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Il-Lussemburgu, it-18 ta’ Ottubru 2017

L-Awdituri tal-UE jippubblikaw il-programm ta' ħidma
għall-2018
Illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ppubblikat il-programm ta' ħidma tagħha għall-2018.
Minbarra li jagħti dettalji tar-rapporti speċjali li l-Awdituri tal-UE biħsiebhom jippubblikaw fl2018, il-programm jipprovdi informazzjoni dwar ir-rapporti annwali u dwar il-proċess ta’
programmazzjoni ta' ħidma tal-istituzzjoni. B’kollox, l-awdituri qegħdin jippjanaw li jipproduċu
madwar 90 pubblikazzjoni fl-2018, li jinkludu rapporti annwali, rapporti speċjali u opinjonijiet.
“Dan il-programm ta’ ħidma jippreżenta l-oqsma ta’ prijorità li fuqhom se nikkonċentraw fl2018,” qal il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Klaus-Heiner Lehne. “Aħna se nkopru
firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet li jirriflettu l-isfidi li l-UE qed tħabbat wiċċha magħhom bħalissa,
bħall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-tkabbir u l-inklużjoni, il-migrazzjoni u l-isfidi relatati
mal-iżvilupp dinji, is-suq uniku, u l-obbligu ta’ rendikont u l-effiċjenza tal-Unjoni Ewropea”.
Il-programm ta' ħidma se jkun jinkludi dokument informattiv dwar il-futur tal-baġit tal-UE bħala
kontribut għad-diskussjoni dwar il-Qafas Finanzjarju tal-Unjoni fil-Perjodu Medju, kif ukoll
dokumenti informattivi dwar is-simplifikazzjoni tal-Politika ta' koeżjoni u l-programm
Orizzont 2020 kif ukoll dwar il-futur tal-PAK.
Minbarra dan, se jsiru awditi tal-miżuri tal-UE fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel, id-desertifikazzjoni
fl-UE, il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija, il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika, it-trasparenza talfinanzjament li jingħata lill-NGOs, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet taxXogħol, u l-prevenzjoni ta’ kunflitti ta’ interess/etika fl-istituzzjonijiet tal-UE. Kompitu prijoritarju
ieħor se jkun li ssir analiżi panoramika dwar it-trasport u l-mobbiltà. Dawn ir-rapporti kollha se
jiġu ppubblikati matul l-2018.
Il-kompiti li jinsabu fil-programm ta' ħidma ntgħażlu permezz ta’ proċess ta’ ppjanar komprensiv li
jinvolvi l-analiżi tal-iżviluppi attwali fl-UE u konsultazzjoni mal-partijiet interessati, b’mod
partikolari l-Parlament Ewropew.
Il-President Lehne se jippreżenta l-programm ta' ħidma għall-2018 lill-Kumitat għall-Kontroll talBaġit tal-Parlament Ewropew fl-20 ta’ Novembru 2017. Se jsir streaming dirett ta’ din ilpreżentazzjoni.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-programm ta' ħidma għall-2018 mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Il-programm ta’ ħidma sħiħ (bl-Ingliż, u bil-Franċiż u l-Ġermaniż li se jsegwu f’qasir żmien) jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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