dan is-suġġett jiġi ġestit fil-livell politiku t-
tajjeb u li tinstab soluzzjoni fit-tul għall-Aġenzija. 

3.19.10. (a) L-Aġenzija tinnota l-osservazzjoni. Il-Linji Gwida tal-Maniġer tar-Reklutaġġ 
żviluppati bħalissa se jistipulaw limiti (in-numru ta’ kandidati li għandhom jitqiegħdu fil-lista ta’ 
riżerva) li għandhom jiġu applikati fis-selezzjonijiet kollha. Ladarba jiġu adottati l-Linji Gwida 
għall-Maniġer tar-Reklutaġġ, il-kandidati se jiġu infurmati kif xieraq. Barra minn hekk, għal 
aktar ċarezza, l-Iskali tal-Klassifikazzjoni tal-EMA se jiġu referenzjati b’mod ċar fir-rapport finali 
ta’ kull selezzjoni. 

(b) Il-kunflitti ta’ interess ġew ġestiti f’konformità mal-politika tal-Aġenzija. L-Aġenzija tinnota l-
osservazzjoni u se tinkludi tali informazzjoni fir-rapport ta’ evalwazzjoni finali. 

(c) Meta jitqies li l-avviż ta’ pożizzjoni vakanti jikkostitwixxi l-qafas legali għal kull selezzjoni, l-
Aġenzija tinnota l-osservazzjoni u se tagħmel ħilitha biex tadatta l-proċedura interna tagħha. 

3.19.11. Il-fatturat minimu ġie stabbilit f’konformità mar-Regolament Finanzjarju fuq il-bażi tal-
valur tal-kuntratt kif stmat f’dak iż-żmien. L-EMA tirrikonoxxi li l-valur finali tal-kuntratt kien 
ferm aktar baxx. Għal din l-offerta, il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji kienu miġbura f’konsorzji 
sabiex iżidu l-kapaċità biex iwasslu s-Sistema kumplessa ta’ Informazzjoni dwar il-Provi Kliniċi 
(CTIS), li rriżulta f’fatturat ferm ogħla (medja ta’ 50 darba ogħla) mill-fatturat minimu indikat 
ta’ EUR 11-il miljun. Għalhekk l-EMA tqis li dan ma kellu l-ebda effett negattiv fuq il-
kompetizzjoni. L-Aġenzija tinnota l-osservazzjoni u se tkompli tivvaluta bir-reqqa r-rekwiżiti tal-
fatturat minimu filwaqt li tqis l-imperattivi tan-negozju. 
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3.20. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew (UPPE) 

Introduzzjoni 

3.20.1. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“UPPE”), li jinsab fil-Lussemburgu, 
ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2017/1939109 biex iwettaq investigazzjonijiet u 
prosekuzzjonijiet ta’ reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE. Attwalment, 22 Stat 
Membru tal-UE huma parti mill-UPPE. Kull wieħed minn dawn l-Istati Membri jaħtar 
Prosekutur Ewropew għall-UPPE li jikkostitwixxi l-Kulleġġ tal-UPPE, il-korp governattiv tiegħu. 
Il-Kulleġġ huwa ppresedut mill-Kap Prosekutur Ewropew. Kull Stat Membru parteċipanti 
għandu wkoll mill-inqas żewġ Prosekuturi Delegati Ewropej li jwettqu investigazzjonijiet 
f’pajjiżhom. L-UPPE beda jopera fl-1 ta’ Ġunju 2021, u ilu finanzjarjament awtonomu mill-
24 ta’ Ġunju 2021. Il-Figura 3.20.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-UPPE110. 

Figura 3.20.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-UPPE 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-UPPE għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
UPPE. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.20.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
109 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-

istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. 

110 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-UPPE hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.eppo.europa.eu. 

27

Baġit (miljun EUR)*

122

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-UPPE. 

3.20.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-UPPE u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.20.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“UPPE”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji111 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UPPE112 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.20.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-UPPE għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-UPPE fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
111 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

112 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.20.6. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Noti 2.1, 2.2 u 3.1 tal-kontijiet finali tal-UPPE, 
li jiddivulgaw li l-maġġoranza tal-assi inklużi fil-kontijiet ġew ittrasferiti mingħajr ħlas lill-
UPPE mill-Kummissjoni. Niġbdu l-attenzjoni wkoll għan-Nota 4.2, li tiddivulga li l-UPPE 
rċieva spazju għall-uffiċċji mingħajr ħlas mill-Istat Membru Ospitanti. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.20.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.20.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.20.9. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.20.10. Fl-2021, 21 % tal-pagamenti tal-UPPE saru tard. Barra minn hekk, l-UPPE kien 
jiddependi mill-persunal interim għall-ipproċessar tal-pagamenti, u dan imur kontra r-regoli 
finanzjarji tal-UPPE113. Dawn in-nuqqasijiet jirriflettu wkoll nuqqas ta’ riżorsi allokati għall-
funzjonijiet ta’ finanzjament u akkwist, u jikkostitwixxu dgħufija fil-ġestjoni tar-riżorsi umani 
tal-UPPE. 

                                                             
113 L-Artikolu 41(1) tad-Deċiżjoni tal-Kulleġġ tal-UPPE 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.11. L-UPPE għadu ma ffirmax ftehim ta’ kiri mal-Istat Membru Ospitanti għall-bini 
tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3.2 tal-Ftehim dwar is-Sede. In-nuqqas ta’ ftehim ta’ kiri bil-
miktub iċaħħad lill-UPPE u lill-persunal tiegħu miċ-ċertezza u l-istabbiltà meħtieġa biex iwettqu 
dmirijiethom. 

3.20.12. L-UPPE għadu ma stabbiliex proċeduri interni komprensivi rigward l-istruttura 
organizzazzjonali tiegħu u l-kontrolli ex ante assoċjati mal-aspetti operazzjonali u finanzjarji tal-
operazzjonijiet tiegħu. In-nuqqas ta’ proċeduri formalizzati jfixkel l-implimentazzjoni tad-
direttivi tal-maniġment, u jista’ joħloq riskju għall-ilħuq tal-objettivi tal-UPPE. 

3.20.13. L-UPPE għadu ma adottax Pjan għall-Kontinwità tal-Operat komprensiv. In-
nuqqas ta’ Pjan għall-Kontinwità tal-Operat, li jkun stabbilit u komprensiv, jikkostitwixxi 
dgħufija interna ewlenija fil-proċeduri tal-UPPE. 

3.20.14. Fi proċedura ta’ reklutaġġ waħda, ma sibna l-ebda evidenza li, qabel ma 
eżamina l-applikazzjonijiet tagħhom, l-UPPE kien stabbilixxa għadd minimu ta’ punti li l-
kandidati kellhom jiksbu sabiex ikunu fil-lista mqassra. Dan dgħajjef il-prinċipji tat-trasparenza 
u tat-trattament indaqs. 
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Risposta tal-UPPE 
3.20.10. 34 % tal-pagamenti tardivi kienu tard jum wieħed u 75 % tal-pagamenti tardivi kienu 
inqas minn 5 ijiem tard. L-UPPE madankollu jirrikonoxxi li l-kapaċità tiegħu li jipproċessa fatturi 
f’waqthom jenħtieġ li titjieb. Il-bidu mill-aktar fis possibbli tar-rwoli ta’ prosekuzzjoni u 
investigattivi tiegħu meħtieġa biex il-qafas ta’ kontroll tal-UPPE jiġi adattat b’mod dinamiku 
hekk kif l-attivitajiet żdiedu u l-persunal sar disponibbli. Dawn ir-restrizzjonijiet wasslu biex jiġi 
aċċettat użu limitat u żvelat b’mod trasparenti tal-persunal interim bħala parti mill-ġestjoni 
bbażata fuq ir-riskju fis-seħħ. Fil-kuntest usa’ tal-kriżi tas-saħħa, l-UPPE kompla jimpjega 
persunal matul l-2021 biex isaħħaħ il-kapaċitajiet operazzjonali u amministrattivi tiegħu. 

3.20.11. Huwa lil hinn mill-UPPE li jinforza skeda ta’ żmien speċifika għall-Istat Membru 
Ospitanti biex jiddefinixxi t-termini tal-kuntratt ta’ lokazzjoni. L-UPPE għamel diliġenza dovuta 
biex jikkollabora u jfakkar lill-Istat Membru Ospitanti dwar l-obbligu tiegħu dwar il-kwistjoni. Il-
Kuntratt ta’ Lokazzjoni ġie ffirmat mill-UPPE f’Marzu 2022 u ntbagħat lill-Istat Membru 
Ospitanti għall-iffirmar. 

3.20.12. Minn dak iż-żmien ’l hawn, l-UPPE, li kiseb awtonomija finanzjarja mill-Kummissjoni 
Ewropea (24 ta’ Ġunju 2021) kompla japplika l-istess standards ta’ verifika ta’ meta kien qed 
jopera taħt il-Kummissjoni Ewropea.  L-UPPE jieħu nota tas-sejba u jikkonferma li qed 
jiffinalizza l-proċeduri tiegħu stess dwar il-kwistjoni. 

3.20.13. Il-Pjan għall-Kontinwità tal-Operat (BCP) tal-UPPE nbeda fl-2021 u jenħtieġ li jiġi 
approvat matul l-2022. 

3.20.14. L-UPPE jieħu nota tas-sejba tal-QEA u jikkonferma l-impenn tiegħu għat-trasparenza u 
t-trattament ugwali tal-kandidati kollha. 
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3.21. Il-Fondazzjoni Ewropea għat-
Taħriġ (ETF) 

Introduzzjoni 

3.21.1. Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (“l-ETF”), li tinsab f’Turin, ġiet stabbilita bir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1360/90114 (tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KE) 
Nru 1339/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill115). Il-kompitu tal-ETF huwa li tappoġġa r-
riforma tat-taħriġ vokazzjonali fil-pajjiżi msieħba tal-Unjoni Ewropea. Biex tagħmel dan, hija 
tassisti lill-Kummissjoni Ewropea fl-implimentazzjoni ta’ diversi programmi ta’ taħriġ 
vokazzjonali. Il-Figura 3.21.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ETF116. 

Figura 3.21.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ETF 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ETF għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ETF. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.21.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
114 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1360/90 li jistabbilixxi Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ. 

115 Ir-Regolament (KE) Nru 1339/2008 li jistabbilixxi Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (Tfassil 
mill-ġdid). 

116 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ETF hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Baġit (miljun EUR)*

124

130

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.MLT
http://www.etf.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ETF. 

3.21.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ETF u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.21.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (“l-ETF”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji117 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ETF118 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.21.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ETF għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ETF fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
117 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

118 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.21.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.21.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.21.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Fi proċedura ta’ akkwist pubbliku għal servizzi ta’ aġenzija temporanja, l-
ETF applikat kriterji għall-għoti li kienu jikkonsistu f’elementi tal-prezzijiet 
li fil-biċċa l-kbira ma kinux kompetittivi. Jenħtieġ li l-ETF tuża kriterji għall-
għoti li jiffukaw fuq elementi tal-prezzijiet kompetittivi. 

Pendenti 

(sakemm jiskadi l-kuntratt fl-2023) 

2020 

L-ETF ma kkonformatx mal-Prinċipju 12 tal-kontroll intern fi ħdan il-qafas 
ta’ kontroll intern proprju tagħha, li skontu hija trid tirreġistra 
devjazzjonijiet mir-regoli u l-proċeduri fir-reġistru tagħha tal-
eċċezzjonijiet. Fl-awditu li wettaqna, aħna identifikajna xi devjazzjonijiet 
mill-proċeduri stabbiliti li kellhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-
eċċezzjonijiet. 

Ikkompletata 
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) 

 

Risposta tal-ETF 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti.  
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

3.22. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-
OSHA) 

Introduzzjoni 

3.22.1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (“EU-OSHA”), li 
tinsab f’Bilbao, inħolqot bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94119, li tħassar u ġie 
sostitwit bir-Regolament (UE) 2019/126 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Jannar 2019120. Il-kompiti tal-EU-OSHA jinkludu l-ġbir u t-tixrid ta’ informazzjoni dwar 
prijoritajiet nazzjonali u tal-UE fil-kamp tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll l-
għoti ta’ appoġġ lill-organizzazzjonijiet nazzjonali u tal-UE involuti fit-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-politiki f’dak il-kamp. Il-Figura 3.22.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EU-
OSHA121. 

Figura 3.22.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EU-OSHA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EU-OSHA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-EU-OSHA. 

                                                             
119 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-

Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol. 

120 Ir-Regolament (UE) 2019/126 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-
Post tax-Xogħol (EU-OSHA). 

121 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EU-OSHA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.osha.europa.eu. 

20

22

Baġit (miljun EUR)*

63

64

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.22.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EU-OSHA. 

3.22.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EU-OSHA u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.22.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol 
(“EU-OSHA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji122 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-EU-OSHA123 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
122 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

123 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 



 197 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.22.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EU-OSHA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EU-OSHA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.22.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.22.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.22.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.22.9. Fi proċedura ta’ akkwist miftuħa waħda li kienet maqsuma f’lottijiet, aħna 
osservajna li f’lott wieħed il-membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni kienu ffirmaw id-dikjarazzjoni 
ta’ nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess biss wara li ngħata l-kuntratt. Dan jirrappreżenta dgħufija fil-
proċedura ta’ akkwist u jmur kontra r-rekwiżiti tal-Artikoli 61 u 150 tar-Regolament Finanzjarju. 
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.22.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Il-livell ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-2019 kien għoli, 
kemm għat-Titolu II kif ukoll għat-Titolu III. Jenħtieġ li l-EU-OSHA 
tanalizza r-raġunijiet għar-riporti eċċessivi u ttejjeb l-ippjanar baġitarju kif 
meħtieġ. 

Ikkompletata 

2019 L-ammonti ta’ riporti jissuġġerixxu stima eċċessiva tal-ħtiġijiet baġitarji u 
jmorru kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità. Ikkompletata 
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 

 

Risposta tal-EU-OSHA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

3.23. Il-Fondazzjoni Ewropea għat-
Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-
Xogħol (Eurofound) 

Introduzzjoni 

3.23.1. Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol 
(“Eurofound”), li tinsab f’Dublin, ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75124, 
li tħassar u ġie sostitwit bir-Regolament (UE) 2019/127 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill125. 
Il-kompitu tal-Eurofound huwa li tikkontribwixxi għall-ippjanar u t-twaqqif ta’ kondizzjonijiet 
aħjar tal-ħajja u tax-xogħol fl-UE billi żżid u xxerred għarfien li huwa rilevanti għal dan is-
suġġett. Il-Figura 3.23.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Eurofound126. 

Figura 3.23.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Eurofound 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-Eurofound għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-Eurofound. 

                                                             
124 Ir-Regolament (KEE) Nru 1365/75 dwar il-ħolqien ta’ Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-

kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol. 

125 Ir-Regolament (UE) 2019/127 li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-
kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound). 

126 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Eurofound hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Baġit (miljun EUR)*

95

96

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.23.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Eurofound. 

3.23.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Eurofound u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.23.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u 
tax-Xogħol (“Eurofound”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji127 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurofound128 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
127 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

128 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 



 203 

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

 Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.23.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Eurofound għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Eurofound fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.23.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.23.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.23.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.23.9. Fir-rapport tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 2019129, aħna kkonkludejna 
li l-proċedura ta’ akkwist għall-provvista tal-elettriku kienet irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-
                                                             
129 Il-paragrafu 17 tad-dokument tal-QEA intitolat Rapport annwali dwar il-kontijiet annwali 

tal-Eurofound għas-sena finanzjarja 2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_MT.pdf
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

pagamenti sussegwenti kollha li saru b’rabta ma’ dan il-kuntratt huma irregolari. Fl-2021, il-
pagamenti assoċjati ammontaw għal EUR 30 689. Il-kuntratt sottostanti skada f’Ġunju 2021. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.23.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 
L-akkwist għall-provvista tal-elettriku kien irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-
pagamenti sussegwenti kollha assoċjati ma’ dan il-kuntratt huma 
irregolari. 

Għadha għaddejja 

2019 Proċedura ta’ akkwist għar-rinnovazzjoni ta’ faċilitajiet sanitarji kienet 
irregolari. M/A 

2020 

L-Eurofound għandha politika fis-seħħ li tiddefinixxi l-funzjonijiet 
sensittivi tagħha u l-kontrolli ta’ mitigazzjoni relatati, iżda l-inventarju ta’ 
karigi sensittivi ilu ma jiġi aġġornat mill-2012, u ma għadux jirrifletti l-
organizzazzjoni interna attwali tal-Eurofound. B’segwitu għall-awditu li 
wettaqna, fit-23 ta’ Ġunju 2021 l-Eurofound implimentat politika ġdida 
dwar karigi sensittivi. 

Ikkompletata 
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Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 

 

Risposta tal-Eurofound 
3.23.9. Is-sejba tal-2019 kienet diġà aċċettata, u l-kuntratt intemm f’Ġunju 2021. Il-pagamenti 
assoċjati fl-2021 kienu konsegwenza diretta tal-proċedura tal-offerti oriġinali. Il-proċeduri 
interni għall-akkwist ġew aġġustati kif xieraq. Il-pagamenti finali minn Jannar sa Ġunju 2021 
ġew eżegwiti skont l-obbligu legali tagħna. 
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L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) 

 

3.24. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja 
Kriminali (Eurojust) 

Introduzzjoni 

3.24.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali 
(“Eurojust”), li tinsab f’The Hague, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2018/1727 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill130. Il-missjoni tal-Eurojust hija li tappoġġa l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata serja billi ttejjeb il-koordinazzjoni ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 
transkonfinali. Il-Figura 3.24.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Eurojust131. 

Figura 3.24.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Eurojust 

 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-Eurojust għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-Eurojust. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.24.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
130 Ir-Regolament (UE) 2018/1727 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-

Ġustizzja Kriminali. 

131 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Eurojust hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Baġit (miljun EUR)*

242

254

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Eurojust. 

3.24.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Eurojust u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.24.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja 
Kriminali (“Eurojust”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji132 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust133 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.24.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Eurojust għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Eurojust fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-

                                                             
132 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

133 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.24.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.24.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.24.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.24.9. Fir-rapport tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 2020134, aħna kkonkludejna 
li proċedura ta’ akkwist għall-kiri ta’ vetturi kienet irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti 
sussegwenti kollha li saru abbażi ta’ dan il-kuntratt qafas huma irregolari. Fl-2021, il-pagamenti 
assoċjati ammontaw għal EUR 34 022. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.24.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 

                                                             
134 Il-paragrafu 3.27.9 tad-dokument tal-QEA intitotlatRapport annwali dwar l-aġenziji tal-UE 

għas-sena finanzjarja 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_MT.pdf
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

L-Eurojust iffirmat kuntratt qafas ma’ kumpanija waħda għall-kiri ta’ 
vetturi. Billi s-suq tal-kiri tal-vetturi huwa suġġett għal fluttwazzjonijiet 
frekwenti fil-prezzijiet, l-Eurojust missha fetħet mill-ġdid il-proċedura ta’ 
akkwist kull meta kienet meħtieġa vettura. 

Għadha għaddejja 

2020 

L-Eurojust iffirmat kuntratt speċifiku li l-ipprezzar tiegħu ddevja mil-listi 
tal-prezzijiet mehmuża mal-kuntratt qafas oriġinali. L-Eurojust approvat 
il-fattura u għamlet il-pagament lill-kuntrattur mingħajr ma nnutat id-
diskrepanza fir-rata tal-ipprezzar fis-siegħa. Dan jindika dgħufijiet fil-
kontrolli interni tal-Eurojust. 

M/A 
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Risposta tal-Eurojust 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.25. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) 

Introduzzjoni 

3.25.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (“il-FRA”), li tinsab fi 
Vjenna, ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007135. Il-FRA tipprovdi 
assistenza u kompetenza lill-awtoritajiet tal-UE u tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi 
tal-UE b’rabta mad-drittijiet fundamentali. Il-Figura 3.25.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-
FRA136. 

Figura 3.25.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-FRA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-FRA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
FRA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.25.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-FRA. 

                                                             
135 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 

għad-Drittijiet Fundamentali. 

136 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-FRA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.fra.europa.eu. 

30

33

Baġit (miljun EUR)*

105

101

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-FRA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.25.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (“il-
FRA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji137 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-FRA138 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.25.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-FRA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-FRA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
137 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

138 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.25.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.25.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.25.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.25.9. Aħna sibna li l-FRA kienet riportat EUR 7 miljun (27 %) mill-approprjazzjonijiet ta’ 
impenn tal-2021 għall-2022. Minn dak l-ammont, EUR 6.7 miljun (96 %) kienu relatati ma’ 
attivitajiet operazzjonali. Rati għoljin rikorrenti ta’ riporti jikkontradixxu l-prinċipju baġitarju 
tal-annwalità u huma indikattivi ta’ problemi strutturali fl-implimentazzjoni tal-baġit. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.25.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu għoljin għan-nefqa 
operazzjonali u kienu biss parzjalment iġġustifikati. Jenħtieġ li l-FRA 
ttejjeb kemm l-ippjanar baġitarju tagħha kif ukoll iċ-ċikli ta’ 
implimentazzjoni tagħha. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-FRA 
3.25.9. Il-livell ta’ riporti jirrifletti prinċipalment in-natura tan-negozju ewlieni tal-Aġenzija inklużi 
l-attivitajiet li jdumu diversi xhur u possibbilment jestendu lil hinn minn tmiem is-sena. Biex 
ittejjeb l-ippjanar tal-baġit u ċ-ċikli ta’ implimentazzjoni tagħha, l-Aġenzija stabbiliet għodda ta’ 
monitoraġġ fuq ir-riporti ppjanati minn sena għall-oħra. 

L-Aġenzija temmen li implimentazzjoni tajba tal-baġit titkejjel ukoll mir-rata tal-eżitu (ogħla minn 
99.5 %) u, konsegwentement, mil-livell baxx ta’ approprjazzjonijiet ikkanċellati. 
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Aġenziji ffinanzjati taħt l-Intestatura 3 
tal-QFP – Riżorsi Naturali u Ambjent 
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3.26. L-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (EEA) 

Introduzzjoni 

3.26.1. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (“l-EEA”), li tinsab f’Copenhagen, ġiet 
stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90139, li tħassar u ġie sostitwit bir-
Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill140). L-EEA hija responsabbli 
minn network ta’ osservazzjoni li jipprovdi lill-Kummissjoni, lill-Parlament, lill-Istati Membri u, 
b’mod aktar ġenerali, lill-pubbliku b’informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha dwar l-istat tal-
ambjent. Il-Figura 3.26.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EEA141. 

Figura 3.26.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EEA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EEA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EEA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.26.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
139 Ir-Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar l-istabbiliment tal-Aġenzija tal-Ambjent Ewropew u 

n-network tal-informazzjoni u l-osservazzjoni tal-ambjent Ewropew. 

140 Ir-Regolament (KE) Nru 401/2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Network 
Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent. 

141 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EEA hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Baġit (miljun EUR)*

213

230

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EEA. 

3.26.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EEA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.26.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (“l-EEA”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji142 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EEA143 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.26.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EEA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EEA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
142 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

143 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.26.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.26.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.26.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.26.9. L-EEA emendat kuntratt qafas ta’ servizz għall-forniment ta’ servizzi ta’ tiswija u 
manutenzjoni tal-bini billi rduppjat il-baġit massimu inizjali minn EUR 500 000 għal 
EUR 1 000 000. Il-ġustifikazzjoni legali li ntużat kienet id-deroga applikabbli għall-proċeduri 
nnegozjati mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, kif stabbilit fil-paragrafi 11.1(e) u 11.4 tal-
Anness I tar-Regolament Finanzjarju. Il-kundizzjonijiet kumulattivi tal-paragrafi 11.1(e) u 11.4 
ma ġewx issodisfati. F’każijiet bħal dawn, l-Artikolu 172(3) tar-Regolament Finanzjarju 
jippermetti li l-kuntratti jiġu modifikati mingħajr proċedura ta’ akkwist ġdida, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, iżda fil-biċċa l-kbira mill-każijiet b’limitu fuq il-valur tal-modifika. Dawn il-
kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati għall-modifika tal-kuntratt inkwistjoni. Għalhekk, l-emenda 
kienet irregolari. Madankollu, fl-2021 ma kien hemm l-ebda pagament relatat. 
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.26.10. Aħna awditjajna kuntratt qafas għall-forniment ta’ servizzi ta’ kantin u ta’ 
forniment tal-ikel fil-bini tal-uffiċċji tal-EEA. Sibna li l-kuntratt inizjali kien ġie estiż 
f’2 okkażjonijiet separati: bi 8 xhur fi Frar 2021, u reġa’ ġie estiż b’6 xhur oħra f’Diċembru 2021, 
b’hekk id-durata totali żdiedet minn 48 xahar għal 62 xahar. L-istandards ta’ kontroll intern tal-
EEA jirrikjedu li hija tiddokumenta, tiġġustifika u tapprova d-devjazzjonijiet kollha mill-politiki u 
l-proċeduri stabbiliti. Fir-rigward tal-ewwel estensjoni ta’ hawn fuq, l-EEA ma rreġistrat l-ebda 
nota ta’ eċċezzjoni. Fir-rigward tat-tieni estensjoni, l-EEA fasslet nota bħal din għall-fajl, iżda 
ma kinitx irreġistratha fir-reġistru ċentrali tal-eċċezzjonijiet fiż-żmien meta sar l-awditu tal-QEA 
fi Frar 2022. 

3.26.11. F’kuntratt ta’ servizzi għall-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ għas-Sistema ta’ 
Informazzjoni Ġeografika, l-EEA użat emenda fil-kuntratt biex testendi t-twettiq tas-servizzi 
b’xahar, mit-28 ta’ Frar 2021 sal-31 ta’ Marzu 2021. Madankollu, l-emenda daħlet fis-seħħ biss 
fit-22 ta’ Marzu 2021 meta ġiet iffirmata miż-żewġ partijiet kontraenti, u effettivament kien 
hemm perjodu ta’ 22 jum fejn il-forniment ta’ servizzi sar mingħajr kuntratt. Għalkemm l-EEA 
kienet skopriet dan, kif jintwera mill-effett retroattiv tal-emenda (mit-28 ta’ Frar 2021), ma ġiet 
irreġistrata l-ebda nota ta’ eċċezzjoni. 

3.26.12. Aħna awditjajna pagament li sar taħt kuntratt qafas għall-forniment ta’ servizzi 
tal-IT. Taħt dan il-kuntratt, l-EEA setgħet tordna servizzi anċillari u mhux ewlenin taħt pakkett 
ta’ ħidma separat. Il-prezz għal dawn is-servizzi anċillari kien jiddependi mir-rati ta’ kuljum 
għall-profili differenti ta’ konsulenza, u minn jekk is-servizzi twettqux fuq il-post jew le. It-
tranżazzjoni awditjata kienet tinkludi ammont ta’ EUR 25 000 għal tali servizzi ta’ konsulenza 
anċillari. Aħna sibna li l-EEA kienet ħallset dan l-ammont mingħajr ma l-ewwel ivverifikat liema 
kienu l-profili u r-rati ta’ kuljum eżatti li l-kuntrattur kien applika b’mod effettiv meta pprovda 
u ffattura s-servizzi. 
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Risposta tal-EEA 
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 

3.26.9. L-Aġenzija tikkonferma li wettqet proċedura nnegozjata skont l-Artikolu 164.1 (d) tar-
Regolament Finanzjarju u l-punt 11.1(e) tal-Anness I tiegħu, jiġifieri proċedura nnegozjata 
mingħajr pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt Nru ta’ Ref. EEA/ADS/21/003 kif evidenzjat mis-
sejħa għall-offerti rreġistrata kemm fis-Sistema tal-Pjan ta’ Ġestjoni tal-Aġenzija kif ukoll fis-
Sistema ta’ Ġestjoni tad-Dokumenti tagħha. B’dan il-mod, l-Aġenzija kkonsultat bir-reqqa l-
gwida ġenerali mill-Helpdesk tas-Servizz Finanzjarju Ċentrali tad-DĠ BUDG li tipprevedi proċess 
ta’ akkwist pass pass li jwassal għall-emenda tal-kuntratt eżistenti. 

L-uffiċjal awtorizzanti responsabbli ffirma d-deċiżjoni ta’ aġġudikazzjoni għal din il-proċedura 
nnegozjata fid-19.10.2021, filwaqt li avviż ta’ għoti ta’ kuntratt li jindika l-baġit totali l-ġdid tal-
kuntratt qafas ġie ppubblikat fuq it-TED fil-21.12.2021. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.26.10. L-Aġenzija inizjalment kienet ippjanat it-tnedija ta’ sejħa għall-offerti għall-għoti ta’ 
kuntratt qafas ġdid ta’ servizz għall-forniment ta’ servizzi tal-canteen u tal-catering fl-aħħar 
kwart tal-2020. Madankollu, il-pandemija tal-COVID li qed tevolvi kostantement xekklet l-
ippjanar u ġiegħlet lill-Aġenzija tfittex alternattivi biex tiżgura l-kontinwità tan-negozju, 
minħabba r-rwol importanti mill-canteen f’termini ta’ koeżjoni soċjali u benesseri għall-membri 
tal-persunal f’perjodu ta’ kriżi. 

L-Aġenzija tirrikonoxxi li t-tielet emenda għall-kuntratt qafas li wasslet għall-ewwel estensjoni 
tad-durata tiegħu ma kinitx issupplimentata b’nota ta’ eċċezzjoni. In-nota ta’ eċċezzjoni għat-
tieni estensjoni ġiet mehmuża bħala dokument ta’ sostenn fil-fluss tax-xogħol firmatarju tal-
ARES għall-iffirmar tar-raba’ emenda għall-kuntratt qafas, iżda mhux inkluża fir-reġistru 
ċentrali tal-eċċezzjonijiet. 

3.26.11. L-Aġenzija tikkonferma l-fatti stabbiliti mill-QEA fis-sejbiet u l-osservazzjoni tagħha. 
Għalkemm ir-rappreżentanti tal-Aġenzija ddiskutew u qablu mal-fornitur fil-bidu ta’ Frar, 
estensjoni tal-kuntratt speċifiku, dovut għas-sorveljanza, il-ħruġ u l-iffirmar tal-emenda 
ddewmet. 

L-ewwel nett l-Aġenzija se ssaħħaħ il-kontrolli u l-proċeduri tagħha, biex tnaqqas ir-riskju ta’ 
dewmien fl-estensjonijiet tal-kuntratti u t-tieni, biex tiżgura li n-noti ta’ eċċezzjoni jiġu infilzati 
meta jseħħ ksur involontarju tar-Regolament Finanzjarju. 

3.26.12. L-Aġenzija tieħu nota tal-analiżi tal-Qorti. L-istima tal-baġit ta’ dan il-kompitu ta’ 
konsulenza ġiet minn skambju bejn il-maniġer tal-proġett u l-fornitur tas-servizz. Stima ta’ 35 
jum ta’ persuna, ibbażata fuq ir-rata ta’ konsulenza għolja (P2), li tammonta għal EUR 25 000, 
tqieset bħala raġonevoli fl-aħjar ġudizzju professjonali tal-maniġer tal-proġett. L-offerta 
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pprovduta bi tweġiba għat-talba għal servizzi kienet perfettament allinjata ma’ dak li kien ġie 
diskuss u maqbul u, għalhekk, ġiet aċċettata bħala somma f’daqqa. Il-forniment ta’ skedi tal-
ħin għal dan il-komponent ma ntalabx. 

L-Aġenzija tieħu nota tat-tħassib tal-QEA u tikkonferma li ħadet passi biex tindirizzahom għal 
ordnijiet futuri. 
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3.27. L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll 
tas-Sajd (EFCA) 

Introduzzjoni 

3.27.1. L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (“EFCA”), li tinsab f’Vigo, ġiet 
stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005144, li tħassar u ġie sostitwit bir-
Regolament (UE) 2019/473 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill145. Il-kompitu prinċipali tal-
EFCA huwa li torganizza l-koordinazzjoni operattiva tal-attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni tas-
sajd mill-Istati Membri sabiex tiġi żgurata applikazzjoni effettiva u uniformi tar-regoli tal-
politika komuni tas-sajd. Il-Figura 3.27.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EFCA146. 

Figura 3.27.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EFCA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EFCA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EFCA. 

Il-baġit tal-EFCA ssaħħaħ fl-2021 fid-dawl ta’ attivitajiet addizzjonali li ġew assenjati lill-EFCA fil-
qafas tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni mar-Renju Unit. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.27.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
                                                             
144 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-

Kontroll tas-Sajd. 

145 Ir-Regolament (UE) 2019/473 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd. 

146 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EFCA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.efca.europa.eu. 

20

25

Baġit (miljun EUR)*

81

80

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EFCA. 

3.27.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EFCA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.27.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (“EFCA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji147 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EFCA148 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.27.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EFCA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EFCA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
147 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

148 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.27.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.27.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 
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Risposta tal-EFCA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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Aġenziji ffinanzjati taħt l-Intestatura 4 
tal-QFP – Migrazzjoni u Ġestjoni tal-

Fruntieri 
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3.28. L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ 
fil-qasam tal-Ażil (EASO) 

Introduzzjoni 

3.28.1. L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (“EASO”) kien jinsab fil-Belt 
Valletta. Huwa ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill149 biex isaħħaħ il-kooperazzjoni prattika dwar kwistjonijiet ta’ ażil u jgħin lill-Istati 
Membri jwettqu l-obbligi Ewropej u internazzjonali tagħhom biex jagħtu protezzjoni lil nies fil-
bżonn. Huwa kellu uffiċċji reġjonali fl-Italja u fil-Greċja u, mill-2018, f’Ċipru. Fl-2022, ġie 
sostitwit150 mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (“EUAA”), li assumiet ir-
responsabbiltajiet u l-impenji legali kollha tal-EASO, kif ukoll għadd ta’ kompiti ġodda assoċjati 
mas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil. Il-Figura 3.28.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-
EASO151. 

Figura 3.28.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EASO 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EASO għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EASO. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.28.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
                                                             
149 Ir-Regolament (UE) Nru 439/2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-

Ażil. 

150 Ir-Regolament (UE) 2021/2303 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil. 

151 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EASO hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.easo.europa.eu. 

149

177

Baġit (miljun EUR)*

380

423

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EASO. 

3.28.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EASO u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.28.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (“EASO”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji152 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EASO153 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.28.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EASO għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EASO fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
152 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

153 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.28.6. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 3.7.1 tal-kontijiet finali tal-EASO, li 
tiddivulga li n-nuqqas ta’ riżorsi umani fl-2022 jista’ jillimita l-kapaċità li jitwettqu xi wħud 
mill-kompiti tal-mandat il-ġdid tal-EUAA tiegħu; u n-Nota 3.7.2, li tiddivulga li l-effetti 
finanzjarji tal-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja kontra l-Ukrajna ma jistgħux jiġu stmati 
b’mod affidabbli. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.28.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.28.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.28.9. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.28.10. Fir-rapport tagħna għas-snin finanzjarji 2017154 u 2020155, aħna kkonkludejna li 
l-proċeduri ta’ akkwist għall-uffiċċji mikrija f’Lesbos u f’Ruma kienu irregolari. B’riżultat ta’ dan, 
                                                             
154 Il-paragrafu 3.20.23 tad-dokument tal-QEA intitolat Rapport annwali dwar l-aġenziji tal-UE 

għas-sena finanzjarja 2017. 

155 Il-paragrafu 3.20.12 tad-dokument tal-QEA intitolat Rapport annwali dwar l-aġenziji tal-UE 
għas-sena finanzjarja 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.MLT&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.MLT&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_MT.pdf
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il-pagamenti sussegwenti kollha li saru b’rabta ma’ dawn il-proċeduri huma irregolari. Fl-2021, 
il-pagamenti assoċjati ammontaw għal EUR 362 204. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.28.11. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 L-EASO ma laħaqx il-mira għar-reklutaġġ tal-persunal stabbilita fit-tabella 
tal-persunal tiegħu. Ikkompletata 

2017 Il-monitoraġġ tal-kuntratti għall-konformità mar-regoli nazzjonali rigward 
il-ħaddiema interim ma sarx tajjeb biżżejjed. Ikkompletata 

2017 

Fl-2017, aħna sibna li l-proċeduri tal-EASO għall-monitoraġġ tan-nefqa 
relatata mal-ivvjaġġar kienu dgħajfa. B’mod partikolari, ħafna drabi d-
dokumenti ta’ sostenn ma kinux meħtieġa. L-EASO qed iwettaq inkjesta 
interna dwar din il-kwistjoni. 

Ikkompletata 

2017 Kien hemm dgħufijiet sinifikanti fl-oqsma tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u 
tal-emendi għall-kuntratti. Ikkompletata 

2017 

Fir-rapporti tal-awditjar tagħha għas-sena finanzjarja 2017, il-QEA 
kkonkludiet li l-proċeduri ta’ akkwist għall-uffiċċji tal-EASO mikrija 
f’Lesbos kienu irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti sussegwenti 
kollha fuq dawn il-kuntratti huma irregolari. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

Il-kuntratti li saru mal-kumpaniji tal-IT ġew ifformulati b’tali mod li jista’ 
jimplika li sar assenjar (“mise à disposition”) ta’ ħaddiema temporanji 
permezz ta’ aġenzija, minflok is-servizzi tal-IT jew il-prodotti ddefiniti 
b’mod ċar. Dan ikun imur kontra r-Regolamenti tal-Persunal tal-UE u r-
regoli tal-UE dwar is-servizzi soċjali u l-impjiegi. Jenħtieġ li l-EASO jiżgura 
li l-kuntratti jiġu abbozzati b’tali mod li tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni 
bejn l-akkwist ta’ servizzi tal-IT u ta’ ħaddiema interim. 

Ikkompletata 

2018 Jenħtieġ li l-EASO jistabbilixxi kontrolli finanzjarji ex post effettivi. Għadha għaddejja 

2018 L-akkwist ta’ ħaddiema interim fl-Italja kien irregolari. B’riżultat ta’ dan, 
il-pagamenti sussegwenti kollha taħt dan il-kuntratt huma irregolari. Ikkompletata 

2019 

Il-proċeduri li ntużaw għall-għażla u l-ikkuntrattar tal-esperti esterni 
kienu sistematikament nieqsa minn rendikont solidu tal-entrati (kif 
stipulat fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament Finanzjarju). B’riżultat ta’ dan, il-
pagamenti sussegwenti kollha fuq dawn il-kuntratti huma irregolari. 

Ikkompletata 

2020 
Il-proċedura ta’ akkwist li ntużat għall-uffiċċji mikrija f’Ruma kienet 
irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti sussegwenti kollha taħt dawn il-
kuntratti huma irregolari. 

