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Introduzzjoni 
01 Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Entitajiet tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 
’il quddiem “iċ-Ċentru”, jew “is-CdT”), li jinsab fil-Lussemburgu, inħoloq bir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/941. Il-kompitu taċ-Ċentru huwa li jipprovdi s-
servizzi ta’ traduzzjoni meħtieġa għall-attivitajiet ta’ kwalunkwe istituzzjoni u korp tal-
Unjoni Ewropea li jitlob is-servizzi tiegħu. 

02 Il-Graff 1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għaċ-Ċentru2. 

Graff 1: Iċ-ċifri ewlenin għaċ-Ċentru 

 
* 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 konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, u l-Kontijiet annwali 
konsolidati proviżorji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti miċ-
Ċentru. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

03 L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, 
ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta' 
superviżjoni u kontroll taċ-Ċentru. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza pprovduta mix-
xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tal-informazzjoni li l-maniġment taċ-Ċentru jkun 
ipprovda. 

                                                      
1 ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1. 

2 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet taċ-Ċentru hija disponibbli fuq is-sit 
web tiegħu: www.cdt.europa.eu. 
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-Qorti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
04 Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet taċ-Ċentru li jinkludu r-rapporti finanzjarji3 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit4 għas-sena finanzjarja li ntemmet 
fil- 31 ta’ Diċembru 2019 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 

05 Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet taċ-Ċentru għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-
pożizzjoni finanzjarja taċ-Ċentru fil-31 ta’ Diċembru 2019, 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. 

                                                      
3 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. 

4 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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Kwistjoni oħra 

06 B’rabta mal-avvenimenti li seħħew u l-fatti magħrufa wara d-data tat-
trażmissjoni tal-Kontijiet annwali proviżorji miċ-Ċentru, rigward l-effetti tal-kriżi li 
rriżultat mill-COVID-19, iċ-Ċentru, fil-kontijiet annwali finali, ma għamilx 
divulgazzjonijiet xierqa dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq l-operazzjonijiet 
attwali u dawk antiċipati tal-istess Ċentru, hekk kif kien raġonevolment magħruf 
fid-data tat-trażmissjoni tal-kontijiet annwali finali. 

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 

07 Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

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

08 Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019 huma legali u regolari fl-aspetti materjali 
kollha. 

Bażi għal opinjonijiet 

09 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 dawn l-istandards jingħataw f’aktar dettall fit-taqsima 
“Responsabbiltajiet tal-awditur” fir-rapport tagħna. F’konformità mal-Kodiċi ta’ 
Etika għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-Bord tal-Istandards 
Internazzjonali tal-Etika għall-Kontabilisti (il-Kodiċi tal-IESBA) u mar-rekwiżiti etiċi li 
huma rilevanti għall-awditu tagħna, aħna indipendenti u wettaqna r-
responsabbiltajiet etiċi l-oħra tagħna skont dawn ir-rekwiżiti u l-Kodiċi tal-IESBA. 
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Aħna nemmnu li l-evidenza għall-awditjar li ksibna hija suffiċjenti u xierqa biex 
tipprovdi bażi għall-opinjoni tagħna. 

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

10 Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru, il-
maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet taċ-
Ċentru abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment, u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati. 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 taċ-Ċentru huwa responsabbli 
wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-informazzjoni 
riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti uffiċjali li 
jirregolaw dawk ir-rapporti. Il-maniġment taċ-Ċentru jerfa’ r-responsabbiltà 
aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-
kontijiet taċ-Ċentru. 

11 Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment taċ-Ċentru huwa responsabbli milli 
jivvaluta l-kapaċità taċ-Ċentru li jkompli bħala negozju avvjat. Huwa jrid jiddivulga, 
kif applikabbli, kull kwistjoni li tolqot l-istatus taċ-Ċentru 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. 

12 Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-
proċess ta’ rappurtar finanzjarju taċ-Ċentru. 

Ir-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u 
tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi 

13 L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-
kontijiet taċ-Ċentru jkunux ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta 
materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali u 
regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lil awtoritajiet ta’ kwittanza rispettivi oħra b’dikjarazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet taċ-Ċentru 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 dejjem se 
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jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta’ konformità meta dawn 
ikunu jeżistu. Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu 
materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu jkunu mistennija, b’mod 
raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ 
dawn il-kontijiet. 

