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Introduzzjoni 
01 L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn hawn ’il quddiem “l-
Istitut”, jew “l-EIT”) jinsab f’Budapest. Huwa nħoloq bir-Regolament (KE) Nru 294/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 20081 (ir-Regolament fundatur), 
kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1292/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-11 ta’ Diċembru 20132. L-objettiv tiegħu huwa li jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-
kompetittività ekonomiċi sostenibbli fl-Ewropa, bit-tisħiħ tal-kapaċità ta’ innovazzjoni 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea. L-Istitut jagħti għotjiet lil għadd dejjem akbar 
ta’ “Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni” (KKI), li jorbtu flimkien is-setturi tal-
edukazzjoni superjuri, tar-riċerka u tan-negozju bl-għan li jagħtu spinta lill-innovazzjoni 
u l-intraprenditorija. Il-KKI jikkoordinaw l-attivitajiet ta’ mijiet ta’ sħab. L-għotjiet 
ipprovduti mill-Istitut jirrimborżaw l-ispejjeż tas-sħab u l-ispejjeż li jkunu ġejjin mill-
attivitajiet ta’ koordinazzjoni tal-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni. Fl-2019, l-
ispejjeż operattivi fir-rigward tal-għotjiet tal-KKI ammontaw għal EUR 434 miljun, li 
jirrappreżentaw 98 % tat-total tal-ispejjeż fl-2019.  

02 Il-Graff 1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Istitut3. 

Graff 1: Iċ-ċifri ewlenin għall-Istitut 

 
* 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 mill-
Istitut. 

                                                      
1 ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1. 

2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 174. 

3 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Istitut hija disponibbli fuq is-sit 
web tiegħu: https://eit.europa.eu/. 
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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 tal-Istitut. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza pprovduta mix-
xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tal-informazzjoni li l-maniġment tal-Istitut ikun 
ipprovda. 

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

Opinjoni 
04 Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Istitut li jinkludu r-rapporti finanzjarji4 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit5 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 tal-Istitut għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-
pożizzjoni finanzjarja tal-Istitut fil-31 ta’ Diċembru 2019, ir-riżultati tal-

                                                      
4 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. 

5 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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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 

06 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 

07 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 

08 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. 
Aħna nemmnu li l-evidenza għall-awditjar li ksibna hija suffiċjenti u xierqa biex 
tipprovdi bażi għall-opinjoni tagħna. 
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Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza 

09 Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Istitut, il-
maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet tal-Istitut 
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 tal-Istitut 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 tal-Istitut jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija 
għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 
tal-Istitut. 

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

11 Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-
proċess ta' rappurtar finanzjarju tal-Istitut. 

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

12 L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-
kontijiet tal-Istitut 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 tal-Istitut 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 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 
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jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn il-
kontijiet. 

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

14 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 l-Istitut 
jaċċetta l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess 
sena u sew jekk aktar tard. 

15 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 tal-Istitut li 
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 
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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 tal-Istitut 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 
mill-opinjoni tal-awditjar li nagħtu. 

o Qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-
kontijiet tal-Istitut 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 mal-Istitut, 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. 

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

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

17 L-awditu li wettaqna tat-tranżazzjonijiet ta’ pagament wera li, b’mod ġenerali, il-
proċeduri ta’ kontroll tal-Istitut ħadmu kif intenzjonat. Aħna osservajna eċċezzjoni 
waħda: l-Istitut kien għamel pagament ta’ EUR 1 200 għar-rimborż ta’ spejjeż tal-
ivvjaġġar u tas-sussistenza, għalkemm il-kuntratt ta’ servizz applikabbli ma kienx 
jipprevedi dan ir-rimborż. 
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Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni 

18 Fir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 tagħna6, aħna osservajna li ż-żieda kbira fil-baġit 
tal-EIT u l-għadd dejjem jikber ta’ KKI (Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni) ma 
kinux akkumpanjati minn żieda sinifikanti fl-għadd ta’ postijiet. Fis-segwitu li wettaqna 
fl-2019 għal dan ir-rapport speċjali, aħna osservajna li l-baġit tal-EIT ikun jiżdied 
b’EUR 600 miljun oħra, jew 25 %, taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-
perjodu 2021-2027, meta mqabbel mal-QFP attwali, filwaqt li l-limitu tal-għadd tal-
persunal baqa’ stabbilit f'ammont ta' 70. Aħna nikkonkludu li għad hemm riskju li l-EIT 
mhuwiex se jkollu kapaċità suffiċjenti biex jittratta l-volum akbar ta’ xogħol li se jkollu 
fil-futur u li, mill-ewwel awditu li wettaqna, dan ir-riskju kompla jikber minflok ma ġie 
mmitigat. 