Għadha għaddejja 



 235 

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO) 

 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

Għadd kbir ta’ postijiet maniġerjali huma vakanti, minn dawn ħafna kienu 
okkupati fuq bażi ad interim għal aktar minn sena. Dan imur kontra r-
Regolamenti tal-Persunal, li jillimitaw id-durata tal-ħatriet maniġerjali 
temporanji għal sena. Din il-prekarjetà fil-livell tal-pożizzjonijiet 
maniġerjali tista’ tfixkel it-tmexxija tal-EASO u l-kontinwità strateġika 
tiegħu. 

Għadha għaddejja 

2020 

Ir-riporti għall-2021 għat-Titolu III u r-rata ta’ kanċellazzjoni tal-
approprjazzjoni tal-baġit mill-2019 għall-2020 kienu għoljin. Jenħtieġ li l-
EASO jtejjeb kemm l-ippjanar baġitarju tiegħu kif ukoll iċ-ċikli ta’ 
implimentazzjoni tiegħu. 

Ikkompletata 

2020 L-EASO ma aġġornax il-politika tiegħu għall-ġestjoni u l-prevenzjoni tal-
kunflitti ta’ interess. Għadha għaddejja 

2020 

L-EASO kien għadu ma ffinalizzax u ma adottax pjan għall-kontinwità tal-
operat. Id-daqs u l-kumplessità tal-operazzjonijiet tal-EASO, u l-
avvenimenti reċenti bħall-pandemija tal-COVID-19, jenfasizzaw l-
importanza li jkun hemm fis-seħħ pjan għall-kontinwità tal-operat 
formalizzat u aġġornat. Il-problema tikkostitwixxi dgħufija interna fil-
proċeduri tal-EASO. B’segwitu għall-awditu li wettaqna, fil-
31 ta’ Mejju 2021, l-EASO approva l-pjan għall-kontinwità tal-operat 
tiegħu. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

Aħna nosservaw li hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali 
Ewropea, il-Kawża 
Nru T-621/20 (EMCS), li tikkontesta l-eżitu tal-proċedura ta’ akkwist 
għall-forniment ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija f’Malta. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-EASO 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.29. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi 
tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ 
Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) 

Introduzzjoni 

3.29.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq 
Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (“eu-LISA”), li tinsab f’Tallinn, fi Strasburgu 
u f’St Johann im Pongau, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill156, li tħassar u ġie sostitwit bir-Regolament (UE) 2018/1726 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li saħħaħ il-mandat tal-eu-LISA157. Il-missjoni ċentrali tal-eu-
LISA hija li twettaq il-kompiti ta’ tmexxija operattiva għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II), is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u s-
Sistema Ewropea għat-tqabbil tal-marki tas-swaba’ (Eurodac). L-estensjoni tal-2018 tal-mandat 
tal-eu-LISA tkopri l-iżvilupp u l-ġestjoni operazzjonali tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ ta’ ċittadini 
mhux tal-UE u tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar. Il-
Figura 3.29.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-eu-LISA158. 

                                                             
156 Ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva 

tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

157 Ir-Regolament (UE) 2018/1726 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija 
Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-
LISA). 

158 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-eu-LISA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: https://www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Figura 3.29.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-eu-LISA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-eu-LISA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
eu-LISA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.29.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-eu-LISA. 

3.29.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-eu-LISA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

256

264

Baġit (miljun EUR)*

274

310

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.29.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi 
tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (“eu-LISA”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji159 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-eu-LISA160 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.29.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-eu-LISA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-eu-LISA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
159 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

160 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.29.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Bażi għal opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom 
huma bbażati l-kontijiet 

3.29.7. Aħna awditjajna 28 pagament li saru mill-eu-LISA. Minn dawn, sitta ma 
kinux konformi. Identifikajna wkoll pagamenti oħra, barra mill-kampjun inizjali tagħna, li 
kienu milquta mill-istess nuqqas ta’ konformità. L-ammont totali tal-infiq milqut huwa ta’ 
EUR 18.11-il miljun. Dan jirrappreżenta 6.2 % tal-ammont totali ta’ approprjazzjonijiet ta’ 
pagament disponibbli fl-2021. Dan jaqbeż is-soll ta’ materjalità stabbilit għal dan l-awditu. 

3.29.8. L-eu-LISA ffirmat kuntratt speċifiku ta’ EUR 40 miljun biex jiġi implimentat 
kuntratt qafas relatat ma’ sistemi tal-IT fuq skala kbira, mingħajr ma speċifikat id-dettalji 
tas-servizzi miksuba (kwantitajiet, data tal-konsenji). Il-kuntratt speċifiku kien fih 
dispożizzjonijiet ġeneriċi u kien jiddikjara li l-formoli ta’ talba għal servizz kien se jkun 
fihom aktar dettalji. Id-durata tal-kuntratt speċifiku kienet ta’ aktar minn tliet snin. 
Minħabba d-durata estiża tiegħu u n-nuqqas ta’ preċiżjoni dwar is-servizzi u d-dati 
meħtieġa, fil-prattika, il-kuntratt speċifiku ħadem bħal kuntratt qafas fi ħdan kuntratt 
qafas ieħor. Skont l-ispjegazzjoni tal-eu-LISA, ir-raġuni għall-iffirmar ta’ tali kuntratt kienet 
biex jinħoloq impenn legali li jkun jippermetti r-riport ta’ fondi li kieku kienu jiġu 
kkanċellati sa tmiem l-2018. Għas-sena finanzjarja 2019161, aħna rrappurtajna dwar ir-
riskju assoċjat mal-prattika tal-għoti ta’ riżorsi lill-eu-LISA qabel l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
(inklużi regolamenti delegati u ta’ implimentazzjoni) li tiddefinixxi r-rekwiżiti għas-sistemi 
tal-IT li għandhom jiġu żviluppati. 

Aħna nqisu li l-kuntratt speċifiku ma implimentax b’mod xieraq il-kuntratt qafas minħabba 
li ma kienx joħloq impenn legali ċar. Il-pagamenti li saru fl-2021 marbuta ma’ dan il-

                                                             
161 Ir-Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ 

Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena 
finanzjarja 2019, il-paragrafu 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_MT.pdf
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kuntratt speċifiku, b’valur totali ta’ EUR 15.67-il miljun, mhumiex konformi mal-
Artikolu 73(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-eu-LISA. 

3.29.9. Għal tlieta mill-pagamenti awditjati, aħna sibna li l-kuntratti speċifiċi 
ddevjaw b’mod fundamentali mill-kuntratti qafas, u li ma saret l-ebda emenda għall-
kuntratti qafas. B’riżultat ta’ dan, il-kuntratti speċifiċi ma kinux konformi mal-kuntratti 
qafas, bħalma kienu l-pagamenti assoċjati ta’ EUR 2.44 miljun li saru fl-2021. 

Għal kuntratt speċifiku wieħed relatat mal-katalogu tal-Manutenzjoni tal-Infrastruttura 
Komuni Kondiviża (CSI), li kien jinkludi parti fissa u parti varjabbli, aħna sibna li filwaqt li l-
parti fissa kienet tikkorrispondi għall-prezz tal-kuntratt qafas, il-parti varjabbli kienet 
kważi 10 darbiet ogħla. Wara emenda għall-kuntratt speċifiku, il-parti varjabbli kienet 
aktar minn 22 darba ogħla mill-ammont inizjali tal-kuntratt qafas. Barra minn hekk, l-
istruttura tal-ipprezzar tal-kuntratt speċifiku ma tikkorrispondix ma’ dik tal-kuntratt qafas. 
Aħna awditjajna pagament ta’ EUR 796 838.82 li kien relatat ma’ dan il-kuntratt. 

Għal kuntratt speċifiku ieħor, id-dati kuntrattwali tal-konsenja ma ġewx irrispettati. 
Minkejja dan, l-eu-LISA ħallset EUR 1.2 miljun mingħajr modifika għall-kuntratt speċifiku u 
l-kuntratt qafas. 

Għal kuntratt speċifiku ieħor relatat ma’ elementi tal-prezz fiss, il-valur tal-kuntratt, 
jiġifieri EUR 1.77 miljun, kien jikkorrispondi għall-valur tal-kuntratt qafas. 
Sussegwentement, l-eu-LISA ffirmat emenda għall-kuntratt speċifiku u żiedet l-ammont 
għal EUR 2.15 miljun. Aħna awditjajna pagament ta’ EUR 443 684.32 li kien relatat ma’ 
dan il-kuntratt. 

Fi snin preċedenti, aħna u s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni rrappurtajna 
nuqqasijiet ta’ konformità u defiċjenzi fis-sistemi ta’ kontroll intern tal-eu-LISA b’rabta 
mal-ġestjoni tal-akkwist u tal-kuntratti. 

Opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

3.29.10. Fl-opinjoni tagħna, bl-eċċezzjoni għall-kwistjonijiet spjegati fil-paragrafu 
“Bażi għal opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti”, il-pagamenti li 
fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.29.11. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjoni dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.29.12. L-eu-LISA emendat il-valur ta’ tliet kuntratti, tnejn fl-2021 u wieħed fl-2019: 
wieħed għall-Implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) u għall-Manutenzjoni fil-
Funzjonament tagħha, wieħed għall-forniment tal-Infrastruttura Komuni Kondiviża (CSI) u 
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ieħor għall-Manutenzjoni fil-Funzjonament tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 
(MWO SIS II). 

L-emendi żiedu l-ammont massimu tal-kuntratti b’50 % (EUR 70.4 miljun, EUR 20 miljun u 
EUR 40 miljun rispettivament). 

Il-kuntratti tas-CSI u tal-MWO SIS II jiskadu fl-2022 u l-kuntratt tal-EES jiskadi fl-2023. L-
ammont impenjat mal-iffirmar tal-emenda kien inqas minn 50 % għall-kuntratt tas-CSI, 86 % 
għall-kuntratt tal-MWO SIS II u 76 % għall-kuntratt tal-EES. 

Fl-2020, l-eu-LISA ffirmat kuntratti ġodda skont l-approċċ il-ġdid tagħha ta’ akkwist għall-Qafas 
tal-Inġinerija Trasversali (TEF). Barra minn hekk, il-kuntratti tal-Qafas Operattiv Trasversali 
(TOF) għandhom jiġu ffirmati fl-2022. Dawn il-kuntratti jissostitwixxu l-kuntratti emendati. 

Minħabba li l-kuntratti emendati kienu waslu biex jiskadu u li l-ammont impenjat kien għadu 
konsiderevolment aktar baxx mill-ammont massimu tal-kuntratt, l-eu-LISA setgħet tuża l-
kuntratti tat-TEF u tat-TOF mill-aktar fis possibbli minflok ma temenda l-kuntratti ta’ legat bl-
ammont massimu permess mir-Regolament Finanzjarju. 

3.29.13. Għal żewġ pagamenti awditjati b’valur totali ta’ EUR 2.56 miljun, sibna li l-
prodotti li kienu inklużi fil-kuntratt speċifiku ma kinux inklużi fil-kuntratt qafas. 

Jenħtieġ li l-eu-LISA ttejjeb il-ġestjoni tal-kuntratti sabiex tassigura li kuntratti speċifiċi jkunu 
dejjem allinjati mal-kuntratti qafas. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.29.14. Aħna sibna li l-eu-LISA kienet riportat EUR 11.41-il miljun mill-
approprjazzjonijiet ta’ impenn tal-2021 għall-2022. Minn dak l-ammont, EUR 11.1-il miljun 
(97 %) kienu relatati man-nefqa amministrattiva (Titolu II). Rati għoljin rikorrenti ta’ riporti 
jikkontradixxu l-prinċipju baġitarju tal-annwalità u huma indikattivi ta’ problemi strutturali fl-
implimentazzjoni tal-baġit. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.29.15. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 

Attwalment, l-eu-LISA timmaniġġja tliet sistemi tal-IT fuq skala kbira li 
huma separati u mhux integrati (SIS II, VIS u Eurodac), li kollha jittrattaw 
data fil-qasam ta’ politika tal-UE relatat mal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja. Approċċ ta’ dan it-tip jista’ jipprevieni lill-eu-LISA milli tikseb 
ekonomiji ta’ skala u sinerġiji bejn is-sistemi differenti. 

Għadha għaddejja 

(Mhux taħt il-kontroll tal-eu-LISA) 

2018 
L-eu-LISA żiedet il-prezzijiet ta’ kuntratt qafas mingħajr ma emendatu u 
estendiet kuntratt wieħed speċifiku wara d-data ta’ skadenza tal-
kuntratt qafas. 

M/A 

2018/2019/2020 
L-implimentazzjoni tal-baġit kienet inqas milli ppjanat. Jenħtieġ li l-eu-
LISA, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, ittejjeb l-allinjament tal-
ippjanar baġitarju mat-twaqqit tal-atti legali relatati. 

Għadha għaddejja 

2019 L-eu-LISA għamlet pagament ta’ EUR 284 000 għal servizzi pprovduti 
f’perjodu ta’ żmien li mhuwiex kopert mill-kuntratt qafas sottostanti. M/A 

2020 
L-eu-LISA ffirmat kuntratt speċifiku għal software li kien differenti mis-
software offrut mill-kuntrattur fl-offerta tiegħu għall-kuntratt qafas 
assoċjat. L-akkwist ta’ prodott differenti li mhuwiex inkluż fl-offerta tal-

M/A 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

prezz, bi prezz li huwa differenti mill-prodott offrut oriġinarjament, huwa 
devjazzjoni mill-kuntratt qafas. Għalhekk, il-kuntratt speċifiku mhuwiex 
konformi mal-kuntratt qafas, bħalma huwa l-pagament assoċjat ta’ 
EUR 10.4 miljun. 

2020 

L-eu-LISA ffirmat formola tal-ordni għal servizzi ta’ manutenzjoni li tkopri 
l-perjodu mis-7 ta’ Novembru 2020 sa Diċembru 2024 (erba’ snin). Dan 
kien imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt qafas, li ppermetta li s-
servizzi jiġu fatturati minn qabel għal sena biss. 

M/A 
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Risposta tal-eu-LISA 
3.29.7. L-Aġenzija tieħu nota tal-konklużjoni tal-QEA. 

3.29.8. L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA. Il-kuntratt speċifiku (SC) 19/2018 ġie 
ffirmat fi żmien meta l-baġit li sar disponibbli fl-2017 għas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ — l-
interoperabbiltà tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża kellu jiġi impenjat sa tmiem l-2018 
jew jintilef. Kien biss fi Frar 2019 li ġiet adottata d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni, u l-aspetti tekniċi kollha meħtieġa saru magħrufa b’mod definittiv. 

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni ppermettiet lill-Aġenzija timplimenta SC 19 permezz ta’ 36 
Talba għal Servizz, li jipprovdu deskrizzjoni ċara u dettaljata tal-kompiti, ir-riżultati tanġibbli u l-
iskedi ta’ żmien. Il-pagamenti kienu bbażati fuq Talbiet għal Servizz iffirmati minn uffiċjal 
awtorizzanti, mhux fuq l-SC biss. 

L-Aġenzija hija tal-fehma li: 

• il-pagamenti ġew eżegwiti fir-rigward tal-Kuntratt Qafas, il-Kuntratt Speċifiku u t-Talba 
għal Servizz sottostanti; 

• ma kien hemm l-ebda preġudizzju għall-interessi finanzjarji tal-UE; 
• il-proġett dwar l-integrazzjoni tal-EES-VIS qed joqrob lejn konklużjoni b’suċċess; 
• l-iskrizzjoni ta’ riżorsi fil-baġit tal-Aġenzija għal-leġiżlazzjoni li għadha ma ġietx adottata 

mill-koleġiżlaturi tintroduċi riskji sinifikanti għal ġestjoni finanzjarja tajba. Riskji bħal 
dawn ġew irrappurtati b’mod sistematiku lill-Bord tat-Tmexxija. 

3.29.9. L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA. Fir-rigward tal-pagament ta’ EUR 1.2 
miljuni (għaċ-ċentru tad-data modulari) l-Aġenzija tixtieq tiċċara li s-servizzi u l-prodotti 
kkuntrattati eventwalment twasslu kompletament u n-nuqqas ta’ konformità tal-pagament ma 
kellux effett negattiv fuq il-baġit tal-UE. 

Għaż-żewġ pagamenti l-oħra, l-Aġenzija hija tal-fehma li r-rekwiżiti tal-proġett kienu jeħtieġu 
adattament minħabba fatturi li ma jaqgħux taħt il-kontroll tal-Aġenzija. Barra minn hekk, l-
Aġenzija diġà ħadet azzjonijiet biex issaħħaħ il-prattiki ta’ monitoraġġ tal-kuntratti. 

3.29.12. L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjoni li ma tqajjimx dubji dwar il-legalità u r-
regolarità tal-emendi. L-Aġenzija diġà wettqet tranżizzjoni lejn akkwist orizzontali bil-Qafas tal-
Inġinerija Trasversali, reċentement ikkomplementat mill-Qafas Operazzjonali Trasversali. 

3.29.13. L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjoni u qed tirrevedi l-proċessi tagħha sabiex 
twieġeb għall-ġestjoni tal-bidla permezz ta’ emenda minn qabel tal-Kuntratti Qafas meta jkun 
meħtieġ. 

3.29.14. L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA. F’dan il-kuntest, l-Aġenzija tixtieq 
tenfasizza li r-rata ta’ implimentazzjoni globali tal-2021 kienet ta’ 100 % kemm 
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f’approprjazzjonijiet ta’ impenn kif ukoll f’approprjazzjonijiet ta’ pagament. Barra minn hekk, il-
kanċellazzjonijiet tar-riporti fin-nefqa amministrattiva fl-2021 tnaqqsu bin-nofs, meta mqabbla 
mal-2020. 
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3.30. L-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
(Frontex) 
Introduzzjoni 

3.30.1. L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), li tinsab 
f’Varsavja, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill162, li tħassar u ġie sostitwit bir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill163. Il-Frontex hija s-suċċessur tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni 
Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li nħolqot bir-
Regolament (KE) Nru 2007/2004164. Il-Frontex u l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri 
responsabbli mill-ġestjoni tal-fruntieri u mill-operazzjonijiet ta’ ritorn jikkostitwixxu b’mod 
konġunt il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, filwaqt li jikkondividu r-
responsabbiltajiet mill-iżgurar ta’ ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri u l-ġestjoni effiċjenti 
ta’ dawk kollha li jidħlu billi jaqsmu l-fruntieri esterni. Il-Figura 3.30.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għall-Frontex165. 

Figura 3.30.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Frontex 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-Frontex għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-Frontex. 

                                                             
162 Ir-Regolament (UE) 2016/1624 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. 

163 Ir-Regolament (UE) 2019/1896 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. 

164 Ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ 
Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 

165 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Frontex hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.frontex.europa.eu. 

495

741

Baġit (miljun EUR)*

1 234

1 554

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.295.01.0001.01.MLT&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Iż-żieda sinifikanti fil-baġit u ċ-ċifri tal-persunal tal-Frontex hija dovuta għall-mandat estiż skont 
ir-Regolament (UE) 2019/1896. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.30.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Frontex. 

3.30.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Frontex u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.30.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
(Frontex), li jinkludu r-rapporti finanzjarji166 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Frontex167 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
166 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

167 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.30.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Frontex għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Frontex fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.30.6. Nirreferu għan-Nota 4.0.4 “Informazzjoni importanti oħra rigward l-
implimentazzjoni tal-baġit” dwar ir-riport għall-2021 ta’ impenn baġitarju b’data tal-
21 ta’ Diċembru 2020 “Miżuri preparatorji għall-iskjeramenti 2021 SC Cat 1 u 2” mingħajr 
is-sostenn ta’ impenn legali qabel tmiem l-2020. Aħna kkomunikajna din il-problema fir-
Rapport Annwali Speċifiku 2020 tagħna168. It-total tal-pagamenti fl-2021 kien ta’ 
EUR 18 375 458. Il-Frontex indirizzat dan in-nuqqas ta’ konformità permezz ta’ impenji 
legali sussegwenti matul l-2021. 

