
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT Fuq skala 
kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2016, f limkien mar- 

risposta tal-Aġenzija

(2017/C 417/31)

INTRODUZZJONI

1. L-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja 
(eu-LISA), minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”, li tinsab f’Tallinn, fi Strasburgu u f’St. Johann im Pongau, ġiet stabbilita bir- 
Regolament (KE) Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). Il-missjoni ċentrali ta’ din l-Aġenzija 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).

2. It-Tabella tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Aġenzija (2).

Tabella

Iċ-ċifri ewlenin għall-aġenzija

2015 2016

Baġit (miljun EUR) (1) 71,7 82,3

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2) 134 144

(1) Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-approprjazzjonijiet ta’ pagament.
(2) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Aġenzija.

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI

3. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Aġenzija. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza 
pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.

OPINJONI

4. Aħna awditjajna:

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (3) u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (1) għas- 
sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016, 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).
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(1) ĠU L 286, 1.11.2011, p. 1.
(2) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: www.eulisa.europa.eu.
(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.
(1) Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ 

spjegazzjoni.

http://www.eulisa.europa.eu


Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Aġenzija għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 jippreżentaw b’mod 
ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Aġenzija fil-31 ta’ Diċembru 2016, 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

6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti

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

7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 
huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

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

8. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija, il-maniġment huwa responsabbli 
mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet 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 huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l- 
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-awtoritajiet li jirregolawhom. Il-maniġment tal- 
Aġenzija jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

9. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità tal-Aġenzija li tkompli bħala 
negozju avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli, kwistjonijiet relatati ma’ negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta’ 
negozju avvjat.

10. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta’ rappurtar finanzjarju tal- 
entità.

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

11. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet tal-Aġenzija 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’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 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 jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn il- 
kontijiet.
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12. Awditu jinvolvi t-twettiq ta’ proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet 
fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Il-proċeduri magħżula 
jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, inkluża valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet 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. Meta jsiru dawk il-valutazzjonijiet tar-riskji, jitqiesu l-kontrolli interni 
rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, sabiex 
jitfasslu proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li tingħata opinjoni dwar l-effettività tal- 
kontrolli interni. Awditu jinkludi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati u r-raġonevolezza 
tal-istimi kontabilistiċi li jsiru mill-maniġment, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet.

13. Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidju li jiġi riċevut mingħand il-Kummissjoni u nivvalutaw il-proċeduri tal- 
Aġenzija 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. 
Il-pagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l- 
Aġenzija taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

15. Fit-tħejjija ta’ dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni, aħna qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur 
indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Aġenzija kif stipulat fl-Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal- 
UE (1).

16. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR IL-LEGALITÀ U R-REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

17. Fl-2016, l-Aġenzija rċeviet u aċċettat fornimenti li jammontaw għal EUR 2,8 miljun mingħajr ma kellha baġit 
u impenji legali (kuntratti) stabbiliti. Dawn saru b’mod retroattiv sabiex ix-xirjiet jiġu regolarizzati.

KUMMENTI DWAR IL-KONTROLLI INTERNI

18. Fir-rapport tal-awditjar tiegħu ta’ Lulju 2016, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) ikkonkluda li t- 
tfassil ġenerali u l-implimentazzjoni prattika tal-proċessi tiżgura li l-eu-LISA topera s-sistemi tal-IT tas-SIS II, tal-VIS u tal- 
Eurodac b’mod li jippermetti l-iskambju kontinwu u mhux interrott ta’ data bejn l-awtoritajiet nazzjonali li jużawhom. 
Għalkemm ma kienx hemm kwistjonijiet importanti ħafna li ġew enfasizzati mill-IAS, dan qies li hemm lok għal titjib tal- 
effiċjenza tal-proċessi fir-rigward tal-ġestjoni tal-konfigurazzjonijiet u l-ġestjoni tal-bidliet, il-ġestjoni tar-rilaxxi u tal- 
ittestjar, il-ġestjoni tal-problemi, kif ukoll il-ġestjoni tas-servizzi u tal-inċidenti. L-Aġenzija u l-IAS qablu dwar pjan għat- 
teħid ta’ azzjonijiet korrettivi.

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA

19. L-approprjazzjonijiet riportati taħt it-Titolu II (nefqa amministrattiva) huma għoljin f’ammont ta’ EUR 5 miljun, 
jiġifieri 63 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2015: EUR 9 miljun, jiġifieri 50 %). Huma prinċipalment jikkonċernaw il- 
manutenzjoni tal-bini u s-servizzi ta’ konsulenza li għandhom jiġu fornuti fl-2017. Livell tant għoli ta’ riporti biex jiġu 
koperti attivitajiet tas-sena d-dieħla huwa f’kontradizzjoni mal-prinċipju baġitarju tal-annwalità.

KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA U DWAR IL-PRESTAZZJONI

20. F’Ġunju 2015, l-Aġenzija ffirmat kuntratt ta’ kostruzzjoni għall-uffiċċji tagħha fi Strasburgu, għal ammont ta’ 
EUR 21,5 miljun. Sar qbil dwar pagamenti fi stadji bħala l-metodu prinċipali ta’ pagament. Madankollu, sabiex iżżid il- 
konsum tal-baġit, l-Aġenzija emendat il-kuntratt f’Lulju 2015 biex il-pagamenti bil-quddiem isiru l-metodu preferut. Sa 
Novembru 2016, l-Aġenzija kienet ħallset l-ammont kollu tal-kuntratt, għalkemm kienu għadhom lanqas ġew ikkompletati 
nofs ix-xogħlijiet.
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(1) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).



21. F’waħda mil-laqgħat tagħha li saru fl-2016, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni fil-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija 
indirizza l-problema tal-ispejjeż ta’ manutenzjoni li kienu qed jiżdiedu. Filwaqt li hemm bosta argumenti li jispjegaw dan, 
bħall-iżvilupp kontinwu u l-għadd akbar ta’ funzjonalitajiet tas-sistemi, il-Qorti identifikat akkwisti fejn l-Aġenzija ma 
ċċekkjatx x’inhi s-soluzzjoni l-aktar ekonomika. Pereżempju, l-Aġenzija xtrat liċenzja ġdida tas-softwer għal ammont ta’ 
EUR 4,6 miljun taħt kuntratt qafas (FWC) mingħajr ma ċċekkjat li l-kuntrattur qafas, li aġixxa bħala intermedjarju bejn l- 
Aġenzija u l-fornituri potenzjali tas-softwer, kien sab l-aħjar prezz.

22. F’Mejju 2016, l-Aġenzija ffirmat FWC ma’ Konsorzju għal EUR 194 miljun għall-iżvilupp ulterjuri u l-manutenzjoni 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u tas-Sistema ta’ Tqabbil Bijometriku (BMS) għal perjodu massimu ta’ sitt 
snin. Il-kuntratt ingħata permezz ta’ proċedura ta’ akkwist pubbliku. Wieħed mir-rekwiżiti prinċipali biex l-offerenti jiġu 
aċċettati kien li jkollhom aċċess kummerċjali għat-teknoloġija BMS. Madankollu, billi l-kumpanija li żviluppat it-teknoloġija 
BMS ma kinitx kuntrattwalment obbligata li tagħti aċċess kummerċjali lil xi offerent interessat, kien hemm riskju potenzjali 
għall-kompetittività tal-proċedura.

23. Bejn Marzu u Diċembru 2015, twettqet evalwazzjoni esterna tal-Aġenzija f’isem il-Kummissjoni, u r-riżultati ġew 
ippreżentati fir-rapport ta’ evalwazzjoni finali f’Marzu 2016. L-evalwazzjoni kkonkludiet li l-Aġenzija tikkontribwixxi għat- 
tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT Fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, u tissodisfa l-kompiti tagħha 
b’mod effettiv. Sabiex it-tmexxija operattiva titjieb aktar, l-evalwaturi għamlu 64 rakkomandazzjoni, li 7 minnhom jitqiesu 
bħala kritiċi u 11 minnhom bħala importanti ħafna. L-Aġenzija ħejjiet pjan biex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet, li 
attwalment qed jiġi implimentat.

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

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

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tad-19 ta’ Settembru 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

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

2013

Skont ir-Regolament Fundatur tal-Aġenzija, il-pajjiżi assoċjati mal- 
implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen 
u l-miżuri relatati mal-Eurodac għandhom jikkontribwixxu għall- 
baġit tal-Aġenzija. Għalkemm il-pajjiżi assoċjati ma’ Schengen kienu 
qed jużaw is-sistemi mmaniġġjati mill-Aġenzija fl-2013, in-negozjati 
tal-Kummissjoni kienu għadhom għaddejjin.