14 Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidji li jiġu riċevuti mingħand il-
Kummissjoni jew mingħand il-pajjiżi li jikkooperaw maċ-Ċentru u nivvalutaw il-
proċeduri taċ-Ċentru għall-ġbir ta’ tariffi u ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ. 

15 Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta 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. Il-pagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-
riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u ċ-Ċentru 
jaċċetta l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess 
sena u sew jekk aktar tard. 

16 F’konformità mal-ISAs u l-ISSAIs, aħna neżerċitaw il-ġudizzju professjonali 
tagħna u nżommu xettiċiżmu professjonali tul l-awditu. Barra minn hekk, aħna:  

o Nidentifikaw u nivvalutaw ir-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-
kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi 
mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u 
sew jekk minħabba xi żball, infasslu u nwettqu proċeduri tal-awditjar li 
jirrispondu għal dawk ir-riskji, u niksbu evidenza għall-awditjar li tkun 
suffiċjenti u adegwata biex tipprovdi bażi għall-opinjonijiet tagħna. Ir-riskju li 
ma jinqabdux jew dikjarazzjoni skorretta materjali jew inkella 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 xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li 
nagħtu opinjoni dwar l-effettività tal-kontrolli interni. 

o Nevalwaw l-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati, ir-raġonevolezza tal-
istimi kontabilistiċi u d-divulgazzjonijiet relatati li jsiru mill-maniġment. 

o Nilħqu konklużjoni dwar l-adegwatezza tal-użu mill-maniġment tal-bażi 
kontabilistika ta’ negozju avvjat u, abbażi tal-evidenza għall-awditjar miksuba, 
jekk tkunx teżisti inċertezza materjali relatata ma’ avvenimenti jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubju sinifikanti fuq il-kapaċità taċ-Ċentru li 
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jkompli bħala negozju avvjat. Jekk aħna 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-awditur tagħna. Madankollu, avvenimenti jew kundizzjonijiet 
futuri jistgħu jwasslu biex entità ma tkomplix bħala negozju avvjat. 

o Nevalwaw il-preżentazzjoni, l-istruttura u l-kontenut ġenerali tal-kontijiet, 
inklużi d-divulgazzjonijiet, u jekk il-kontijiet jirrappreżentawx it-
tranżazzjonijiet u l-avvenimenti ta’ bażi b’mod li tinkiseb preżentazzjoni ġusta. 

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

o Qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-
kontijiet taċ-Ċentru kif stipulat fl-Artikolu 70(6) tar-Regolament Finanzjarju 
tal-UE, fejn dan kien applikabbli. 

Aħna nikkomunikaw mal-maniġment rigward, fost oħrajn, l-ambitu u t-twaqqit 
ippjanati tal-awditu u dwar sejbiet sinifikanti tal-awditjar, inklużi defiċjenzi 
sinifikanti fil-kontrolli interni li aħna nidentifikaw matul l-awditu tagħna. Mill-
kwistjonijiet li dwarhom inkunu kkomunikajna maċ-Ċentru, aħna niddeterminaw 
dawk li kienu tal-akbar sinifikat fl-awditjar tal-kontijiet tal-perjodu attwali, u li 
għalhekk huma l-kwistjonijiet ewlenin tal-awditjar. Aħna niddeskrivu dawn il-
kwistjonijiet fir-rapport tal-awditur tagħna, dment li l-liġi jew ir-regolament ma 
jkunux jipprekludu d-divulgazzjoni pubblika dwar il-kwistjoni jew meta, 
f’ċirkustanzi rari ħafna, aħna 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’ din il-
komunikazzjoni għall-interess pubbliku. 