3.30.7. Niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 4.0.3 “Is-sorsi ta’ finanzjament tal-baġit”, li 
tispjega li l-kontribuzzjonijiet mingħand pajjiżi taż-żona Schengen (SAC) li mhumiex fl-UE 
u, b’konsegwenza ta’ dan, il-kontribuzzjoni tal-UE ta’ bbilanċjar, mhumiex ikkalkulati 
b’mod korrett. Il-kontribuzzjoni mill-UE hija ddikjarata b’mod eċċessiv b’EUR 2.6 miljun u 
l-kontribuzzjonijiet mill-SAC huma ddikjarati b’mod insuffiċjenti bl-istess ammont. Billi l-
kontribuzzjoni mill-UE hija kontribuzzjoni ta’ bbilanċjar, u hemm surplus fl-2021, ma 
hemm l-ebda impatt fuq id-dħul operattiv tar-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja għas-
sena 2021. 

3.30.8. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 1.3 “Ċertifikazzjoni tal-kontijiet” fejn l-
Uffiċjal tal-Kontabbiltà jiddikjara n-nuqqas tal-informazzjoni meħtieġa għall-validazzjoni 
ta’ sistema ġdida stabbilita mill-uffiċjal awtorizzanti u użata għall-forniment ta’ 
informazzjoni kontabilistika. 

                                                             
168 Ir-Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2020, il-paragrafu 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.30.9. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.30.10. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Osservazzjonijiet 

3.30.11. Aħna nosservaw li l-paragrafu ta’ osservazzjonijiet għall-affidabbiltà tal-
kontijiet deskritt fil-paragrafu 3.30.6 japplika bis-sħiħ ukoll għal-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti. 

3.30.12. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.30.13. F’Lulju 2021, il-Frontex nediet proċedura ta’ akkwist għal kuntratt qafas ma’ 
kuntrattur uniku għal perjodu massimu ta’ erba’ snin, għall-forniment ta’ servizzi tal-ivvjaġġar 
inkluż l-iskjerament tal-Korp Permanenti. Il-kuntratt ġie ffirmat fi tmiem Diċembru 2021. Aħna 
sibna dan li ġej: 

(a) Għall-evalwazzjoni tal-kapaċità teknika u professjonali, il-Frontex irrikjediet li l-
offerenti jipprovdu tim esperjenzat ta’ mill-inqas 10 aġenti tal-ivvjaġġar flimkien ma’ 
maniġer tat-tim, mingħajr ma tirrikjedi daqs minimu f’termini ta’ persunal 
kumplessiv. L-istabbiliment tar-rekwiżit tal-kapaċità teknika u professjonali f’livell 
tant baxx espona lill-Frontex għal riskju li l-kuntrattur ma jkunx jista’ jwassal is-
servizzi kkuntrattati bil-kwalità minima u fil-ħin. 
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(b) Sabiex tivvaluta l-kapaċità ekonomika u finanzjarja tal-offerenti, il-Frontex ibbażat 
xogħolha fuq il-valur stmat tal-kuntratt, li kien ta’ EUR 15-il miljun. Madankollu, dan 
l-ammont kien jinkludi biss it-tariffi mħallsa lill-kuntrattur u mhux il-valur ta’ bażi tal-
kuntratt li jkopri l-ispejjeż ippjanati tal-missjonijiet, li kienu stmati f’ammont ta’ 
madwar EUR 240 miljun. Il-Frontex irrikjediet li l-offerenti juru fatturat annwali 
medju ta’ mill-inqas EUR 2 miljun. L-istabbiliment tar-rekwiżit tal-kapaċità 
finanzjarja f’livell tant baxx espona lill-Frontex għal riskju li l-kuntratt ma jiġix 
esegwit b’mod korrett. 

Fi Frar 2022, il-Frontex issospendiet il-kuntratt minħabba nuqqas ta’ prestazzjoni li rriżulta fi 
tfixkil serju fil-kontinwità tal-operat. F’Mejju 2022, wara l-verifikazzjonijiet, il-kuntratt ġie 
tterminat. 

3.30.14. Il-linji gwida interni tal-Frontex għall-proċeduri ta’ reklutaġġ jirrikjedu li l-
kumitati tal-għażla jippruvaw jilħqu l-konklużjonijiet tagħhom b’kunsens. F’żewġ proċeduri ta’ 
reklutaġġ awditjati, aħna sibna li l-kumitati tal-għażla applikaw il-medja aritmetika tal-
valutazzjonijiet individwali tal-membri tagħhom, minflok metodu kunsenswali. Barra minn 
hekk, kien hemm nuqqas ta’ standards jew struzzjonijiet ċari lill-membri tal-kumitat tal-għażla 
dwar kif il-kriterji tal-għażla individwali kellhom jiġu vvalutati. Dawn id-dgħufijiet fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni jdgħajfu l-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs tal-kandidati fil-
proċeduri ta’ reklutaġġ u jistgħu jesponu lill-Frontex għal riskji reputazzjonali u legali. 

3.30.15. L-uffiċjali awtorizzanti (b’delega jew sottodelega) li approvaw il-pagamenti fl-
2021, kif ukoll l-impenji legali u baġitarji relatati, ma kinux aċċettaw formalment il-
kundizzjonijiet tad-Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv tat-22 ta’ Diċembru 2020 dwar id-
delegazzjonijiet. Barra minn hekk, huma ma ddikjarawx formalment il-konformità tagħhom 
mal-Artikolu 4 tad-deċiżjoni dwar id-dikjarazzjoni tan-nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess. Din hija 
dgħufija serja fil-kontroll intern fir-rigward tal-proċess tad-delegazzjoni tal-Frontex. 

3.30.16. F’Mejju 2021, il-Frontex iffirmat bosta kuntratti qafas interistituzzjonali 
permezz tal-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għall-forniment ta’ tagħmir ta’ protezzjoni 
personali u oġġetti sanitarji. Il-kuntratti ma kellhomx lista ta’ prezzijiet standard iżda kienu 
jinkludu perċentwal ta’ marġni gross massimu għal kull prodott ordnat. Meta implimentat il-
kuntratti, il-Frontex ma wettqitx verifiki sistematiċi fuq il-marġni gross applikat għal xi wħud 
mill-ordnijiet li saru. Dan mhuwiex konformi mar-Regolament Finanzjarju u jikkostitwixxi 
dgħufija interna fil-kontrolli ex ante tal-Frontex. 

3.30.17. Aħna sibna wkoll id-dgħufijiet li ġejjin fil-kontroll intern fir-rigward tal-
proċeduri ta’ akkwist tal-Frontex: 

(a) Għal kuntratt qafas li jinkludi żewġ lottijiet, il-Frontex kienet ippubblikat id-deċiżjoni 
ta’ għoti sinifikattivament aktar tard mid-dati ta’ skadenza stabbiliti bir-Regolament 
Finanzjarju. 
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(b) Fi proċedura oħra ta’ akkwist, sabiex tivvaluta l-kapaċità ekonomika u finanzjarja tal-
offerenti, il-Frontex talbet darbtejn il-fatturat annwali minimu medju li r-
Regolament Finanzjarju kien jippermetti. L-istabbiliment ta’ soll ogħla huwa 
permess biss f’każijiet debitament ġustifikati. Madankollu, ma kien hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni dokumentata għall-użu ta’ ammont ta’ soll ogħla. 

3.30.18. Fil-każ ta’ tliet ftehimiet ta’ għotja awditjati, il-benefiċjarji ma rrispettawx id-
data ta’ skadenza ta’ 75 jum wara t-tmiem tal-ftehimiet biex jitolbu pagament finali. Il-Frontex 
ma żguratx li l-ipproċessar u l-monitoraġġ finali ta’ dawn l-għotjiet twettqu fil-ħin opportun. 
Barra minn hekk, hija ma għamlitx pagamenti finali fi żmien 60 jum minn meta rċeviet it-talbiet 
korrispondenti għall-ħlas tal-bilanċ. Dan id-dewmien fil-proċess jikser id-dispożizzjonijiet tal-
ftehim ta’ għotja u r-Regolament Finanzjarju, u jikkostitwixxi problema sistematika biċ-ċiklu ta’ 
pagamenti ta’ għotjiet tal-Frontex. 

3.30.19. L-analiżi kumplessiva li wettaqna tal-pagamenti li saru fl-2021 uriet li: 

(a) minn 7 776 talba għal pagament, 1 269 ġew saldati tard (16.3 %, 2020: 23 %); 

(b) mill-valur totali tat-talbiet għal pagament (EUR 317 994 125), EUR 39 731 717 
tħallsu tard (12.5 %, 2020: 12.1 %). 

(c) mill-1 269 pagament tard, 1 205 kienu legalment meħtieġa fi żmien 30 jum (2020: 
1 932 pagament), u 62 fi żmien 60 jum (2020: 38 pagament). 

Dan id-dewmien fil-pagamenti huwa defiċjenza serja fil-kontrolli interni tal-Frontex. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.30.20. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2015 
Hemm riskju mhux indirizzat ta’ finanzjament doppju mill-Fond għas-
Sigurtà Interna li huwa mmaniġġjat mill-finanzjament tal-Kummissjoni 
Ewropea u tal-Frontex. 

Ikkompletata 

2015 

L-Istati li jipparteċipaw f’operazzjonijiet tal-fruntieri jiddikjaraw l-ispejjeż 
li jkunu ġġarrbu fuq il-bażi ta’ fuljetti għat-talba dwar l-ispejjeż. Fir-
Rapport Speċjali 12/2016 tagħha, il-QEA rrakkomandat li l-aġenziji jużaw 
possibbiltajiet ta’ spejjeż simplifikati kull meta jkun xieraq, biex jiġu 
evitati ineffiċjenzi bħal dawn. 

Ikkompletata 

f’dak li jirrigwarda t-tqassim tar-riżorsi umani 

Għadha għaddejja 

għat-tqassim ta’ tagħmir tekniku tqil 

2016 

Il-livell ta’ riporti kien għoli. Mill-pajjiżi li jikkooperaw, hemm ħtieġa li 
jinkisbu stimi aktar preċiżi tal-ispejjeż kif ukoll rappurtar aktar f’waqtu 
tal-ispejjeż. Il-Frontex tista’ wkoll tqis il-possibbiltà li tintroduċi 
approprjazzjonijiet baġitarji differenzjati. 

Għadha għaddejja 

2017 
Għalkemm il-Frontex kienet diġà ttrażlokat għall-uffiċċji attwali tagħha fl-
2014, hija għad ma għandhiex Pjan tal-Kontinwità tal-Operat komprensiv 
approvat mill-Bord Amministrattiv. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 
Il-verifikazzjonijiet ex ante ma kinux effettivi. Jenħtieġ li l-Frontex taħdem 
fuq l-iżvilupp ta’ skema ta’ finanzjament simplifikata u trasparenti li 
tkopri wkoll l-ispejjeż relatati mat-tagħmir. 

Ikkompletata 

għall-verifikazzjonijiet ex ante 

Għadha għaddejja 

għas-simplifikazzjoni tal-ispejjeż relatati ma’ tagħmir 
tekniku tqil 

2018 Jenħtieġ li l-Frontex tadotta u timplimenta politika dwar karigi sensittivi. Għadha għaddejja 

2018 
Ir-riporti baġitarji għall-2019 u r-riporti kkanċellati fl-2018 kienu għoljin. 
Jenħtieġ li l-Frontex tistinka biex tipproduċi stimi tal-ispejjeż u 
previżjonijiet tal-baġit aktar preċiżi. 

Għadha għaddejja 

2018/2019 

Il-Frontex ma laħqitx l-okkupanza meħtieġa stabbilita fit-tabella tal-
persunal. Jenħtieġ li l-Frontex ittejjeb il-gwida mogħtija lill-membri tal-
kumitat tal-għażla u tivverifika aktar mill-qrib id-drittijiet finanzjarji tal-
kandidati għall-pagamenti tas-salarji. 

Għadha għaddejja 

2020 

Dikjarazzjoni mingħand awtorità nazzjonali dwar operazzjonijiet ta’ ritorn 
preċedentement mhux imħabbra, li jammontaw għal total ta’ 
EUR 355 000, fi ftehim ta’ għotja fl-għeluq finanzjarju tal-azzjoni. Il-
Frontex għamlet impenn baġitarju ex post biex tkopri d-defiċit baġitarju li 
rriżulta, li mhuwiex konformi mar-regolament finanzjarju tagħha. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

L-Ombudsman fetħet żewġ inkjesti: (a) F’Novembru 2020 hija vvalutat l-
effettività u t-trasparenza tal-mekkaniżmu tal-Ilmenti tal-Frontex kif ukoll 
ir-rwol u l-indipendenza tal-“Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali” tal-
Frontex, u ħarġet disa’ suġġerimenti fil-15 ta’ Ġunju 2021. 
(b) F’ Marzu 2021 hija kellha l-għan li teżamina kif il-Frontex tikkonforma 
mal-obbligi tagħha tad-drittijiet fundamentali u kif tiżgura l-obbligu ta’ 
rendikont b’rabta mar-responsabbiltajiet il-ġodda msaħħa tagħha. Hemm 
ukoll żewġ investigazzjonijiet għaddejjin: (a) Mill-OLAF minħabba 
allegazzjonijiet ta’ fastidju, imġiba ħażina u pushbacks tal-migranti li 
jikkonċernaw il-Frontex u (b) mill-Parlament Ewropew (PE) għal 
allegazzjonijiet possibbli ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali fil-Frontex. 

Għadha għaddejja 

2020 
Dewmien fir-reklutaġġ tal-40 osservatur tad-drittijiet fundamentali 
meħtieġ, li joħloq riskju serju għall-operazzjonijiet u r-reputazzjoni tal-
Frontex. 

Għadha għaddejja 

2020 

Il-Frontex kienet esposta għal ħsara għar-reputazzjoni u litigazzjoni 
minħabba li offerti għal karigi AD7 ntbagħtu lil 47 kandidat ta’ livell 
avvanzat (minflok il-karigi AST approvati), b’antiċipazzjoni tar-risposta 
tal-Kummissjoni dwar il-karigi. Sussegwentement, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-Frontex ma kellha l-ebda awtorità legali biex tbiddel dawn 
il-karigi. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 L-ebda reġistrazzjoni ta’ eċċezzjoni awtorizzata fi skeda ta’ pagament li 
tirregola kuntratt, għal fir-reġistru ċentrali tal-Frontex. Ikkompletata 

2020 

Il-kontribuzzjonijiet mill-erba’ Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen (SAC) fil-
baġit inizjali tal-Frontex huma ddikjarati b’mod insuffiċjenti billi 
jikkostitwixxu 6.91 % minflok 7.43 % tal-baġit. Hemm ħtieġa għal gwida 
orizzontali mill-Kummissjoni Ewropea lill-korpi tal-UE dwar kif il-
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE għandhom jiġu kkalkulati 
b’mod konsistenti. 

Pendenti 

2020 

Impenn baġitarju proviżorju ta’ EUR 18.1 miljun għat-tħejjija ta’ 
skjeramenti fuq il-post fl-2021 ġie riportat mingħajr ma l-Frontex daħlet 
f’impenji legali fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 75 tar-Regolament 
Finanzjarju tal-Frontex. 

M/A 

2020 

Meta kkalkulat l-indikaturi tal-prestazzjoni tagħha, il-Frontex ittrattat ir-
riduzzjonijiet fil-baġit mhux bħala baġits emendatorji iżda bħala atti ta’ 
implimentazzjoni tal-baġit, u dan jikkontradixxi żewġ deċiżjonijiet mill-
Bord tat-Tmexxija. 

Pendenti 

2020 
Żieda ta’ EUR 10 miljun tal-finanzjament tal-UE mill-baġit emendatorju 
Nru 1 tal-UE mhijiex viżibbli fil-kontijiet baġitarji tal-Frontex. Dan inaqqas 
it-trasparenza. 

M/A 
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Risposta tal-Frontex 
3.30.7. Fl-2021 il-Bord tat-Tmexxija ddeċieda li l-Aġenzija għandha tkompli tuża l-istess metodu 
ta’ kalkolu, filwaqt li tqis il-parir intern u d-diversi laqgħat dwar is-suġġett. Ir-rapport annwali 
mill-QEA għall-kontijiet tal-2020 jindika li f’din il-kwistjoni hemm il-ħtieġa għal gwida orizzontali 
tal-KE f’din il-kwistjoni għall-korpi kollha, mhux biss għall-Frontex, u li l-kwistjoni ta’ 
interpretazzjoni differenti tal-qafas legali rigward il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE, 
hija enfasizzata wkoll fir-rieżami tal-QEA 3/2021. 

3.30.13. L-Aġenzija tieħu nota u se ssegwi din l-osservazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku li 
ġejjin. 

3.30.14. Il-Frontex irrikonoxxiet lok għal titjib fl-implimentazzjoni tar-regoli definiti dwar il-
proċeduri tal-għażla u f’Jannar 2022 adottat struzzjonijiet aktar ċari lill-membri tal-kumitat tal-
għażla li jiżguraw valutazzjoni aktar konsistenti u proċeduri armonizzati. 

3.30.15. Tabilħaqq kien hemm sorveljanza fiż-żmien meta ġiet approvata d-Deċiżjoni ED dwar is-
setgħat ta’ implimentazzjoni tal-baġit. Dan kien ir-riżultat tal-fatt li l-OAs kollha kienu diġà 
ffirmaw fiż-żmien meta ġiet approvata d-deċiżjoni l-ġdida. Dan instab matul is-sena, u se jiġi 
kkoreġut fl-2022 b’Deċiżjoni ED ġdida. Sadanittant, l-OAs il-ġodda kienu meħtieġa jiffirmaw id-
dokumentazzjoni. 

3.30.16. L-Aġenzija aċċettat, li bħala obbligu vinkolanti, il-marġni se jiġi vverifikat mill-Maniġers 
tal-Kuntratti tal-Awtorità Kontraenti b’mod unilaterali, kull meta jiġi deċiż, wara valutazzjoni tar-
riskju rilevanti. 

3.30.17. (a) L-Aġenzija taqbel mas-sejba. L-Aġenzija inkorporat mekkaniżmu ta’ kontroll biex 
timmonitorja u tipprevjeni sitwazzjonijiet bħal dawn fil-futur.  

(b) L-Aġenzija tieħu nota tas-sejba u li din l-eċċezzjoni ma ġietx dokumentata fil-fajl tal-akkwist. 
l-Aġenzija, sabiex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tagħha u tiżgura li l-kuntrattur ikun jista’ 
jimmaniġġja tali kuntratt u skema ta’ ordnijiet, indikat dak il-livell ta’ fatturat, wara li vvalutat 
bir-reqqa diversi fatturi: 

• Il-livell ta’ fatturat annwali f’offerti simili fil-livell nazzjonali u internazzjonali u l-
ispeċifiċitajiet tas-suq tal-armi u l-munizzjon. 

• L-analiżi minn konsulent tal-akkwist tad-difiża kkuntrattat mill-Awtorità. 