Għadha għaddejja

2014

Osservazzjonijiet relatati mal-affidabbiltà tal-kontijiet

Mingħajr ma tixħet dubju fuq l-opinjoni espressa fil-paragrafu 8, il- 
Qorti tiġbed l-attenzjoni għall-valwazzjoni tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II), is-Sistema ta’ Informazzjoni 
dwar il-Viża (VIS) u l-EURODAC (sistemi) fil-kontijiet tal-Aġenzija. Il- 
ġestjoni operazzjonali ta’ dawn is-sistemi hija l-kompitu ewlieni tal- 
Aġenzija. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni affidabbli u kompleta fir- 
rigward tal-ispiża totali tal-iżvilupp tagħhom, dawn huma rreġistrati 
fil-kontijiet tal-Aġenzija bil-valuri netti tagħhom skont kif inhuma 
fil-kotba tal-Kummissjoni, u jiġu aġġornati fi tmiem is-sena (bejn 
wieħed u ieħor EUR 6,6 miljun fid-data ta’ trasferiment u EUR 2,1 
miljun fil-31 ta’ Diċembru 2014). Dawn il-valuri huma prinċipal-
ment relatati ma’ komponenti ta’ ħardwer u ta’ softwer kummerċ-
jalment disponibbli u ma jinkludux spejjeż tal-iżvilupp ta’ softwer 
(ara n-nota 6.3.1 għall-kontijiet annwali tal-Aġenzija).

Ikkompletata

2015

L-Aġenzija ffirmat kuntratt qafas ta’ EUR 2 miljun għas-servizzi ta’ 
akkwist minn kuntrattur (servizzi ta’ akkwist), għal servizzi ta’ 
taħriġ, ta’ kowċjar u ta’ tagħlim minn fornituri terzi (servizzi ta’ 
taħriġ). Il-kuntrattur jidentifika servizzi adatti ta’ taħriġ għal 
kwalunkwe talba speċifika, u jipprovdi kwotazzjoni għas-servizzi 
ta’ taħriġ flimkien ma’ tariffa għas-servizzi ta’ akkwist (żieda) proprji 
tiegħu. Madankollu, il-kuntratt qafas ma jispeċifikax li s-servizzi ta’ 
akkwist għandhom ikunu f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l- 
akkwist fir-regoli finanzjarji tal-Aġenzija. Għalhekk, il-proċess 
attwali biex jiġu ppreżentati l-kwotazzjonijiet għall-approvazzjoni 
mill-Aġenzija ma jiżgurax li s-servizzi jiġu akkwistati f’konformità 
mar-rekwiżiti kollha tar-regoli finanzjarji.

Pendenti

2015
Is-sejħa għal espressjoni ta’ interess u l-preselezzjoni ta’ kandidati, 
għall-parteċipazzjoni fi proċedura negozjata b’valur stmat ta’ EUR 20 
miljun, twettqu mingħajr delega mill-uffiċjal awtorizzanti.

M/A
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Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

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

2015

L-approprjazzjonijiet impenjati riportati taħt it-Titolu II (nefqa 
amministrattiva) jammontaw għal EUR 9 miljun jew 50 % tal- 
approprjazzjonijiet impenjati totali (2014: EUR 15-il miljun; jiġifieri 
87 %). Dawn ir-riporti prinċipalment jikkonċernaw kuntratt kbir 
għall-estensjoni tal-bini fi Strasburgu (EUR 4,6 miljun) kif ukoll 
servizzi pprovduti taħt kuntratti pluriennali.

M/A

2015

Għadhom ma ġewx konklużi arranġamenti mal-Pajjiżi Assoċjati ma’ 
Schengen (l-Iżvizzera, il-Liechtenstein, l-Iżlanda u n-Norveġja) li 
jiddefinixxu regoli dettaljati għall-parteċipazzjoni tagħhom fix- 
xogħol tal-Aġenzija, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet 
tal-vot u l-kontribut tagħhom għall-baġit tal-Aġenzija. Fin-nuqqas 
tagħhom, il-Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen jikkontribwixxu għat- 
Titolu III (nefqa operazzjonali) tal-baġit tal-Aġenzija wara dispożiz-
zjoni fil-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni li ġew iffirmati mal-UE. 
Madankollu, huma għadhom ma jikkontribwux għal attivitajiet taħt 
it-Titoli I u II (salarji u nefqa amministrattiva oħra) tal-baġit tal- 
Aġenzija.

Għadha għaddejja

2015

Il-proċeduri ta’ akkwist li ġew awditjati wrew li l-Aġenzija kienet 
involuta fi ftehimiet kuntrattwali jew negozjati ma’ kuntrattur 
wieħed mingħajr ma ddefiniet b’mod preċiż is-servizzi mitluba. Dan 
jillimita l-kompetizzjoni u jżid id-dipendenza fuq il-kuntrattur. Kull 
meta huwa possibbli, l-Aġenzija għandha tikkonkludi ftehimiet ma’ 
aktar minn fornitur wieħed jew tiddefinixxi s-servizzi meħtieġa 
b’mod aktar preċiż.