17 L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti. 

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

18 Iċ-Ċentru kien iffirma kuntratti ma’ kumpaniji tal-IT għall-forniment ta’ servizzi 
tal-IT. Dawn il-kuntratti ġew ifformulati b’mod li jista’ jimplika li sar assenjar (“mise à 
disposition”) ta’ ħaddiema temporanji minn aġenzija tax-xogħol, minflok għall-
forniment ta’ servizzi tal-IT jew ta’ prodotti ddefiniti b’mod ċar. Il-forniment ta’ 
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ħaddiema interim jista’ jsir biss permezz ta’ kuntratti ma’ aġenziji awtorizzati li jsibu 
xogħol temporanju għall-ħaddiema u f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill5, kif ukoll mar-regoli 
speċifiċi adottati mill-Istati Membri fit-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva. L-użu ta’ 
kuntratti ta’ servizzi tal-IT għall-forniment ta’ ħaddiema ma jikkonformax mar-regoli 
tal-UE dwar is-servizzi soċjali u l-impjiegi. Il-valur tal-pagamenti li saru b’rabta ma’ dan 
fl-2019 kien ta’ EUR 1 207 560. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżgura li l-kuntratti jevitaw 
kwalunkwe konfużjoni bejn l-akkwist ta’ servizzi tal-IT u l-iskjerament ta’ ħaddiema 
interim. Madankollu, peress li attwalment hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) rigward l-applikazzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija, 
għall-Aġenziji tal-UE, il-Qorti mhijiex se tagħmel osservazzjonijiet dwar ir-regolarità tal-
approċċ taċ-Ċentru rigward din il-kwistjoni sakemm il-QĠUE toħroġ deċiżjoni finali f’din 
il-kawża. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

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

 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Alex Brenninkmeijer, 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-22 ta’ Settembru 2020. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 

                                                      
5 ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9. 
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

Azzjoni li ttieħdet b’rispons 
għall-osservazzjonijiet  

tal-Qorti 
(Ikkompletata / Għadha 

għaddejja / Pendenti / M/A) 

2016 

Fl-2016, il-flus kontanti u d-depożiti għal terminu qasir taċ-Ċentru naqsu 
għal EUR 34,2 miljun (EUR 38,3 miljun fi tmiem l-2015) u r-riżervi naqsu għal 
EUR 31,1 miljun (EUR 34 miljun fi tmiem l-2015). 

Għadha għaddejja 

2017 Jeħtieġ li l-mandat futur u l-mudell kummerċjali taċ-Ċentru jiġu kkjarifikati. Għadha għaddejja 

2017 

E-procurement: sa tmiem l-2017, iċ-Ċentru kien introduċa l-għodod għall-fatturazzjoni 
elettronika (e-invoicing) għal ċerti proċeduri, iżda mhux dawk għall-pubblikazzjoni 
elettronika ta’ dokumenti relatati ma’ avviżi dwar kuntratti (e-tendering) u għall-
preżentazzjoni elettronika ta’ sejħiet għall-offerti (e-submission). 

Ikkompletata 



Keskuksen vastaus 

18. Keskus käyttää Euroopan parlamentin tekemiä tietotekniikkapalveluja koskevia 
puitesopimuksia tämäntyyppisten tietotekniikkapalvelujen hankkimiseen. Se on ollut 
mukana parlamentin tarjouspyynnöissä osallistuvana virastona jo varsin kauan, ja 
keskus osallistui myös viimeisimpään tarjouspyyntöön, jonka parlamentti kyseisistä 
palveluista järjesti. Tarjouspyyntö on toimielinten välinen, ja on huomattava, että kaikki 
EU:n toimielimet komissiota lukuun ottamatta käyttävät näitä samoja sopimuksia 
tietotekniikka- ja konsultointipalvelujen hankkimiseen. Mitä tulee puitesopimuksen ja 
erillissopimusten sopimuslausekkeisiin, keskus käyttää siis Euroopan parlamentin 
laatimia lausekkeita. Toisin kuin tilapäistä vuokratyövoimaa koskevassa sopimuksessa, 
jota keskus hyödyntää muihin tarkoituksiin, keskus pyytää tietotekniikkapalveluita 
koskevaan puitesopimukseen perustuvien erillissopimusten sopimustoimittajilta tietyn 
henkilön sijaan tietynlaisen IT-asiantuntijan profiilin mukaista henkilöä, jolla on 
asiaankuuluvan hankkeen tai toimeksiannon suorittamiseen tarvittavat tekniset taidot 
ja osaaminen. Työt tehdään siis hankeluontoisesti, jolloin kunkin sopimustoimittajan 
kanssa sovitaan tietyistä tuotoksista, tai yleisluontoisemman toimeksiannon mukaisesti, 
jolloin sopimustoimittaja suorittaa monenlaisia tehtäviä. On myös huomattava, että 
sopimustoimittajat ovat yhtä mieltä keskuksen näkemyksestä, jonka mukaan näitä 
palveluita ei tule katsoa vuokratyövoiman suorittamiksi palveluiksi.
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