3.30.18. L-Aġenzija tieħu nota tas-sejba. Il-Ftehimiet ta’ Għotja maħruġa mill-Frontex ikopru l-
iskjeramenti ta’ tagħmir tekniku u riżorsi umani f’diversi postijiet fl-Istati Membri, għalhekk il-
proċess tal-ġbir ta’ dokumenti mill-unità finanzjarja ċentrali huwa twil. Barra minn hekk, f’każ ta’ 
użu ta’ tagħmir tekniku tqil, hemm diversi fornituri ta’ servizzi lill-benefiċjarji tal-Istati Membri u 
s-sottomissjoni tard tal-fatturi, tikkawża dewmien fil-proċess. L-Aġenzija spiss ikollha bżonn 
tikkoopera ma’ benefiċjarji ġodda li ma jkunux familjari mad-dispożizzjonijiet tal-għotjiet. Dan 
jista’ ġeneralment jimplika sfidi addizzjonali biex id-dokumentazzjoni meħtieġa tinkiseb fil-ħin. 
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3.30.19. L-Aġenzija tieħu nota tas-sejba u tixtieq tenfasizza li hemm diversi raġunijiet għal dan 
id-dewmien li mhux dejjem ikunu taħt il-kontroll tal-Aġenzija. Pereżempju, diversi pagamenti 
tard, b’ammonti għoljin li jirriżultaw minn dewmien tal-Istati Membri fl-introduzzjoni tat-talbiet 
tagħhom għal għotjiet. L-Aġenzija hija impenjata li tittejjeb kontinwament fil-qasam tal-ħlasijiet 
tard. 
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tal-QFP – Sigurtà u Difiża 
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3.31. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) 

Introduzzjoni 

3.31.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (“CEPOL”), li tinsab 
f’Budapest, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2015/2219169 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. Il-kompitu tas-CEPOL huwa li taħdem bħala network u li tiġbor flimkien l-istituti 
nazzjonali ta’ taħriġ tal-pulizija fl-Istati Membri biex tipprovdi sessjonijiet ta’ taħriġ, ibbażati 
fuq standards komuni, għall-uffiċjali għolja tal-pulizija. Il-Figura 3.31.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għas-CEPOL170. 

Figura 3.31.1 – Iċ-ċifri ewlenin għas-CEPOL 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tas-CEPOL għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mis-
CEPOL. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.31.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tas-CEPOL. 

                                                             
169 Ir-Regolament (UE) 2015/2219 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar 

tal-Liġi. 

170 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tas-CEPOL hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.cepol.europa.eu. 

32

30

Baġit (miljun EUR)*

84

95

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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3.31.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tas-CEPOL u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.31.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi 
(“CEPOL”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji171 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tas-CEPOL172 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.31.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tas-CEPOL għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tas-CEPOL fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 

                                                             
171 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

172 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.31.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.31.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.31.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.31.9. Is-CEPOL kellha kuntratt qafas validu dwar is-servizzi tal-arranġament tal-
ivvjaġġar sa Marzu 2022, li l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu ma kienx jinkludi ċerti pajjiżi barra t-
territorju tal-UE. Is-servizzi tal-ivvjaġġar għal dawn il-pajjiżi li mhumiex fl-UE kienu koperti minn 
kuntratti oħra sa tmiem l-2020. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, kien hemm inċertezza 
dwar jekk setgħux jiġu organizzati avvenimenti reali fuq il-post. Fis-sajf 2021, sar probabbli li s-
CEPOL, minkejja s-sitwazzjoni tal-ivvjaġġar li kienet għadha imprevedibbli ħafna b’rabta mal-
COVID-19, kien hemm mnejn teħtieġ torganizza attivitajiet fuq il-post f’pajjiżi mhux tal-UE. 
Wara li vvalutat is-sitwazzjoni u d-diversi għażliet disponibbli, is-CEPOL għażlet li tuża l-kuntratt 
qafas li kien jeżisti, biex tkopri l-avvenimenti f’dawn il-pajjiżi għalkemm ma kinux jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt. Dan kiser l-Artikolu 172 tar-Regolament Finanzjarju. Is-
CEPOL ħadet nota ta’ din id-deċiżjoni fir-reġistru tagħha tal-eċċezzjonijiet. Il-pagamenti relatati, 
li ammontaw għal EUR 76 590 fl-2021, huma irregolari. F’Jannar 2022, is-CEPOL iffirmat qafas 
ġdid li jkopri avvenimenti f’dawk il-pajjiżi. 
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.31.10. F’Awwissu 2021, is-CEPOL nediet proċedura ta’ akkwist għal kuntratt qafas ma’ 
operatur uniku għall-forniment ta’ servizzi editorjali edukattivi, għal valur ta’ EUR 1 080 000. 
Aħna sibna li fi kriterju għall-għoti wieħed, is-CEPOL evalwat ogħla l-offerent rebbieħ, li uża l-
esperjenza preċedenti li s-sottokuntrattur tiegħu kellu tas-CEPOL, biex fl-offerta tiegħu jinkludi 
kontenut relatat aktar mas-CEPOL. Iż-żewġ offerenti l-oħra pprovdew offerti b’kontenut aktar 
ġeneriku u ngħataw punteġġ aktar baxx. Madankollu, l-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta għal dan 
il-kriterju għall-għoti ma kinux jirrikjedu b’mod ċar tali kontenut relatat mas-CEPOL. Barra minn 
hekk, minħabba li l-akkwist kien għall-editjar ta’ kontenut edukattiv li huwa prodott minn 
esperti fl-infurzar tal-liġi, l-enfasi fuq il-kontenut relatat mas-CEPOL fil-proċedura ma kinitx 
ġustifikata. Minkejja dan, aħna ma sibna l-ebda evidenza li r-riżultat tal-akkwist kien ikun 
differenti, li kieku l-kriterju inkwistjoni ġie vvalutat b’mod differenti. 

3.31.11. Fi proċedura oħra ta’ akkwist, indunajna bi trikkib bejn il-kriterji tal-għażla u l-
kriterji għall-għoti. Nuqqas ta’ separazzjoni ċara bejn it-tnejn jikkostitwixxi dgħufija 
proċedurali, jikkomprometti l-prinċipju tat-trasparenza u jesponi lis-CEPOL għal riskji 
reputazzjonali u riskji legali. 

3.31.12. Għal avveniment ta’ taħriġ li seħħ f’Diċembru 2019, is-CEPOL naqset milli 
timmonitorja l-pagamenti pendenti u għalqet l-impenn baġitarju f’Diċembru 2020. 
Immedjatament wara, hija rċeviet tliet fatturi li jammontaw għal EUR 28 032 relatati ma’ dan l-
avveniment. Biex tħallashom, is-CEPOL kellha tiftaħ impenn baġitarju ġdid fi Frar 2021. Dan il-
falliment tal-kontroll intern espona lis-CEPOL għar-riskju li ma tissodisfax l-obbligi finanzjarji 
tagħha lejn partijiet terzi f’każ ta’ restrizzjonijiet baġitarji. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.31.13. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2016 

Id-dawran tal-persunal qiegħed f’livell għoli, li jista’ jkollu impatt fuq il-
kontinwità tal-operat u fuq il-kapaċità tas-CEPOL li timplimenta l-
attivitajiet previsti fil-programm ta’ ħidma tagħha. Kien hemm biss għadd 
limitat ta’ applikazzjonijiet għall-impjieg mill-Istati Membri l-oħra. 

M/A 

2020 

Is-CEPOL ħallset tariffa ta’ kanċellazzjoni ta’ EUR 5 335 għal prenotazzjoni 
ta’ lukanda f’Budapest li ġiet ikkanċellata minħabba r-restrizzjonijiet tal-
COVID-19 imposti mill-Gvern Ungeriż. Hija ma invokatx il-klawżola ta’ 
“force majeure” li tinsab fil-kuntratt qafas, li setgħet kieku tħassar ir-
riżervazzjoni mingħajr spiża.  

M/A 

2020 

Aħna osservajna dgħufijiet fl-ambjent ta’ kontroll intern tas-CEPOL, fir-
rigward tal-ġestjoni tal-impenji baġitarji; (a) is-CEPOL iffirmat tliet impenji 
legali qabel ma l-impenji baġitarji rispettivi kienu ġew approvati; (b) żewġ 
kuntratti speċifiċi differenti (impenji legali) kienu marbuta mal-istess 
impenn baġitarju individwali. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tas-CEPOL 
3.31.9. L-Aġenzija ħadet nota tas-sejbiet tal-Qorti. Skont il-kuntratt qafas tal-2018, is-CEPOL 
introduċiet dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà biex teskludi l-prenotazzjoni tat-trasport 
lokali, l-akkomodazzjoni, ir-ristoranti u l-postijiet tal-laqgħat ipprenotati f’pajjiżi speċifiċi fil-
kuntest tal-proġetti tas-CEPOL. Din hija kjarifika sinifikanti, peress li l-offerenti kollha li 
ssottomettew offerta fil-proċedura oriġinali xorta kellhom ikunu jistgħu jipprovdu dawk is-
servizzi f’dawk il-pajjiżi għal attivitajiet li ma kinux relatati mal-proġetti tas-CEPOL. Biex niżguraw 
it-trasparenza, ifformalizzajna nota ta’ eċċezzjoni bi proposti biex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-
użu tal-kuntratt qafas tal-2018 f’attivitajiet ta’ proġetti f’pajjiżi mhux tal-UE, b’hekk ikunu 
esklussivament koperti il-ħtiġijiet kummerċjali urġenti. Għalhekk aħna nqisu li din hija eċċezzjoni 
ġustifikata għar-regoli sabiex jiġu żgurati l-kontinwità tal-operat u l-ġestjoni finanzjarja tajba sal-
finalizzazzjoni ta’ proċedura miftuħa li rriżultat fl-iffirmar ta’ kuntratt qafas ġdid li jinkludi kollox 
mingħajr limitazzjonijiet f’Jannar 2022. 

3.31.10. L-Aġenzija ħadet nota tas-sejbiet tal-Qorti; is-CEPOL stabbiliet il-kriterji tal-għoti u l-
ippeżar bil-għan li tagħti l-kuntratt lill-offerta li toffri l-aħjar valur għall-flus. Il-metodu tal-
punteġġ, li jenfasizza kif is-CEPOL tipprovdi punteġġi ogħla għall-offerti li jipprovdu “valur 
miżjud” ġie ppubblikat ukoll fit-taqsima tal-kriterji tal-għoti. L-isforz li għamlu l-offerenti biex 
jagħmlu referenza speċifika għall-kuntest edukattiv tas-CEPOL kif deskritt fit-taqsima tal-kriterji 
tal-għoti ġie rikonoxxut u fejn l-offerta kienet tinkludi soluzzjonijiet li marru lil hinn mis-
soluzzjoni meħtieġa, il-“valur miżjud” ġie rikonoxxut u mogħti permezz ta’ punti. Madankollu, l-
offerenti li m’għamlux referenza speċifika ma tqisux bħala mhux konformi skont dan il-kriterju. 

3.31.11. L-Aġenzija ħadet nota tas-sejbiet tal-Qorti. Is-CEPOL bħala komplement għall-kriterji tal-
għoti, indikat informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mal-offerta teknika, mhux bil-għan li tiġi 
vvalutata l-kapaċità tal-offerenti, iżda biex tiġi appoġġata l-elaborazzjoni ta’ kif ix-xogħlijiet 
jitwettqu f’konformità sħiħa mal-istandards rilevanti. 

3.31.12. L-Aġenzija tirrikonoxxi u taċċetta s-sejbiet tal-Qorti. Is-CEPOL għandha taħriġ regolari 
fil-ġestjoni tal-kuntratti għall-maniġers tal-proġetti u persunal rilevanti ieħor u se tirrepetihom 
fl-2022 biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni u titnaqqas l-okkorrenza ta’ każijiet bħal dawn. 
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3.32. Iċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza 
fuq id-Droga (EMCDDA) 

Introduzzjoni 

3.32.1. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (“l-
EMCDDA”), li jinsab f’Lisbona, inħoloq bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 302/93173, li tħassar 
bir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill174. Id-dmir prinċipali 
tal-EMCDDA huwa li jiġbor, janalizza u jxerred informazzjoni dwar id-droga u d-dipendenza fuq 
id-droga sabiex iħejji u jippubblika informazzjoni li hija oġġettiva, ta’ min joqgħod fuqha u 
kumparabbli fil-livell Ewropew. L-informazzjoni hija maħsuba biex tipprovdi bażi għall-analiżi 
tad-domanda għad-droga u l-modi kif din titnaqqas, kif ukoll fenomeni oħra assoċjati mas-suq 
tad-droga. Il-Figura 3.32.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EMCDDA175. 

Figura 3.32.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EMCDDA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EMCDDA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-EMCDDA. 

                                                             
173 Ir-Regolament (KEE) Nru 302/93 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għal Sorveljar dwar Droga u l-

Vizzju tad-Droga. 

174 Ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u 
d-Dipendenza fuq id-Droga. 

175 Aktar informazzjoni dwar ir-rwoli u l-attivitajiet tal-EMCDDA hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Baġit (miljun EUR)*

102

110

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/


 268 
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.32.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EMCDDA. 

3.32.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EMCDDA u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.32.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza 
fuq id-Droga (“l-EMCDDA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji176 u r-rapporti dwar 
l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EMCDDA177 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
176 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

177 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.32.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EMCDDA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EMCDDA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-
flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.32.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.32.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.32.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

L-EMCDDA impjega ħaddiema interim permezz ta’ kuntratt qafas 
mingħajr ma rrispetta r-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/104/KE u tal-liġi tax-
xogħol tal-Portugall. Jenħtieġ li l-EMCDDA janalizza l-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-ħaddiema interim li jqabbad u jiżgura li jkunu jikkonformaw 
mal-liġijiet tax-xogħol, kemm dawk Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-EMCDDA 
L-EMCDDA ma għandu l-ebda kumment/rimarka.  
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L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) 

 

3.33. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi 
(Europol) 

Introduzzjoni 

3.33.1. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (“Europol”), 
li tinsab f’The Hague, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016178 li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(2009/371/ĠAI)179. L-objettiv tal-Europol huwa li tappoġġa azzjoni tal-awtoritajiet tal-pulizija u 
servizzi oħrajn tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri. Hija tappoġġa wkoll il-kooperazzjoni 
reċiproka fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità serja li tolqot lil żewġ Stati Membri jew 
aktar, forom ta’ kriminalità li jolqtu interess komuni kopert minn politika tal-UE, u t-terroriżmu. 
Il-Figura 3.33.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Europol180. 

Figura 3.33.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Europol 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-Europol għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti 
mill-Europol. 

                                                             
178 Ir-Regolament (UE) 2016/794 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-

Infurzar tal-Liġi (Europol). 

179 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol). 

180 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Europol hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.europol.europa.eu. 

183

210

Baġit (miljun EUR)*

884

979

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.33.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Europol. 

3.33.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Europol u ta’ dawk inkarigati 
mill-governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.33.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-
Liġi (“Europol”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji181 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Europol182 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
181 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

182 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.33.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Europol għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Europol fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.33.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.33.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.33.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.33.9. Bejn l-2019 u l-2021, l-Europol ivvalutat żewġ każijiet ta’ kunflitt ta’ interess 
potenzjali fir-rigward ta’ membru tal-persunal superjuri li kien se jibda impjieg ġdid xi mkien 
ieħor. Fil-każ wieħed li rrieżaminajna, aħna sibna li, bi ksur tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-
Persunal, l-Europol ma ħarġitx id-deċiżjoni tagħha sad-data ta’ skadenza u b’hekk 
effettivament awtorizzat lill-persuna kkonċernata tibda l-impjieg il-ġdid mingħajr l-ebda 
restrizzjoni. 
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Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.33.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

L-Europol tawlet b’mod irregolari d-durata ta’ kuntratt qafas għall-
forniment ta’ servizzi tal-ivvjaġġar fuq xogħol wara li l-kuntratt kien skada 
u introduċiet aspetti ġodda tal-prezzijiet. Jenħtieġ li jittejbu l-ġestjoni tal-
kuntratt u l-kontrolli ex ante tal-Europol. 

Ikkompletata 

2019 

L-Europol tawlet b’mod irregolari d-durata ta’ kuntratt qafas wieħed 
għall-forniment ta’ servizzi tal-ivvjaġġar fuq xogħol, billi ffirmat żewġ 
emendi għall-kuntratt wara li dan kien skada fl-2018. Dan juri dgħufijiet 
fil-ġestjoni tal-kuntratti u fil-kontrolli ex ante. 

Ikkompletata 

2019 

L-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta għal kuntratt qafas għal għamara, 
aċċessorji u servizzi relatati ma kinux speċifiċi biżżejjed. Dan dgħajjef in-
natura kompetittiva tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti. Jenħtieġ li l-
Europol tiżgura li l-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta jkunu maħsuba b’mod li 
jkun tajjeb biżżejjed biex jippermettu kompetizzjoni ġusta u effettiva, 
sabiex il-proċeduri ta’ akkwist jagħtu l-aħjar valur għall-flus possibbli. 

M/A 

2020 
L-Europol kienet għamlet pagamenti tardivi fi 33 % tal-każijiet. 
Osservajna livelli simili ta’ dewmien fl-2019, fl-2018 u fl-2017. Din id-
dgħufija rikorrenti tesponi lill-Europol għal riskju reputazzjonali. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-Europol 
3.33.9. L-Europol jieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA u se jadatta l-proċeduri tiegħu għall-
komunikazzjoni tad-deċiżjoni relatata lill-membru tal-persunal anzjan ikkonċernat fl-iskedi ta’ 
żmien applikabbli. Minn valutazzjoni attwali tal-każ ex post, l-Europol jaċċerta li l-
organizzazzjoni ma kinitx esposta għal sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess skont l-Artikolu 16 
tar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE, u għalhekk ma kienet meħtieġa l-ebda restrizzjoni.  
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Aġenziji ffinanzjati taħt l-Intestatura 7 
tal-QFP – Amministrazzjoni Pubblika 

Ewropea 
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L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) 

 

3.34. L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom 
(ESA) 

Introduzzjoni 

3.34.1. L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (“ESA”), li tinsab fil-Lussemburgu, inħolqot fl-
1958183. L-istatuti tagħha ġew riveduti kompletament bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, 
Euratom184. Il-kompitu prinċipali tal-ESA huwa li tiżgura li jkun hemm forniment regolari ta’ 
materjali nukleari, b’mod partikolari fjuwils nukleari, lill-utenti tal-UE. Hija tagħmel dan billi 
timmaniġġja strateġija ta’ forniment komuni bbażata fuq il-prinċipju tal-aċċess ugwali għal 
sorsi ta’ forniment. Il-Figura 3.34.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ESA185. 

Figura 3.34.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ESA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-ESA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ESA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.34.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
183 ĠU 27, 6.12.1958, p. 534/58. 

184 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom li tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi 
tal-Euratom. 

185 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ESA hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0.4

0.3

Baġit (miljun EUR)*

16

16

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ESA. 

3.34.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ESA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.34.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji186 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-ESA187 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.34.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ESA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ESA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
186 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

187 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.34.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.34.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.34.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu għoljin għat-Titolu II 
(nefqa amministrattiva). Dan joħloq riskji għall-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet ta’ pagament tal-2021, meta jitqies li fis-snin 
preċedenti r-rata ta’ kanċellazzjoni kienet għolja. Jenħtieġ li l-ESA ttejjeb 
kemm l-ippjanar baġitarju tagħha kif ukoll iċ-ċikli ta’ implimentazzjoni 
tagħha. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ESA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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Aġenziji Awtofinanzjati 
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3.35. Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-
Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) 

Introduzzjoni 

3.35.1. Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Entitajiet tal-Unjoni Ewropea (“is-CdT”), li jinsab 
fil-Lussemburgu, inħoloq bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94188. Il-kompitu tas-CdT 
huwa li jipprovdi servizzi ta’ traduzzjoni lill-korpi tal-Unjoni Ewropea. Il-Figura 3.35.1 
tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għas-CdT189. 

