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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-9 ta’ Ottubru 2018 

 
 

Il-41 aġenzija kollha tal-UE, ħlief għal waħda, kellhom 
riżultati pożittivi, jgħidu l-Awdituri 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ċċertifikat il-kontijiet għall-2017 tal-41 aġenzija tal-Unjoni Ewropea u 
ħarġet opinjonijiet favorevoli dwar id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji. Fir-rigward 
tal-pagamenti sottostanti, hija ħarġet ukoll opinjoni favorevoli għall-aġenziji kollha, ħlief għal 
waħda – l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil – li għaliha hija identifikat għadd ta’ 
problemi. L-aġenziji tal-UE jwettqu kompiti speċifiċi fil-qasam tekniku, xjentifiku jew maniġerjali li 
jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE jfasslu u jimplimentaw il-politiki. 

L-aġenziji tal-UE jinsabu mxerrdin mal-Ewropa kollha u jimpjegaw madwar 10 000 membru tal-
persunal. It-total tal-baġit għall-2017 tal-aġenziji kollha tal-UE, ħlief il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
(SRB), ammonta għal EUR 3.5 biljun, li huwa ekwivalenti għal madwar 2.7 % tal-baġit totali tal-UE. Il-
baġit għall-2017 tal-SRB kien ta’ EUR 6.6 biljun, li ġew iffinanzjati permezz ta’ kontribuzzjonijiet li saru 
minn istituzzjonijiet ta’ kreditu.  

“L-aġenziji tal-UE jiffurmaw parti importanti mix-xenarju istituzzjonali tal-UE u jqarrbu lill-Ewropa lejn 
iċ-ċittadini u n-negozji tagħha. L-awditu li wettaqna għall-2017 ikkonferma r-riżultati pożittivi li 
rrappurtajna fi snin preċedenti. Madankollu, għad hemm lok għal titjib, prinċipalment fil-qasam tal-
ġestjoni finanzjarja tajba,” qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għall-awditi annwali tal-aġenziji. 

Filwaqt li l-Qorti ħarġet opinjonijiet favorevoli tal-awditjar għall-aġenziji l-oħra kollha, hija ħarġet 
opinjoni avversa tal-awditjar dwar il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO). L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għas-sitwazzjoni kritika 
tal-persunal fl-EASO, li huma jqisu li ddeterjorat b’mod esponenzjali u li tippreżenta riskju sinifikanti 
għall-operazzjonijiet tal-Uffiċċju. Huma josservaw li l-pagamenti tal-EASO kisru r-regolamenti b’mod 
sistematiku, u dan juri li s-sistema ta’ kontroll intern mhix adegwata, prinċipalment fir-rigward tal-
proċeduri ta’ akkwist pubbliku u ta’ reklutaġġ. Għall-aġenziji l-oħra, il-kwantità ta’ osservazzjonijiet 
dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti naqset meta mqabbla mas-snin preċedenti. Skont l-
awdituri, dan juri l-isforzi kontinwi li qed isiru mill-aġenziji biex jikkonformaw mal-qafas legali, b’mod 
partikolari mar-Regolament Finanzjarju u r-Regolamenti tal-Persunal.  

http://www.eca.europa.eu/


MT 

 
 
 

 

2 

Iż-żewġ aġenziji li huma bbażati f’Londra, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità 
Bankarja Ewropea (EBA), se jitilqu mir-Renju Unit fl-2019. L-awdituri jiddiskutu l-implikazzjonijiet li 
jirriżultaw mill-arranġamenti attwali ta’ lokazzjoni f’Londra taż-żewġ aġenziji u r-riskju li jista’ jkun 
hemm tnaqqis fid-dħul wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.  

Għall-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) u għall-SRB, li huma (parzjalment) awtofinanzjati, 
l-awdituri jenfasizzaw ir-riskju li, taħt l-oqfsa attwali ta’ kontroll tagħhom, it-tariffi jiġu kkalkulati 
b’mod skorrett. 

Fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja tajba, l-aġenziji għamlu progress tajjeb fil-migrazzjoni tagħhom lejn 
sistemi tal-IT kompatibbli, kwistjoni li l-awdituri kienu indirizzaw fl-awditu tas-sena li għaddiet. Bl-
istess mod, huma għamlu progress tajjeb fl-introduzzjoni tal-akkwist elettroniku, li kellu l-għan li jżid l-
effiċjenza u t-trasparenza. Għal 14-il aġenzija, madankollu, l-awdituri identifikaw dgħufijiet fil-ġestjoni 
ta’ ċerti proċeduri ta’ akkwist pubbliku, u qajmu l-mistoqsija dwar jekk dawn iwasslux l-aħjar valur 
għall-flus. 

Noti lill-Edituri 

Il-41 aġenzija tal-UE jwettqu kompiti speċifiċi fil-qasam tekniku, xjentifiku jew maniġerjali li jgħinu lill-
istituzzjonijiet tal-UE jfasslu u jimplimentaw il-politiki. Huma għandhom influwenza sinifikanti fuq it-
tfassil ta’ politiki, it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ programmi f’oqsma bħas-saħħa, is-
sikurezza, is-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja.  