Pendenti
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17. Il-proċeduri kienu magħżula sabiex jittrattaw rekwiżiti operazzjonali urġenti, b’rispons ukoll għall-bżonnijiet ta’ 
ħażna li dejjem jiżdiedu meħtieġa mill-Istati Membri.

18. L-Aġenzija ħadet nota tal-kummenti tal-Qorti. Sar qbil bejn l-eu-LISA u l-IAS dwar pjan ta’ azzjoni għall-indirizzar 
tas-sejbiet u dan il-pjan qiegħed fil-proċess li jiġi implimentat.

20. Ir-riporti għall-approprjazzjonijiet tat-Titoli 1 u 2 il-ħin kollu jiġu riveduti u ppjanati bil-għan li maż-żmien 
jitnaqqsu għal dak li huwa strettament neċessarju u f’każijiet biss meta l-operazzjoni tkun iġġustifikata.

Bħala indikatur tal-prestazzjoni, mid-EUR 19 551 594,31 approprjazzjonijiet mhux differenzjati li ġew riportati għall- 
2016, EUR 474 015,04 biss ġew ikkanċellati (2,42 %).

21. Il-mekkaniżmu previst għall-pagament irreaġixxa għar-restrizzjonijiet baġitarji biex jippermetti l-użu sħiħ tal- 
approprjazzjonijiet C1 u C2 fi ħdan ir-regoli tas-sena n+1 li jirregolaw approprjazzjonijiet mhux differenzjati.

Il-pagamenti tal-prefinanzjament kienu assoċjati ma’ garanzija finanzjarja li taqbel magħhom, li ġiet irrilaxxata b’konformità 
mal-progress tax-xogħol, biex b’hekk timminimizza r-riskju għall-Aġenzija. B’żieda mal-garanziji finanzjarji, il-Kuntrattur 
ħareġ garanzija tal-eżekuzzjoni ta’ 5 %. Il-garanzija tal-eżekuzzjoni hija marbuta speċifikament mal-eżekuzzjoni tal-obbligi 
kuntrattwali.

22. Fir-rigward tal-estensjoni tal-manutenzjoni tal-komponenti VIS, ġie vvalutat li l-bidliet previsti ma setgħux jiġu 
separati teknikament jew ekonomikament mill-kuntratt ewlieni. F’dan ir-rigward, ta’ min wieħed jinnota li WCC huwa s-sid 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-magna ta’ riċerka Elise. Għaldaqstant, kwalunkwe bejjiegħ ieħor ikun fil-fatt 
sottokuntrattur ta’ WCC, u għaldaqstant mhux f’pożizzjoni li jipprovdi valur aħjar għall-flus. Barra minn hekk, SC 14 ma 
kkonċernax biss il-Liċenzji WCC Elise permanenti, iżda wkoll il-manutenzjoni sussegwenti tagħhom; tali manutenzjoni ma 
setgħetx tiġi attribwita lil bejjiegħ ta’ parti terza mingħajr ma tiġi kompromessa r-responsabbiltà ġenerali tal-kuntrattur 
MWO għall-manutenzjoni VIS.

Barra minn hekk, huwa nnutat li l-akkwist tal-liċenzij WCC Elise permanenti rriżulta fi tfaddil sinifikanti għall-Aġenzija fuq 
terminu twil, stmat mal-EUR 402 243,22 fuq perjodu ta’ erba’ snin.

Fl-aħħar nett, huwa nnutat li l-Artiklu I.19.1 tal-kundizzjonijiet speċjali ta’ FWC jipprevedi l-klawżola “l-konsumatur l-aktar 
iffavorit”, biex b’hekk ikompli jipproteġi l-interess finanzjarju tal-Aġenzija fl-akkwist ta’ ħardwer jew softwer mill- 
kuntrattur.

23. L-Aġenzija tirrikonoxxi r-riskju potenzjali identifikat mill-Qorti imma tikkunsidra li ma mmaterjalizzax peress li l- 
ebda operatur ekonomiku ma qajjem oġġezzjonijiet dwar l-aċċess tiegħu għat-teknoloġija. Għaldaqstant għandna 
assigurazzjoni raġonevoli li l-ftehim kien irrispettat.

24. L-Aġenzija tieħu nota tal-kumment tal-Qorti u tikkonferma li l-pjan ta’ azzjoni maqbul qiegħed jiġi implimentat. 
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