Figura 3.35.1 – Iċ-ċifri ewlenin għas-CdT 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tas-CdT għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mis-
CdT. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.35.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tas-CdT. 

3.35.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tas-CdT u ta’ dawk inkarigati mill-

                                                             
188 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 li jistabbilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-

entitajiet tal-Unjoni Ewropea. 

189 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tas-CdT hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.cdt.europa.eu. 

50

56

Baġit (miljun EUR)*

207

205

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2965
http://www.cdt.europa.eu/
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governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.35.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (“is-CdT”), 
li jinkludu r-rapporti finanzjarji190 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit191 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.35.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tas-CdT għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tas-CdT fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
190 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

191 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.35.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.35.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.35.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.35.9. Aħna osservajna għadd ta’ dgħufijiet fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku tas-CdT li 
ġew awditjati. F’żewġ każijiet is-CdT kien iffirma kuntratt permezz ta’ proċedura nnegozjata 
ma’ fornitur uniku u f’każ wieħed ma’ tliet fornituri, fit-tliet każijiet kollha, mingħajr il-
pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż dwar kuntratt. Fi tnejn mit-tliet każijiet is-CdT iġġustifika l-
għażla li kien għamel tal-proċedura, permezz tal-ħtieġa li jipproteġi d-drittijiet esklużivi, li 
jinkludu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Fil-każ l-ieħor, huwa ġġustifika l-għażla li kien 
għamel tal-proċedura permezz ta’ urġenza estrema. Fit-tliet każijiet kollha, aħna sibna li l-
ġustifikazzjoni tas-CdT ma kinitx suffiċjenti, billi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ma ġewx 
identifikati u l-urġenza estrema ma ġiet dimostrata. Konsegwentement, il-kuntratti huma 
irregolari, bħalma huwa l-ammont totali ta’ EUR 108 200 f’pagamenti assoċjati. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.35.10. Aħna sibna wkoll dgħufijiet fil-mod kif tnejn minn dawn it-tliet proċeduri kienu 
ġew iddokumentati. F’każ wieħed, il-membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni ma kinux iffirmaw 
dikjarazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess. Fil-każ l-ieħor, is-CdT ma kienx ħa deċiżjoni 
formali li ma jaħtarx kumitat ta’ evalwazzjoni, ma kienx ħareġ rapport ta’ evalwazzjoni jew 
deċiżjoni ta’ għoti, u ma kienx ippubblika avviż ta’ għoti. 
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Risposta tas-CdT 
3.35.9. Iċ-Ċentru jieħu nota tal-osservazzjoni u hu impenjat li jieħu azzjoni rapida sabiex jiżgura 
li r-regoli u r-regolamenti applikabbli jkunu rrispettati. 

3.35.10. Iċ-Ċentru jieħu nota tal-osservazzjoni u hu impenjat li jiżgura li jittieħdu l-azzjonijiet 
pertinenti kollha sabiex tiġi indirizzatha. 
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3.36. L-Uffiċċju Komunitarju tal-
Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO) 

Introduzzjoni 

3.36.1. L-Uffiċċju tal-Komunità tal-Varjetajiet ta’ Pjanti (l-Uffiċċju Komunitarju tal-
Varjetajiet tal-Pjanti) (“is-CPVO”), li jinsab f’Angers, inħoloq bir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2100/94192. Il-kompitu prinċipali tiegħu huwa li jirreġistra u jeżamina 
applikazzjonijiet għall-għoti ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali tal-UE għal varjetajiet ta’ pjanti 
u li jiżgura li l-eżamijiet tekniċi meħtieġa jsiru mill-uffiċċji kompetenti fl-Istati Membri. Il-
Figura 3.36.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għas-CPVO193. 

Figura 3.36.1 – Iċ-ċifri ewlenin għas-CPVO 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tas-CPVO għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mis-
CPVO. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.36.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tas-CPVO. 

                                                             
192 Ir-Regolament (KE) Nru 2100/94 dwar drittijiet ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità. 

193 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tas-CPVO hija disponibbli fuq is-sit 
web tiegħu: www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Baġit (miljun EUR)*

48

49

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tas-CPVO u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.36.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Komunità tal-Varjetajiet ta’ Pjanti (“is-CPVO”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji194 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tas-CPVO195 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.36.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tas-CPVO għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tas-CPVO fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

                                                             
194 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

195 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.36.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.36.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.36.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.36.9. Fi proċedura ta’ akkwist għal servizzi tas-sigurtà, aħna sibna n-nuqqasijiet li 
ġejjin. 

(a) Is-soll tal-fatturat annwali kien ġie stabbilit f’ammont għoli wisq fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-offerta, jiġifieri EUR 240 000, jew erba’ darbiet il-valur stmat 
annwali tal-kuntratt. Dan imur kontra l-punt 19 tal-Anness I tar-Regolament 
Finanzjarju, li jistipula li l-fatturat annwali minimu ma jridx jaqbeż id-doppju tal-
valur annwali stmat tal-kuntratt. Offerent wieħed kien ġie eskluż b’mod skorrett talli 
ma laħaqx dan is-soll. 

(b) Offerent ieħor, negozju li nħoloq f’April 2019, ma setax jipproduċi kontijiet annwali 
għall-aħħar sentejn biex juri l-fatturat annwali meħtieġ. Il-kumitat ta’ evalwazzjoni 
ma kienx aċċetta l-assigurazzjoni (biex tkopri riskju ta’ EUR 8 000 000) ipprovduta 
mill-offerent, u lanqas ma talab lil dan tal-aħħar juri l-kapaċità finanzjarja tiegħu 
b’mod ieħor; pereżempju, bil-produzzjoni ta’ pjan ta’ direzzjoni tan-negozju għall-
2021, u dan jikser l-Artikolu 167 tar-Regolament Finanzjarju. Il-kumitat ta’ 
evalwazzjoni eskluda lil dan l-offerent. 
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Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, aħna nqisu li l-proċedura ta’ akkwist (li kkonkludiet b’għoti ta’ 
kuntratt b’valur ta’ EUR 249 604) u l-pagamenti assoċjati (EUR 37 441 fl-2021) kienu irregolari. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.36.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2014 Għalkemm is-CPVO sar operattiv fl-1995, għadu ma ġiex iffirmat ftehim 
mal-Istat Membru ospitanti dwar is-sede. 

Għadha għaddejja 

(Mhux taħt il-kontroll tas-CPVO) 

2016 Ir-Regolament fundatur tas-CPVO ma jirrikjedix li jsiru evalwazzjonijiet 
esterni perjodiċi tal-prestazzjoni. 

Għadha għaddejja 

(Mhux taħt il-kontroll tas-CPVO) 
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Risposta tas-CPVO 
Is-CPVO jieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-Qorti dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet u għandu japplika dan fi proċeduri futuri.  
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3.37. L-Uffiċċju tal-Proprjetà 
Intellettwali tal-Unjoni Ewropea 
(EUIPO) 

Introduzzjoni 

3.37.1. L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (“EUIPO”), li jinsab 
f’Alicante, ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill196. 
L-EUIPO huwa responsabbli mill-ġestjoni tat-trademarks tal-UE u d-disinji Komunitarji 
rreġistrati, il-kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, kif 
ukoll l-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. L-EUIPO huwa s-
suċċessur tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (“OHIM”) stabbilit bir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 40/94197. Il-Figura 3.37.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-EUIPO198. 

Figura 3.37.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EUIPO 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EUIPO għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EUIPO. 

                                                             
196 Ir-Regolament (UE) 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea. 

197 Ir-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja. 

198 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EUIPO hija disponibbli fuq is-sit web 
tiegħu: www.europol.europa.eu. 

465

534

Baġit (miljun EUR)*

1 093

1 166

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.37.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EUIPO. 

3.37.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EUIPO u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.37.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (“EUIPO”), 
li jinkludu r-rapporti finanzjarji199 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EASO200 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
199 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

200 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.37.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EUIPO għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EUIPO fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.37.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.37.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.37.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet 

3.37.9. Fir-rapport tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 2018201, aħna kkonkludejna 
li proċedura ta’ akkwist għal servizzi ta’ tindif kienet irregolari. B’riżultat ta’ dan, il-pagamenti 
sussegwenti kollha li saru abbażi ta’ dan il-kuntratt qafas huma irregolari. Fl-2021, il-pagamenti 
assoċjati ammontaw għal EUR 1 708 242. 

                                                             
201 Il-paragrafu 3.34.8 tad-dokument tal-QEA intitolat Rapport annwali dwar l-Aġenziji tal-UE 

għas-sena finanzjarja 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_MT.pdf
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Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.37.10. L-EUIPO mmodifika l-istruttura tal-baġit tiegħu fl-2021, filwaqt li ppreżenta l-
pagament ta’ EUR 8.5 miljun li sar lill-Iskola Ewropea f’Alicante taħt it-Titolu 4, “Kontribuzzjoni 
għall-politiki tal-UE”, minflok it-Titolu 1, “Infiq relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-Uffiċċju”, li 
kienet il-prattika fis-snin preċedenti. 

L-EUIPO ġġustifika din il-bidla, billi ddikjara fil-kontijiet tiegħu li l-finanzjament tal-Iskola 
Ewropea ta’ Alicante, skont ftehim imġedded li ġie konkluż fl-2020 f’konformità mal-Artikolu 7 
tar-Regolament Finanzjarju tal-Uffiċċju, ilu mill-2021 jitqies bħala “partiti tal-baġit separati”, 
skont it-tifsira tal-Artikolu 10(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-Uffiċċju, u għalhekk huwa 
ffinanzjat permezz tar-riżervi finanzjarji tal-Uffiċċju. Dan jippermetti li r-riżervi finanzjarji jiġu 
mobilizzati b’mod produttiv. Għalhekk huwa rrappurtat taħt kategorija differenti flimkien mal-
kontribuzzjonijiet l-oħra għall-politiki tal-UE ffinanzjati permezz tar-riżervi finanzjarji.” 
Madankollu, aħna nosservaw li l-ftehim dwar il-finanzjament tal-Iskola Ewropea f’Alicante mill-
EUIPO ma jissodisfax il-kundizzjonijiet kumulattivi stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament 
Finanzjarju tal-EUIPO, jiġifieri r-rekwiżit li jsir użu minn għarfien espert speċifiku tal-Uffiċċju u 
tal-kontribuzzjoni għall-finanzjament tal-Iskola Ewropea f’Alicante li taqa’ taħt l-objettivi tal-
EUIPO. 

F’dan il-kuntest, jenħtieġ li jiġi osservat ukoll li skont il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) tal-
UE, in-nefqa għall-finanzjament tal-Iskejjel Ewropej hija koperta taħt l-istess intestatura tan-
nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet, li tinkludi n-nefqa għall-persunal (eż. l-Intestatura 7 – 
Amministrazzjoni Pubblika Ewropea tal-QFP 2021-2027 jew l-Intestatura 5 – Amministrazzjoni 
tal-QFP 2014-2020). 

Għalhekk, u fid-dawl tar-rwol tal-Iskola fl-edukazzjoni tat-tfal tal-membri tal-persunal tal-
EUIPO u tal-kontribuzzjoni tagħha biex tattira u żżomm persunal bi kwalifiki għoljin tal-EUIPO, 
aħna nqisu li l-pagament tal-EUIPO lill-Iskola Ewropea mhuwiex kontribuzzjoni għall-politiki tal-
UE, kif issuġġerit mill-inklużjoni ta’ dik in-nefqa fit-Titolu 4 tal-baġit tal-EUIPO. 

Essenzjalment, aħna nqisu l-kofinanzjament tal-Iskola Ewropea bħala strument tal-politika tar-
riżorsi umani, marbut mal-benesseri tal-persunal tal-EUIPO u l-familji tagħhom. Il-
klassifikazzjoni mill-ġdid tal-pagamenti relatati bħala kontribuzzjoni għal politiki tal-UE tmur 
kontra n-natura tal-infiq. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.37.11. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2018 

L-EUIPO ffirma kuntratt għal servizzi ta’ tindif ma’ offerent li ppreżenta 
offerta li kienet baxxa wisq. Il-proċedura ta’ akkwist u l-pagamenti ta’ 
bażi huma irregolari. Jenħtieġ li l-EUIPO janalizza b’mod rigoruż 
sitwazzjonijiet ta’ offerti potenzjalment anormali biex jiżgura l-
konformità mar-Regolament Finanzjarju u kompetizzjoni ġusta. 

Għadha għaddejja 

2019 

L-EUIPO ppubblika avviż ta’ post vakanti bil-għan li jikkostitwixxi lista ta’ 
riżerva għar-reklutaġġ ta’ Speċjalisti tal-Proġett fid-Dipartiment tal-
Konsumaturi tiegħu. L-avviż ta’ post vakanti stabbilixxa żewġ profili ta’ 
kandidati differenti li kellhom jiġu evalwati separatament. Madankollu, 
matul il-proċess tal-għażla, il-kandidati kollha ġew ivvalutati bi tqabbil 
mal-kriterji tal-għażla kollha, għaldaqstant ingħata vantaġġ lill-kandidati 
biż-żewġ profili. 

Barra minn hekk, fl-istess proċedura, il-kumitat tal-għażla ssostitwixxa 
kandidat li kien irrifjuta stedina għal intervista ma' kandidat li ma kienx 
kiseb il-marki minimi meħtieġa stabbiliti minn qabel. Filwaqt li 17-
il kandidat ieħor kienu ngħataw mill-inqas l-istess numru ta' punti bħall-
kandidat li ġie mistieden, il-kumitat tal-għażla ma pprovda l-ebda 
ġustifikazzjoni dokumentata rigward għalfejn dan il-kandidat, li kien diġà 
impjegat mal-EUIPO, kien ġie mistieden. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

Għalhekk, il-proċedura tal-għażla kienet irregolari, billi dawn id-dgħufijiet 
imminaw il-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs tal-
kandidati. 

2019 

L-EUIPO jagħti allowance lill-membri tal-persunal li jwettqu xogħol stand-
by fl-oqsma tal-infrastruttura. Minħabba li l-attivazzjoni tal-pjan tal-
kontinwità tal-operat huwa eċċezzjonali ħafna, aħna nikkunsidraw li ma 
hemm l-ebda ħtieġa kkonfermata għal allowance għal xogħol stand-by li 
għandha titħallas lill-maniġment superjuri tal-EUIPO. Dan huwa konformi 
mal-prattika fl-istituzzjonijiet tal-UE. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-EUIPO 
jtejjeb il-kontrolli li jwettaq f’dak li jikkonċerna x-xogħol stand-by sabiex 
jiġu evitati l-pagamenti irregolari. 

M/A 

2019 

F’Novembru 2018, il-Kumitat tal-Baġit awtorizza x-xiri tal-biċċa art għal 
EUR 4 700 000. L-EUIPO ma pprovda l-ebda evidenza ulterjuri biex juri l-
ħtieġa biex tiġi prevista estensjoni fuq terminu twil tal-bini tiegħu. 
Għaldaqstant, aħna nqisu li x-xiri tal-art ma kienx jikkostitwixxi użu 
produttiv tas-surplus baġitarju tal-EUIPO, u kien imur kontra l-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja tajba. 

M/A 

2019 

Aħna nfakkru li fl-Opinjoni Nru 01/2019 tal-QEA dwar ir-Regolament 
Finanzjarju tal-EUIPO, il-QEA kkonkludiet li s-surplus baġitarju tal-EUIPO 
ma kienx qed jintuża b’mod produttiv, la fil-livell tal-EUIPO u lanqas fil-
livell tal-UE, u li l-EUIPO, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, jenħtieġ li 

Ikkompletata 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

jesploraw pereżempju l-possibbiltà li jużaw is-surplus baġitarju bħala 
sostenn għall-istrumenti finanzjarji li jappoġġaw l-attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni u t-tkabbir tal-intrapriżi Ewropej. 
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Risposta tal-EUIPO 
3.37.9. Kif imsemmi fit-tweġiba tal-Uffiċċju inkluża fir-rapport tal-awditjar tal-2018, l-Uffiċċju 
segwa l-passi kollha previsti mir-Regolament Finanzjarju għall-indirizzar ta’ offerta li 
potenzjalment tista’ tidher bħala baxxa wisq. Konsegwentement, l-Uffiċċju ma qabilx mad-
dikjarazzjoni tal-Qorti li l-offerta ta’ servizz (li hija ta’ eċċezzjoni u rari tintuża) għal prezz 
imnaqqas tirrappreżenta prattika inġusta u toffri vantaġġ kompetittiv inġust fil-konfront tal-
kompetituri. 

L-Uffiċċju ma identifika l-ebda raġuni biex itemm il-kuntratt kmieni u konsegwentement baqa’ 
fis-seħħ sakemm skada f’Marzu 2022. 

3.37.10. Ir-rappurtar tal-kontribuzzjoni tal-Uffiċċju għall-Iskola Ewropea ta’ Alicante skont it-
Titolu 4 tal-baġit sar fl-2021 bħala konsegwenza ta’ ftehim imġedded mal-Kummissjoni u l-Iskola 
Ewropea li daħal fis-seħħ fl-aħħar tal-2020 u bil-għan li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet il-
ġodda tar-Regolament Finanzjarju rivedut tiegħu (li daħal fis-seħħ fl-2019), b’mod partikolari l-
Artikolu 10(4) li jistipula, fost l-oħrajn, li “meta l-Uffiċċju jimplimenta ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament (Ftehimiet ta’ kontribuzzjoni, ftehimiet ta’ għotja u sħubiji ta’ 
qafas finanzjarju), għandu jkollu partiti tal-baġit separati dwar l-operazzjonijiet tad-dħul u tan-
nefqa” u sabiex juża b’mod produttiv is-surplus baġitarju; billi tittafa l-pressjoni fuq il-baġit tal-
UE. 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, l-Uffiċċju qies xieraq li jirrapporta separatament fil-baġit tiegħu l-
kofinanzjament tal-kontribuzzjoni komplementari li, fin-nuqqas ta’ ftehim ta’ kontribuzzjoni 
mal-Uffiċċju, se jkompli jitħallas mill-Kummissjoni Ewropea mill-baġit tal-UE, skont l-Artikolu 25 
tal-Konvenzjoni li tiddefinixxi l-Istatut tal-Iskejjel Ewropej tal-21 ta’ Ġunju 1994. 

Barra minn hekk, il-ftehim, minħabba li huwa limitat fiż-żmien u jista’ jiġġedded biss bl-
approvazzjoni tal-korpi governattivi tal-Uffiċċju, l-Uffiċċju jqis li dan ma jikkostitwixxix nefqa 
amministrattiva rikorrenti tal-Uffiċċju, aktar u aktar peress li l-leġiżlatur ma inkludiex dan it-tip 
ta’ nefqa fost il-kompiti jew obbligi oħra tal-Uffiċċju. 

Dan ġie ppreżentat b’mod trasparenti lill-partijiet interessati kollha involuti fl-adozzjoni tal-baġit 
tal-Uffiċċju u fil-programm ta’ ħidma, inklużi r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. 

Barra minn hekk, qabel l-adozzjoni, twettqet konsultazzjoni formali mal-Kummissjoni Ewropea 
dwar il-programm ta’ ħidma skont ir-Regolament Finanzjarju tal-Uffiċċju u ma ddubitatx in-
natura soda tiegħu. Barra minn hekk, il-mudell tal-SPD jipprevedi espressament għal ftehimiet 
ta’ kontribuzzjoni minn aġenziji mal-Kummissjoni Ewropea għall-Iskejjel Ewropej. 