It-32 aġenzija deċentralizzata għandhom rwol importanti fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-politiki 
tal-UE, speċjalment għal kompiti ta’ natura teknika, xjentifika, operazzjonali u/jew regolatorja. Is-
6 aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni huma inkarigati minn kompiti eżekuttivi u operazzjonali relatati 
ma’ programm wieħed jew aktar tal-UE, u jiġu stabbiliti għal perjodu ta’ żmien definit. L-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jiġbor flimkien riżorsi xjentifiċi, kummerċjali u edukattivi 
biex jistimula l-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-UE billi jipprovdi għotjiet. L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom 
tappoġġa l-għanijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. Il-Bord Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni (SRB) jiżgura li sseħħ riżoluzzjoni ordnata ta’ banek li jkunu qed ifallu, b’impatt kemm 
jista’ jkun minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi. 

 

Aġenziji u korpi oħra tal-UE 

ACER Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija 

Ljubljana, is-
Slovenja 

Uffiċċju 
BEREC 

Uffiċċju tal-Korp ta’ 
Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi 

Riga, il-Latvja 

CdT Ċentru tat-Traduzzjoni għall-
Korpi tal-Unjoni Ewropea 

Il-Belt tal-
Lussemburgu, il-
Lussemburgu 

CEDEFOP Ċentru Ewropew għall-
Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali 

Tessaloniki, il-
Greċja 

CEPOL Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-
Liġi 

Budapest, l-
Ungerija 
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CHAFEA Aġenzija Eżekuttiva għall-
Konsumatur, is-Saħħa, l-
Agrikoltura u l-Ikel 

Il-Belt tal-
Lussemburgu, il-
Lussemburgu 

CPVO Uffiċċju Komunitarju tal-
Varjetajiet tal-Pjanti 

Angers, Franza 

EACEA Aġenzija Eżekuttiva għall-
Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-
Kultura 

Brussell, il-Belġju 

EASA Aġenzija Ewropea tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni 

Cologne, il-
Ġermanja 

EASME Aġenzija Eżekuttiva għall-
Intrapriżi Żgħar u Medji 

Brussell, il-Belġju 

EASO Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ 
fil-qasam tal-Asil 

Il-Belt Valletta, 
Malta 

EBA Awtorità Bankarja Ewropea Londra, ir-Renju 
Unit 

ECDC Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard 

Stokkolma, l-
Iżvezja 

ECHA Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi 

Helsinki, il-
Finlandja 

EEA Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent 

Copenhagen, id-
Danimarka 

EFCA Aġenzija Ewropea għall-
Kontroll tas-Sajd 

Vigo, Spanja 

EFSA Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel 

Parma, l-Italja 

EIGE Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Vilnius, il-
Litwanja 

EIOPA Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol 

Frankfurt, il-
Ġermanja 

EIT Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija 

Budapest, l-
Ungerija 

EMA Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini 

Londra, ir-Renju 
Unit 

EMCDDA Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga  

Lisbona, il-
Portugall 

EMSA Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima 

Lisbona, il-
Portugall 

ENISA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni 

Heraklion, il-
Greċja 

ERA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ferroviji 

Valenciennes, 
Franza 

ERCEA Aġenzija Eżekuttiva tal-
Kunsill Ewropew għar-
Riċerka 

Brussell, il-Belġju 

ESMA Awtorità Ewropea tat-Titoli 
u s-Swieq 

Pariġi, Franza 
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ETF Fondazzjoni Ewropea għat-
Taħriġ 

Turin, l-Italja 

EUIPO Uffiċċju tal-Proprjetà 
Intellettwali tal-Unjoni 
Ewropea 

Alicante, Spanja 

eu-LISA Aġenzija Ewropea għat-
tmexxija operattiva tas-
sistemi tal-IT fuq skala kbira 
fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà 
u ġustizzja 

Tallinn, l-Estonja 

EU-OSHA Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol 

Bilbao, Spanja 

ESA  Aġenzija Fornitriċi tal-
EURATOM 

Il-Belt tal-
Lussemburgu, il-
Lussemburgu 

EUROFOU
ND 

Fondazzjoni Ewropea għat-
Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-
Ħajja u tax-Xogħol 

Dublin, l-Irlanda 

EUROJUST Unità ta’ Kooperazzjoni 
Ġudizzjarja tal-Unjoni 
Ewropea 

L-Aja, in-
Netherlands 

EUROPOL Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Liġi 

L-Aja, in-
Netherlands 

FRA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali 

Vjenna, l-Awstrija 

FRONTEX Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta  

Varsavja, il-
Polonja 

GSA Aġenzija tal-GNSS Ewropea 
(Sistema Globali ta’ 
Navigazzjoni bis-Satellita) 

Praga, ir-
Repubblika Ċeka 

INEA Aġenzija Eżekuttiva għall-
Innovazzjoni u n-Netwerks 

Brussell, il-Belġju 

REA Aġenzija Eżekuttiva għar-
Riċerka 

Brussell, il-Belġju 

SRB Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni Brussell, il-Belġju 

 

Id-dokument sommarju “2017 - Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor” huwa disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. It-test sħiħ tar-Rapport Annwali 2017 dwar l-aġenziji tal-
UE huwa attwalment disponibbli bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx