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 

 

                                                      
6 Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016: “Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 

jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-
impatt mistenni”, il-paġna 40, il-paragrafu 82. 
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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) 

2014 
Filwaqt li l-KKI għandhom jiżviluppaw strateġiji għas-sostenibbiltà finanzjarja, huma 
għadhom kompletament dipendenti fuq il-finanzjament mill-EIT u s-sħab tagħhom. Għadha għaddejja 

2015 

Fir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 tagħha, il-Qorti kkonkludiet li l-kundizzjoni għal 
finanzjament, jiġifieri li l-kontribuzzjoni mill-EIT lill-KKI ma tistax taqbeż 25 %, kellha ftit 
li xejn jew l-ebda valur miżjud. 

Ikkompletata 

2015 

Ir-Regolament fundatur tal-EIT jipprovdi li “l-EIT għandu jimmobilizza fondi minn sorsi 
pubbliċi u privati … u jfittex li jgħaqqad proporzjon sinifikanti, u li jiżdied, tal-baġit 
tiegħu minn sorsi privati u minn dħul iġġenerat mill-attivitajiet tiegħu stess”. 

Ikkompletata 

2016/2017 

Id-Direttur tal-EIT inbidel erba’ darbiet minn meta l-Istitut inħoloq, fl-2008, sa 
Lulju 2014. Minn Awwissu 2014 ’il hawn, il-pożizzjoni tad-Direttur imtliet fuq bażi 
ad interim. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

Azzjoni li ttieħdet b’rispons 
għall-osservazzjonijiet tal-Qorti 

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

2016 

Minkejja ż-żieda kbira fil-baġit, minn EUR 309 miljun (2008-2013) għal EUR 2,4 biljun 
(2014-2020), u ż-żieda fl-għadd ta’ KKI minn tlieta għal sitta fi tmiem l-2016, l-għadd ta’ 
postijiet awtorizzati tal-Istitut ma nbidilx b’mod sinifikanti. 

Pendenti 

(Mhux taħt il-kontroll tal-
Istitut) 

2017 

Fl-2017 l-Istitut introduċa sistema mingħajr karti għall-pagamenti, li kien jinvolvi 
modifiki għall-proċeduri tal-Istitut u għas-sistema kontabilistika tiegħu. Madankollu, is-
sistema kontabilistika kienet ilha ma tiġi vvalidata mill-ġdid mill-2012. 

Ikkompletata 

2017 
Bħal fi snin preċedenti, il-KKI ma użawx kompletament l-ammonti tal-għotjiet li 
ngħataw mill-EIT. Għadha għaddejja 

2017 

L-EIT immonitorja l-prestazzjoni tal-KKI u kkalkula ċerti korrezzjonijiet għall-
prestazzjoni. Madankollu, dawn il-korrezzjonijiet ma kellhom l-ebda impatt finanzjarju 
fuq il-KKI, minħabba li l-EIT japplika biss l-ogħla waħda mill-korrezzjonijiet finanzjarji u 
għall-prestazzjoni. 

Pendenti 

(Mhux taħt il-kontroll tal-
Istitut) 

2017 

Fl-2017, il-KKI kollha adottaw strateġiji ta’ sostenibbiltà f’konformità mal-gwida tal-EIT, 
li kien pass importanti lejn futur aktar sostenibbli għall-KKI. Madankollu, id-dħul 
iġġenerat mill-KKI u l-kofinanzjament mis-sħab tal-KKI għadhom baxxi ħafna. 

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

Azzjoni li ttieħdet b’rispons 
għall-osservazzjonijiet tal-Qorti 

(Ikkompletata / Għadha 
għaddejja / Pendenti/ 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). 

Għadha għaddejja 

2017 

E-procurement: sa tmiem l-2017, l-Istitut 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 

2017 

Skont l-istatuti tiegħu, l-EIT jista’ joffri biss kuntratti b’terminu fiss u b’durata massima 
ta’ ħames snin, li tista’ tiġi estiża darba b’ħames snin oħra, lill-persunal temporanju li 
jimpjega. Dan jista’ potenzjalment ifixkel il-kontinwità tal-operazzjonijiet. 