Il-kofinanzjament mill-Uffiċċju tal-Iskola Ewropea jitwettaq permezz ta’ ftehim tripartitiku, 
imġedded l-aħħar fl-2020 għal perjodu ta’ 5 snin’ B’dan il-ftehim, l-Uffiċċju kompla jħallas 
kontribuzzjoni komplementari mar-riżorsi finanzjarji proprji. 
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Il-benefiċjarju finali tal-ftehim bejn il-Kummissjoni, l-Uffiċċju u l-Iskola Ewropea hija l-
Kummissjoni peress li tal-ewwel naqqset il-finanzjament tagħha għall-iskola Ewropea kontra l-
kontribuzzjoni tal-Uffiċċju. 

L-Uffiċċju jqis li r-rappurtar tal-kofinanzjament tal-Iskola Ewropea ta’ Alicante bħala kost relatat 
mal-persunal taħt il-baġit operattiv imur kontra r-rekwiżiti (“għandu jkollu partiti tal-baġit 
separati”) tal-Artikolu 10(4) tar-Regolament Finanzjarju. 

Peress li l-infiq relatat mal-Kontribuzzjoni huwa relatat ma’ ftehim iffirmat bejn l-EUIPO, il-
Kummissjoni u l-Iskejjel Ewropej ibbażat fuq l-Artikolu 7, l-Uffiċċju jqis li l-użu tas-surplus għall-
finanzjament tal-kontribuzzjoni u tal-partita tagħha fit-Titolu 4 mhux biss huwa legali iżda wkoll 
leġittimu. 

Għal din ir-raġuni, l-Uffiċċju jqis li l-kontribuzzjoni għall-Iskola Ewropea ma tikkorrispondix għan-
nefqa amministrattiva rikorrenti tal-Uffiċċju peress li l-ftehim huwa limitat fiż-żmien u ma hemm 
l-ebda strument legali ħlief il-ftehim li jirrikjedi li l-Uffiċċju jħallas il-kontribuzzjoni (in-natura 
kuntrattwali). 

L-Uffiċċju madankollu se jqis l-osservazzjoni tal-Qorti flimkien mal-partijiet interessati involuti 
fil-kuntest ta’ eżerċizzji futuri ta’ bbaġitjar. 
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3.38. Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
(SRB) 

Introduzzjoni 

3.38.1. Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (“l-SRB”), li jinsab fi Brussell, ġie stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni (ir-“Regolament SRM”)202. Il-missjoni tal-SRB hija li jiżgura li tkun tista’ 
ssir riżoluzzjoni ordnata ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ta’ ċerti ditti tal-investiment 
(“istituzzjonijiet ta’ kreditu”) li jfallu, jew li x’aktarx ifallu, b’impatt kemm jista’ jkun minimu fuq 
l-ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri parteċipanti fl-Unjoni Bankarja. L-
SRB huwa inkarigat bl-amministrazzjoni tal-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni li ġie stabbilit bir-
Regolament SRM u huwa intenzjonat li jagħti appoġġ lill-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni. 

3.38.2. L-SRB għandu l-baġit proprju tiegħu, li huwa separat mill-baġit tal-UE. Il-
kontribuzzjonijiet jinkisbu minn istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma stabbiliti fl-Istati Membri 
parteċipanti fl-Unjoni Bankarja. Il-Figura 3.38.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-SRB203. 

                                                             
202 Ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-

riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ 
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 1093/2010. 

203 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-SRB hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: 
https://srb.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu./
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Figura 3.38.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-SRB 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-SRB għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
SRB. 

Il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni qed jiġi żviluppat gradwalment matul il-perjodu mill-2016 sal-
2023 u huwa mistenni li, sal-31 ta’ Diċembru 2023, jilħaq il-mira ta’ mill-inqas 1 % tal-ammont 
ta’ depożiti koperti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha fi ħdan l-Unjoni Bankarja Ewropea. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.38.3. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-SRB. 

3.38.4. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-SRB u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

37 988

47 489
Baġit (miljun EUR)*

397

399

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021
2020

122

37 866

122

47 367

Parti I (Baġit 
amministrattiv tal-Bord)

Parti II (Baġit tal-Fond 
u Riżerva)
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.38.5. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (“l-SRB”), li jinkludu r-rapporti 
finanzjarji204 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-SRB205 għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.38.6. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-SRB għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-SRB fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi 
tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.38.7. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 8.L “Divulgazzjoni dwar appelli u kawżi 
legali” tal-kontijiet tal-SRB, li tiddeskrivi l-appelli amministrattivi u l-proċedimenti 
ġudizzjarji relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante bejn xi istituzzjonijiet ta’ kreditu u 

                                                             
204 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

205 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni u l-SRB, kif ukoll proċedimenti legali oħra mressqa 
kontra l-SRB quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

L-SRB iqis li huwa probabbli li xi wħud mill-kawżi pendenti se jeħtieġu ħruġ ta’ riżorsi 
ekonomiċi biex jiġu solvuti. Konsegwentement, l-iskopertura relatata ma’ dawk il-kawżi 
hija rikonoxxuta bħala dispożizzjoni għal ammont ta’ EUR 242 750 li jikkorrispondi għall-
ispejjeż legali tar-rappreżentazzjonijiet legali tal-parti opposta (fin-Nota 7.F). L-SRB iqis li 
mhuwiex probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta’ riżorsi ekonomiċi biex jiġu solvuti l-kawżi l-
oħra. Għalhekk, l-iskopertura relatata mhijiex rikonoxxuta bħala dispożizzjoni fir-rapport 
tal-pożizzjoni finanzjarja. L-impatt li jista’ jkollhom fuq ir-rapporti finanzjarji tal-SRB għas-
sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2021 (b’mod partikolari fir-rigward ta’ 
obbligazzjonijiet kontinġenti, provvedimenti u obbligazzjonijiet) huwa suġġett għal awditu 
annwali speċifiku, kif stipulat skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament SRM. 

3.38.8. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 8.S “Avvenimenti wara l-perjodu ta’ 
rappurtar” tal-kontijiet tal-SRB, li tiddeskrivi l-avvenimenti sussegwenti tar-riżoluzzjoni ta’ 
Sberbank AG u l-effett tal-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja kontra l-Ukrajna fuq l-
attivitajiet tal-SRB u l-portafoll ta’ investimenti tiegħu. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.38.9. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Osservazzjonijiet 

3.38.10. Aħna nosservaw li l-paragrafu ta’ osservazzjonijiet għall-affidabbiltà tal-
kontijiet deskritt fil-paragrafu 3.38.7 japplika bis-sħiħ ukoll għal-legalità u r-regolarità tad-
dħul. 

Kwistjoni oħra 

3.38.11. Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjoni espressa hawn fuq, nixtiequ 
nenfasizzaw li l-kontribuzzjonijiet għall-Fond jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
pprovduta mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (u minn xi wħud mid-ditti tal-investiment) lill-
SRB. L-awditu li wettaqna tad-dħul tal-SRB kien ibbażat fuq din l-informazzjoni, iżda aħna 
ma vverifikajniex l-affidabbiltà tagħha. Ir-Regolament SRM ma jinsistix li qafas ta’ kontroll, 
komprensiv u konsistenti għandu jiġi stabbilit biex jiżgura l-affidabbiltà tal-informazzjoni. 
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Madankollu, l-SRB iwettaq kemm kontrolli tal-konsistenza u verifiki analitiċi fir-rigward 
tal-informazzjoni, kif ukoll xi kontrolli ex post fil-livell tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu. 
Osservajna wkoll li għall-entitajiet li huma parti minn grupp imsemmi fl-Artikolu 7(2) (a) 
tar-Regolament SRM, il-proċeduri maqbula mill-awdituri huma obbligatorji mill-2022 
’il quddiem. L-SRB ma jistax jirrilaxxa dettalji tal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet involuti 
skont ir-riskju, għal kull istituzzjoni ta’ kreditu, billi dawn huma interkonnessi u jinkludu 
informazzjoni kunfidenzjali dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu oħra. Għalkemm dan jista’ 
jaffettwa t-trasparenza ta’ dawn il-kalkoli, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-obbligu tal-SRB li 
jiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kontribuzzjonijiet ex ante jrid jiġi 
bbilanċjat mal-prinċipju tal-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali. Hija ddeċidiet206 li “r-
Regolament ta’ Delega 2015/63 bl-ebda mod ma jostakola l-possibbiltà, għall-SRB, li 
jiżvela, f’forma kollettiva u anonimizzata, informazzjoni suffiċjenti sabiex istituzzjoni tkun 
tista’ tifhem b’liema mod is-sitwazzjoni individwali tagħha ttieħdet inkunsiderazzjoni fil-
kalkolu tal-kontribuzzjoni ex ante tagħha għall-SRF, fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-
istituzzjonijiet l-oħra kkonċernati kollha.” Aħna osservajna li għall-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet tal-2021, l-SRB organizza fażi ta’ konsultazzjoni għall-istituzzjonijiet 
inkwistjoni sabiex dawn ikunu jistgħu joħorġu kummenti dwar kwalunkwe aspett tal-
eżerċizzju ta’ kalkolu. F’din il-konsultazzjoni, ġew ikkomunikati punti ta’ data komuni mill-
eżerċizzju ta’ kalkolu tal-kontribuzzjonijiet li ppermettew lill-istituzzjonijiet, flimkien mad-
data fil-formola ta’ rappurtar tad-data individwali tal-istituzzjoni, jissimulaw il-kalkolu tal-
kontribuzzjoni ex ante tal-2021. Dan il-pass ġdid fil-proċess tal-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet żied it-trasparenza tal-SRB quddiem l-istituzzjonijiet. Ġiet organizzata 
wkoll fażi ta’ konsultazzjoni ta’ dan it-tip għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet tal-2022.  

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.38.12. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.38.13. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.38.14. Aħna sibna xi defiċjenzi f’żewġ proċeduri ta’ reklutaġġ awditjati li jistgħu 
jdgħajfu l-prinċipju tat-trasparenza. 

(a) F’waħda minn dawn il-proċeduri, minkejja li l-bord tal-għażla kien inizjalment 
iddeċieda li jqiegħed massimu ta’ ħames kandidati fuq il-lista ta’ riżerva, wara li 
evalwa l-kandidati, iddeċieda li jżid l-għadd għal tmienja. 

                                                             
206 Is-sentenza tal-15 ta’ Lulju 2021, Il-Kummissjoni/Landesbank Baden-Württemberg u SRB (C-

584/20 P u C-621/20 P), il-paragrafi 120 u 139. 
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(b) Ma stajniex insibu rabta diretta bejn xi wħud mill-kompetenzi ġenerali msemmija fl-
avviż ta’ postijiet vakanti u l-mistoqsijiet tal-intervista maqbula, il-preżentazzjonijiet 
orali u t-testijiet bil-miktub. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.38.15. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

L-SRB ma wettaqx valutazzjoni dwar jekk il-fornitur tas-servizz tal-Ftehim 
ta’ Ġestjoni tal-Investiment ma’ bank ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema 
għall-esternalizzazzjoni tal-aspetti operazzjonali tal-proċess ta’ 
investiment tal-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRF) u l-ftehim ta’ 
depożitarju mal-istess BĊN għas-salvagwardja tal-assi, il-ġestjoni tal-flus, 
u r-rikonċiljazzjoni u d-dmirijiet ta’ sorveljanza fuq l-assi mmaniġġjati, 
kellux fis-seħħ arranġamenti organizzattivi u amministrattivi adegwati u 
effettivi sabiex jimmitiga kunflitt ta’ interess potenzjali li jirriżulta mill-
assunzjoni tar-rwoli kemm ta’ Maniġer tal-Investiment kif ukoll ta’ 
Depożitarju. 

Għadha għaddejja 

2020 

Il-kapaċità tal-proċess ta’ ġestjoni tar-riskju tal-SRB biex iwettaq 
monitoraġġ indipendenti tal-portafoll ta’ investiment tal-SRF hija 
limitata. L-ewwel limitazzjoni tal-proċess hija li dan mhuwiex 
awtomatizzat. It-tieni limitazzjoni tiegħu hija li jiddependi minn rapporti 
u analiżi mingħand il-BĊN u mingħand l-uffiċċju tan-negozjar tal-SRB. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-SRB 
3.38.11 Il-kontribuzzjonijiet ex-ante annwali lill-Fond huma kkalkulati abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u xi ditti tal-investiment lill-Bord. Minkejja li r-
Regolament dwar l-SRM (Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni) ma jipprevedix qafas ta’ kontroll 
komprensiv u konsistenti biex jiżgura l-affidabbiltà tal-informazzjoni, l-SRF (Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni) jindirizza din il-kwistjoni safejn ikun possibbli. Id-data pprovduta hija vverifikata 
mad-data sottomessa mill-istituzzjonijiet fis-sena preċedenti kif ukoll mad-data fil-bażi tad-data 
tal-BĊE. Ir-regoli dwar il-validazzjoni ġew implimentati fil-portal ta’ ġbir ta’ data u assigurazzjoni 
addizzjonali, f’għamla ta’ rapport dwar Proċeduri li Sar Qbil Dwarhom, tinġabar mill-
istituzzjonijiet sinifikanti. Id-diskrepanzi jiġu indikati lill-ARN, u tintalab kjarifika, biex b’hekk tkun 
tista’ tittejjeb il-kwalità tad-data fiċ-ċikli preċedenti. Barra mill-passi tal-verifika tad-data ex-ante 
diġà implimentati mill-SRB, isiru wkoll verifiki ex-post f’għamla ta’ analiżi mhux fuq il-post sabiex 
tinġabar evidenza addizzjonali dwar l-affidabbiltà tad-data. 

3.38.14. (a) L-SRB jieħu nota tas-sejba u se jiddokumenta r-raġunijiet għal kwalunkwe bidla fl-
għadd predefinit ta’ kandidati li għandhom jitqiegħdu fil-lista ta’ riżerva finali. 

3.38.14. (b) L-SRB jieħu nota tal-osservazzjoni u żied dokument intern addizzjonali biex juri l-
kompetenzi b’mod espliċitu fid-dokumenti ta’ valutazzjoni attwali (mistoqsijiet tal-intervisti, 
preżentazzjoni orali u test bil-miktub). 
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Aġenziji Eżekuttivi tal-Kummissjoni 
Ewropea 
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3.39. L-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-
Ikel (Chafea) 

Introduzzjoni 

3.39.1. Bejn l-istabbiliment tagħha fl-1 ta’ Jannar 2005 u l-għeluq tagħha fil-
31 ta’ Marzu 2021, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (“iċ-
Chafea”) kienet tinsab fil-Lussemburgu. Fl-1 ta’ April 2021, il-kompiti taċ-Chafea ttieħdu mill-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs (Eismea), 
mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA), u minn Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) li kienet għadha kif inħolqot207. L-assi u l-
obbligazzjonijiet kollha li kien jifdal ittieħdu mill-HaDEA. Il-Figura 3.39.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għaċ-Chafea208. 

Figura 3.39.1 – Iċ-ċifri ewlenin għaċ-Chafea 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali taċ-Chafea għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti miċ-
Chafea. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.39.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
                                                             
207 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 dwar l-aġenziji eżekuttivi. 

208 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet taċ-Chafea hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: http://ec.europa.eu/chafea/index.html. 

13

12

Baġit (miljun EUR)*

75

76

Persunal (fil-31 ta’ Marzu)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment taċ-Chafea. 

3.39.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment taċ-Chafea u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.39.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-
Ikel (Chafea) li jinkludu r-rapporti finanzjarji209 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Chafea210 għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-
31 ta’ Marzu 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.39.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet taċ-Chafea għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-
31 ta’ Marzu 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja taċ-Chafea fil-31 ta’ Marzu 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 

                                                             
209 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

210 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.39.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.39.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali 
kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.39.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

B’segwitu għall-Komunikazzjoni lill-Kumissjoni C(2020)2880/1 tad-
29 ta’ April 2020 dwar id-Delega ta’ kompiti ta’ implimentazzjoni lill-
Aġenziji Eżekuttivi għall-programmi tal-UE għall-perjodu 2021-2027, il-
kompiti taċ-Chafea se jiġu ttrasferiti lil aġenziji konsolidati oħra tal-UE. 
Fiż-żmien meta sar l-awditu fl-2019, l-obbligazzjonijiet kontinġenti li 
jirriżultaw minn dan it-trasferiment ma setgħux jiġu stmati b’mod 
affidabbli. 

Ikkompletata 
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Risposta taċ-Chafea 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.40. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Klima, għall-Infrastruttura u 
għall-Ambjent (CINEA) 

Introduzzjoni 

3.40.1. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent 
(“CINEA”), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2021/173211, applikabbli mill-1 ta’ April 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2028. Il-missjoni taċ-
CINEA hija li tappoġġa lill-partijiet ikkonċernati fit-twettiq tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. 
Timplimenta wkoll partijiet minn diversi programmi tal-UE, li l-biċċa l-kbira minnhom huma 
assoċjati mal-politika ambjentali u klimatika. Iċ-CINEA hija s-suċċessur tal-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Innovazzjoni u n-Networks (“INEA”), stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/801/UE212, li operat mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Marzu 2021. Il-
Figura 3.40.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għaċ-CINEA213. 

Figura 3.40.1 – Iċ-ċifri ewlenin għaċ-CINEA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali taċ-CINEA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti miċ-
CINEA. 

                                                             
211 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 

Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent. 

212 2013/801/UE:Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks. 

213 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet taċ-CINEA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: https://cinea.ec.europa.eu/index_mt. 

32

47

Baġit (miljun EUR)*

313

474

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_mt.
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Iż-żieda fil-baġit u fl-għedud ta’ membri tal-persunal hija spjegata mill-espansjoni tal-mandat 
tal-aġenzija fl-2021. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.40.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment taċ-CINEA. 

3.40.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment taċ-CINEA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.40.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u 
għall-Ambjent (“CINEA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji214 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-CINEA215 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
214 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

215 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.40.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet taċ-CINEA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja taċ-CINEA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.40.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.40.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 
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Risposta taċ-CINEA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.41. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura 
(EACEA) 
Introduzzjoni 

3.41.1. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (“EACEA”), li 
tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2021/173216, applikabbli mill-1 ta’ April 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2028. Il-fokus tematiku 
tal-EACEA jibqa’ fuq attivitajiet edukattivi u kreattivi, kif ukoll fuq proġetti qrib iċ-ċittadini tal-
UE. L-EACEA hija s-suċċessur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura 
(“EACEA”), stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE217, li 
kienet operat mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Marzu 2021. Il-Figura 3.41.1 tippreżenta ċ-ċifri 
ewlenin għall-EACEA218. 

Figura 3.41.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-EACEA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-EACEA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
EACEA. 

                                                             
216 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 

Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura.  

217 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2013/776 li tistabbilixxi “L-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura”. 

218 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-EACEA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.eacea.europa.eu. 

56

58

Baġit (miljun EUR)*

432

454

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.41.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-EACEA. 

3.41.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-EACEA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.41.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura 
(“EACEA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji219 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-EACEA220 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
219 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

220 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.41.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-EACEA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-EACEA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.41.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.41.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.41.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.41.9. Aħna sibna li l-EACEA kienet riportat EUR 6.36 miljun (12 %) mill-
approprjazzjonijiet tal-2021 għall-2022. Minn dak l-ammont, EUR 2.6 miljun, (29 %), relatati 
man-nefqa amministrattiva (it-Titolu II), u EUR 2.7 miljun, (54 %), man-nefqa operazzjonali (it-
Titolu III). Rati għoljin ta’ riporti jikkontradixxu l-prinċipju baġitarju tal-annwalità u jagħtu 
x’nifhmu li hemm problemi strutturali fl-implimentazzjoni tal-baġit. 
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Mill-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu II riportati għall-2022, EUR 938 000 kienu ġġustifikati mill-
EACEA permezz ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni għolja. Madankollu, dawn il-kunsiderazzjonijiet 
kien imisshom ittieħdu inkunsiderazzjoni meta ġie deċiż il-baġit tal-EACEA. Fl-implimentazzjoni 
ta’ dan tal-aħħar, jenħtieġ li l-prinċipju baġitarju tal-annwalità jiġi rispettat. 



 326 

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) 

 

Risposta tal-EACEA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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3.42. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni 
u għall-SMEs (Eismea) 

Introduzzjoni 

3.42.1. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-
SMEs (“Eismea”), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2021/173221, applikabbli mill-1 ta’ April 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2028. Il-
missjoni tal-Eismea hija li tirrinforza l-pożizzjoni tal-UE bħala mexxejja globali fir-riċerka u l-
innovazzjoni billi tipprovdi appoġġ lill-innovaturi, ir-riċerkaturi, in-negozji u l-konsumaturi 
Ewropej. L-Eismea hija s-suċċessur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(“EASME”), li operat mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Marzu 2021. Il-Figura 3.42.1 tippreżenta 
ċ-ċifri ewlenin għall-Eismea222. 

Figura 3.42.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Eismea 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-Eismea għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
Eismea. 

Id-differenzi fl-għadd ta’ membri tal-persunal bejn l-2021 u l-2020 huma dovuti għall-mandat 
il-ġdid tal-Eismea, li huwa differenti minn dak tal-EASME. 

                                                             
221 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi “l-Aġenzija 

Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs”. 

222 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-Eismea hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: https://eismea.ec.europa.eu/index_mt. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_mt.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.42.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Eismea. 

3.42.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-Eismea u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Opinjoni 
3.42.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-
Innovazzjoni u għall-SMEs (“CINEA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji223 u r-
rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eismea224 għas-sena finanzjarja li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.42.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Eismea għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-Eismea fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 

                                                             
223 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

224 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.42.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.42.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.42.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 

3.42.9. F’Mejju 2020 il-predeċessur tal-Eismea, l-EASME, nieda proċedura ta’ akkwist 
interistituzzjonali għal servizzi ta’ komunikazzjoni u organizzazzjoni ta’ avvenimenti, b’valur 
totali stmat ta’ EUR 130 miljun, li jinkludi stimi tal-istituzzjonijiet parteċipanti. L-istima inizjali 
tal-EASME għal sehemha fil-kuntratt, sostanzjata minn ġustifikazzjoni ta’ sostenn, kienet ta’ 
EUR 30 miljun. Madankollu, qabel it-tnedija tal-proċedura ta’ akkwist, xi wħud mill-
istituzzjonijiet parteċipanti baxxew l-istimi inizjali tagħhom u, b’riżultat ta’ dan, l-istima 
ġenerali kienet ta’ EUR 22 miljun inqas. Għalkemm l-istima inizjali mill-EASME tal-ħtiġijiet 
tagħha ma nbidlitx, sehemha mill-valur tal-kuntratt sussegwentement żdied 
għal EUR 52 miljun, jiġifieri bl-inklużjoni ta’ riżerva ta’ EUR 22 miljun, sabiex jinżamm il-baġit 
inizjali stmat ta’ EUR 130 miljun għall-kuntratt qafas interistituzzjonali kollu kemm hu. Dan 
imur kontra l-punt 34 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju. 

3.42.10. Fl-2021 l-Eismea għamlet diversi entrati relatati ma’ problemi ta’ ġestjoni tal-
kuntratti fir-reġistru tagħha tal-eċċezzjonijiet u tal-avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformità. 
Dawn kienu jinkludu każijiet fejn is-servizzi kienu ġew ipprovduti qabel ma ġie ffirmat kuntratt, 
u l-kuntratt kien ġie emendat mingħajr l-ebda impenn baġitarju jew legali validu fis-seħħ. Aħna 
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osservajna problemi simili fl-2020 fil-predeċessur tal-Eismea (EASME). Din ir-rikorrenza ta’ 
avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformità matul l-implimentazzjoni tal-kuntratti tissuġġerixxi 
dgħufija fil-kontrolli interni tal-Eismea. Dan jista’ jesponi lill-Eismea għal riskji finanzjarji, legali 
u reputazzjonali. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.42.11. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 



 331 

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs (Eismea) 

 

Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2019 

L-EASME ffirmat impenn legali mingħajr ma kellha impenn baġitarju 
korrispondenti fis-seħħ. Għalhekk, il-pagament li sar skont dan il-kuntratt 
fl-2019, b’valur ta’ EUR 10 435, huwa irregolari. Dan il-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità ma ġiex irreġistrat fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet, u ma ngħatax 
segwitu mill-EASME. Seħħew ukoll erba’ każijiet ulterjuri bħal dan, taħt 
ċirkustanzi simili. Deskrizzjonijiet ta’ dawn l-iżbalji ulterjuri kienu ġew 
irreġistrati fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet. Dan iqajjem tħassib speċifiku 
dwar ir-riskju ta’ irregolaritajiet fil-ġestjoni tal-impenji tal-EASME. 

Għadha għaddejja 

2019 

L-EASME mexxiet proċedura ta’ reklutaġġ li fiha wieħed mill-membri tal-
bord tal-għażla ma nħatarx formalment u ma ffirma l-ebda dikjarazzjoni 
ta’ kunfidenzjalità jew ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess, minkejja li dan 
kien rekwiżit skont ir-Regolamenti tal-Persunal. Dan espona lill-EASME 
għar-riskju fejn kunflitti ta’ interess potenzjali setgħu baqgħu ma 
nqabdux. 

Ikkompletata 

2020 

L-EASME ħallset għal liċenzja u manutenzjoni tas-software taħt kuntratt 
qafas għall-akkwiżizzjoni ta’ liċenzji ta’ software u servizzi tal-IT mingħajr 
ma wettqet xi kontrolli interni biex taċċerta jekk il-kuntrattur kienx uża l-
prezzijiet korretti u kienx iddebita l-marġnijiet korretti. Dan jindika 
kontrolli interni ex ante dgħajfa. 

Għadha għaddejja 
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Risposta tal-Eismea 
3.42.9. Fiż-żmien tat-tnedija tal-proċedura tal-offerti, in-negozjati kienu għadhom għaddejjin 
fir-rigward tal-baġit tal-UE 2021–2027, u għaldaqstant il-lista finali tal-programmi u ċ-ċifri finali 
ma kinux għadhom disponibbli. Barra minn hekk, fiż-żmien tal-valutazzjoni tal-baġit stmat, kien 
għadu mistenni li l-EASME żżid aktar programmi mal-portafoll tagħha u tikber aktar. 
Għaldaqstant, l-istimi kellhom jipprevedu marġni għal ħtiġijiet futuri mhux mistennija possibbli, 
inkluża kontinġenza addizzjonali biex tkopri kwalunkwe istituzzjoni, aġenzija jew korp, li jistgħu 
jiġu stabbiliti matul id-durata tal-kuntratt futur. 

3.42.10. L-2021 kienet sena ta’ tranżizzjoni, u rat bidliet sinifikanti fir-rigward tal-kompożizzjoni 
tal-persunal u tal-ġestjoni ta’ programmi delegati ġodda, fiż-żmien meta l-proċeduri kienu fil-
proċess li jiġu stabbiliti. 

L-Aġenzija teżamina mill-ġdid ir-reġistru ta’ devjazzjonijiet tagħha darbtejn fis-sena biex tiżgura 
li jiġu implimentati b’mod effettiv pjanijiet ta’ azzjoni għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti simili 
fil-futur. Jiġu organizzati wkoll attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ. 
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3.43. L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 
Ewropew tar-Riċerka (ERCEA) 
Introduzzjoni 

3.43.1. L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (“ERCEA”), li tinsab fi 
Brussell, inħolqot bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/37/KE225, tħassret u ġiet sostitwita bid-
Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE226, li hija stess ġiet sostitwita bid-
Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 il-ġdida227. Id-Deċiżjoni l-ġdida, li 
hija applikabbli mill-1 ta’ April 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2028, tagħti lill-ERCEA r-responsabbiltà 
għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka taħt Orizzont Ewropa. Il-
Figura 3.43.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-ERCEA228. 

Figura 3.43.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-ERCEA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 
** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 

nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 
Sors: il-kontijiet annwali tal-ERCEA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
ERCEA. 
                                                             
225 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/37/KE li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 

Ewropew għar-Riċerka għall-ġestjoni tal-programm speċifiku Komunitarju Ideat fil-qasam 
tar-riċerka fil-fruntieri. 

226 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE li tistabbilixxi l-Aġenzija 
Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka. 

227 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura. 

228 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-ERCEA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.43.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-ERCEA. 

3.43.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-ERCEA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.43.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (“ERCEA”), li 
jinkludu r-rapporti finanzjarji229 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EACEA230 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

                                                             
229 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

230 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.43.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-ERCEA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-ERCEA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.43.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.43.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

3.43.8. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.43.9. Il-kuntratt tal-kiri tal-ERCEA obbligaha tirrimborża lil sid il-kera tagħha għal 
kwalunkwe taxxa assoċjata mal-uffiċċji. Il-komun ta’ Saint-Josse-ten-Noode (Brussell), fejn 
jinsabu l-uffiċċji, impona taxxa muniċipali fuq sid il-kera, li talab lill-ERCEA rimborż. Sid il-kera 
jikkontesta l-obbligazzjoni tiegħu għal din it-taxxa u beda proċedura legali f’din il-kwistjoni 
quddiem Qorti Belġjana. Fi tmiem l-2021, l-Uffiċċju għall-Infrastruttura fi Brussell tal-
Kummissjoni rrakkomanda lill-ERCEA tirrimborża lil sid il-kera. L-approprjazzjonijiet baġitarji 
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tal-2021 ma kinux suffiċjenti biex ikopru l-obbligi legali. L-ERCEA ma talbitx baġit emendatorju. 
Il-lakuna kienet ta’ EUR 222 667. 

L-insuffiċjenza tal-approprjazzjonijiet biex ikopru l-obbligi legali li l-ERCEA daħlet għalihom fl-
2021 ma ddaħħlitx fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet qabel ma temmejna l-awditu tagħna, u dan 
imur kontra l-prinċipji ta’ kontroll intern. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.43.10. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2020 

F’Lulju 2019, l-ERCEA nediet proċedura ta’ akkwist għall-forniment ta’ 
servizzi awdjoviżivi. Il-kumitat ta’ evalwazzjoni ma vvalutax b’mod xieraq 
il-kriterju tal-kwalità għal studju ta’ każ. Il-proċedura u l-pagamenti 
relatati ta’ EUR 36 400 li saru fl-2020 kienu irregolari. L-ERCEA 
sussegwentement evalwat mill-ġdid l-offerti, itterminat il-kuntratt qafas 
u kklassifikat mill-ġdid l-offerti. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-ERCEA 
3.43.9. L-ERCEA segwiet l-approċċ komuni rrakkomandat mill-OIB. Din ir-rakkomandazzjoni 
biex timpenja u tħallas it-taxxa tal-muniċipalità għas-snin 2019-2021 waslet biss fil-21 ta’ 
Diċembru 2021. L-ERCEA impenjat il-fondi kollha disponibbli f’din id-data biex tkopri l-ammont 
tat-taxxa, u kien jonqos ammont ta’ EUR 222 667. Emenda tal-baġit kienet impossibbli, kemm 
f’termini ta’ żmien kif ukoll minħabba n-nuqqas ta’ possibbiltà (in-nefqa amministrattiva 
mhijiex prevista mis-servizzi ċentrali fl-eżerċizzju ta’ trasferiment ta’ tmiem is-sena). 

L-insuffiċjenza tal-approprjazzjonijiet biex ikopru l-obbligi legali ddaħħlet fir-reġistru tal-
eċċezzjonijiet f’Mejju 2022. 
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3.44. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali 
(HaDEA) 

Introduzzjoni 

3.44.1. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (“HaDEA”), li 
tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2021/173231. Il-HaDEA ġiet stabbilita għal perjodu li beda fis-16 ta’ Frar 2021 u li jintemm 
fil-31 ta’ Diċembru 2028. Il-kompiti tagħha jinkludu l-ġestjoni tal-azzjoni tal-UE fil-qasam tas-
saħħa pubblika, il-koordinazzjoni ta’ programmi diġitali f’oqsma li jinkludu l-industrija u l-
ispazju, u l-implimentazzjoni ta’ elementi pendenti ta’ programmi preċedenti tal-UE232. 
F’April 2021, il-HaDEA ħadet f’idejha wkoll ċerti attivitajiet ta’ appoġġ li preċedentement kienu 
jitwettqu mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel 
(“Chafea”)233. 

3.44.2. Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 stabbiliet 
perjodu tranżizzjonali 234 li matulu l-Kummissjoni mmaniġġjat il-HaDEA. Il-perjodu tranżizzjonali 
ntemm fis-16 ta’ Frar 2022, meta l-HaDEA kisbet il-kapaċità operazzjonali biex timplimenta l-
baġit proprju tagħha. Il-Figura 3.44.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-HaDEA235. 

                                                             
231 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 

Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva 
Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-
Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija 
Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għall-Edukazzjoni u għall-Kultura. 

232 L-Artikolu 7(2) tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173. 

233 L-Artikolu 21(3) tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173. 

234 L-Artikolu 22 tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173. 

235 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-HaDEA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.MLT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.MLT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.MLT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.MLT
https://hadea.ec.europa.eu/index_mt
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Figura 3.44.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-HaDEA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-HaDEA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
HaDEA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.44.3. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-HaDEA. 

3.44.4. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-HaDEA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

27

Baġit (miljun EUR)*

324

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.44.5. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali 
(“HaDEA”), li jinkludu r-rapporti finanzjarji236 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-HaDEA237 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.44.6. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-HaDEA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-HaDEA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-
flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Osservazzjonijiet 

3.44.7. Aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota 3.3 tal-kontijiet finali tal-HADEA, li 
tiddivulga li l-ftehim ta’ kiri mal-Uffiċċju għall-Infrastruttura u Loġistika fi Brussell (OIB) tal-

                                                             
236 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

237 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni għadu ma ġiex iffirmat. Għalhekk, iċ-ċifri relatati mal-kiri tal-uffiċċji tal-
HaDEA mill-OIB żvelati fil-kontijiet huma bbażati fuq stima. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.44.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.44.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Kwistjoni oħra 

3.44.10. L-Artikolu 22 tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2021/173 inkariga lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ SANTE bl-awtorità li jaġixxi bħala d-
Direttur interim tal-HaDEA sakemm il-HaDEA tikseb il-kapaċità operazzjonali biex 
timplimenta l-baġit proprju tagħha. Fid-19 ta’ Frar 2021, id-Direttur Ġenerali tad-
DĠ SANTE ddelega din l-awtorità lil uffiċjal ieħor tad-DĠ SANTE, billi ħatru bħala d-
Direttur interim tal-HaDEA. L-Artikolu 26 tar-Regolament Finanzjarju tal-HaDEA 
jippermetti li s-setgħat baġitarji jiġu ddelegati. Madankollu, ma jistax jiġi interpretat bħala 
li jippermetti li tiġi ddelegata l-awtorità kollha tad-Direttur interim, minħabba li dan ikun 
ixejjen l-Artikolu 22 tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 
mis-sustanza u t-tifsira tiegħu. 

3.44.11. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA. 

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

3.44.12. Sal-31 ta’ Diċembru 2021, il-HaDEA ma kinitx iffirmat ftehim mal-Kummissjoni 
dwar il-livell ta’ servizz għall-kiri tal-ispazju għall-uffiċċji tagħha. Għalhekk, l-impenji baġitarji 
proviżorji għall-kiri ta’ uffiċċji fl-2021 – ammont totali ta’ EUR 2 479 446 – ġew riportati 
mingħajr ma l-HaDEA daħlet f’impenn legali fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 114 tar-
Regolament Finanzjarju tal-UE. 
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Risposta tal-HaDEA 
3.44.7. Il-HaDEA tixtieq tikkjarifika li hi ilha tokkupa “de facto” il-bini inkwistjoni sa mill-
1/4/2021. Għaldaqstant, il-HaDEA ġarrbet l-ispejjeż assoċjati u għandha l-obbligu legali li 
tħallashom. Il-HaDEA qed tistenna li l-OIB jiffinalizza l-ftehim tal-kiri. Il-HaDEA se teżegwixxi l-
ħlas wara l-iffirmar tal-ftehim tal-kiri fl-2022 li se jidħol fis-seħħ b’mod retroattiv għall-2021.  

 

 



 344 

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA) 

 

3.45. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea 
għar-Riċerka (REA) 

Introduzzjoni 

3.45.1. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (“REA”), li tinsab fi Brussell, ġiet 
stabbilita bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173238, applikabbli mill-
1 ta’ April 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2028. L-REA tappoġġa l-politika tal-UE dwar ir-Riċerka u l-
Innovazzjoni billi timmaniġġja proġetti appoġġati mill-programm qafas Orizzont Ewropa u mill-
predeċessur tiegħu Orizzont 2020. L-REA timmaniġġja wkoll il-Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-
Azzar, u l-miżuri ta’ promozzjoni li jikkonċernaw il-prodotti agrikoli. L-REA hija s-suċċessur tal-
Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/46/KE239, li 
operat sal-31 ta’ Marzu 2021. Il-Figura 3.45.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-REA240. 

Figura 3.45.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-REA 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-kontijiet annwali tal-REA għas-snin finanzjarji 2020 u 2021; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
REA. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

3.45.2. L-approċċ tal-awditjar tal-QEA jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, testijiet 
diretti tat-tranżazzjonijiet, u valutazzjoni tal-komponenti ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

                                                             
238 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 li tistabbilixxi l-Aġenzija 

Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka. 

239 2008/46/KE:Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka. 

240 Aktar informazzjoni dwar ir-rwol u l-attivitajiet tal-REA hija disponibbli fuq is-sit web 
tagħha: www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Baġit (miljun EUR)*

781

866

Persunal (fil-31 ta’ Diċembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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kontroll ta’ aġenzija. Dan huwa ssupplimentat minn evidenza li tirriżulta mix-xogħol ta’ 
awdituri oħra, u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-REA. 

3.45.3. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi 
għall-opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment tal-REA u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza, u r-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet 
ta’ bażi. Il-firma fil-paġna 349 tifforma parti integrali mill-opinjoni. 

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
3.45.4. Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (“REA”), li jinkludu r-
rapporti finanzjarji241 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tar-REA242 
għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, u 

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

3.45.5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-REA għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-REA fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha, il-flussi 
tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament 
Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

                                                             
241 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

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

242 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha, u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 
huma aċċettati internazzjonalment. 

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

3.45.6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

3.45.7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-
sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

3.45.8. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-QEA 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 
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Anness – Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-QEA 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2017 

Sa tmiem l-2017, l-REA kienet introduċiet l-għodod għall-fatturazzjoni 
elettronika għal ċerti proċeduri, iżda kienet għadha ma implimentatx 
pubblikazzjoni elettronika ta’ dokumenti relatati ma’ avviżi dwar 
kuntratti jew għall-preżentazzjoni elettronika ta’ sejħiet għall-offerti. 

Ikkompletata 
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Risposta tal-REA 
L-Aġenzija ħa nota tar-rapport tal-Qorti. 
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Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Mihails Kozlovs, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tal-20 ta’ Settembru 2022. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 
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