Għadha għaddejja 

(Mhux taħt il-kontroll tal-
Istitut) 

2018 

L-Istitut ħallas allowances ta’ EUR 3 000 għall-edukazzjoni tal-membri tal-persunal li 
għalihom huwa kien diġà qed iħallas miżati għat-tagħlim, u dan jirrappreżenta 
finanzjament doppju irregolari tal-ispiża għall-edukazzjoni li mhuwiex permess mir-
Regolamenti tal-Persunal tal-UE. Jenħtieġ li l-Istitut jirregolarizza s-sitwazzjoni u jkopri l-
ispejjeż għall-edukazzjoni f’konformità mal-qafas legali. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

Azzjoni li ttieħdet b’rispons 
għall-osservazzjonijiet tal-Qorti 

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

2018 

L-Istitut ħallas ir-rimunerazzjoni ta’ membru tal-Bord tat-Tmexxija lill-persuna żbaljata 
fuq perjodu ta’ sena u nofs. Jenħtieġ li l-Istitut itejjeb il-proċeduri ta’ kontroll intern 
biex jiżgura li l-pagamenti jsiru lir-riċevituri korretti. 

Ikkompletata 

2018 

Il-kontrolli ex ante li twettqu mill-EIT fuq il-kuntratti qafas tal-IT ma kinux effettivi. 
Jenħtieġ li l-Istitut jadatta l-kontrolli ex ante fuq il-pagamenti li jsiru taħt dawn il-
kuntratti u jiżgura li jkun hemm proċedura kompetittiva għall-akkwisti kollha. 

Ikkompletata 

2018 

L-Istitut dam ma ħallas il-prefinanzjament maqbul lil żewġ KKI, minkejja li l-
operazzjonijiet ta’ għotjiet kienu n-negozju ewlieni tal-Istitut. Jenħtieġ li l-Istitut 
jimmaniġġja l-ħtiġijiet ta’ flus kontanti b’mod f’waqtu u jevita kull riskju ta’ mgħax fuq 
il-pagamenti tardivi u ta’ danni għar-reputazzjoni. 

Ikkompletata 

2018 

Il-progress lejn is-sostenibbiltà jibqa’ limitat minkejja l-pjanijiet li ġew adottati 
f’konformità mal-gwida tal-EIT għall-KKI kollha. Jenħtieġ li l-EIT jikkonċentra fuq 
strutturi ta’ ġestjoni sempliċi, jirrieżamina l-portafoll ta’ attivitajiet imwettqa u 
jippromwovi sorsi alternattivi ta’ dħul biex tiżdied l-indipendenza finanzjarja mill-EIT. 

Għadha għaddejja 



 

 

It-tweġiba tal-Aġenzija 

17. Il-pagament inkwistjoni jirreferi għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza mġarrba 
minn membru tal-persunal interim li jkun wettaq missjoni fl-interess tas-servizz. 
Għalhekk, ir-rimborż tal-ispejjeż kien iġġustifikat. Huwa importanti li wieħed jinnota li 
minħabba n-nuqqas ta’ persunal kritiku fid-dawl tal-mandat u l-baġit tiegħu, l-EIT 
għandu jiddependi fuq l-appoġġ addizzjonali pprovdut mill-persunal interim. Minkejja 
dan, l-EIT jirrikonoxxi li l-kuntratt qafas għal servizzi interim ma jipprevedix rimborż tal-
ispejjeż u se jagħmel l-aġġustamenti legali meħtieġa. 

18. L-EIT kien strutturalment nieqes mill-persunal biex iwettaq il-kompiti tiegħu kif 
ikkonfermat f’diversi rapporti mill-Qorti tal-Awdituri u kif huwa rikonoxxut mill-Bord ta’ 
Tmexxija tal-EIT. Il-Kummissjoni Ewropea ntalbet tindirizza n-nuqqas ta’ persunal 
strutturali tal-EIT u tipprovdi livell adegwat ta’ riżorsi fil-pjan ta’ stabbiliment tagħha. 
Sfortunatament, dawn it-talbiet ma ntlaqgħux. Minkejja n-nuqqas ta’ persunal 
strutturali tiegħu, l-EIT irnexxielu jikseb rati ta’ żbalji aktar baxxi mill-medja għall-
Orizzont 2020 minħabba l-istrateġija mtejba tal-assigurazzjoni tal-għotjiet tiegħu. 
Madankollu, biż-żieda qawwija fl-għadd ta’ benefiċjarji tal-għotjiet u saħansitra miri 
aktar ambizzjużi stabbiliti għall-QFP ta' bejn l-2021 u l-2027, l-EIT jista’ ma jkunx jista’ 
jżomm l-istess livell ta’ kontrolli mingħajr ma jżid l-għadd ta’ persunal li jaħdem fuq 
attivitajiet ta’ ġestjoni ta’ għotjiet. 
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