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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li tingħata s-sinteżi tar-rapporti annwali dwar l-aġenziji tal-UE, maħruġa mill-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri. 
Ir-rapporti annwali speċifiċi jinsabu fuq www.eca.europa.eu. 
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L-Aġenziji tal-UE: “Kontijiet korretti, u tranżazzjonijiet li fil-biċċa l-
kbira jikkonformaw mar-regoli”, jgħidu l-Awdituri 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħarġet opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar 
dwar il-kontijiet tal-41 aġenzija tal-Unjoni Ewropea u ċċertifikathom bħala affidabbli. L-awdituri 
ħarġu wkoll opinjonijiet favorevoli tal-awditjar dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji għal 
40 aġenzija, u opinjoni kwalifikata f’każ wieħed. 

L-aġenziji tal-UE huma entitajiet ġuridiċi distinti stabbiliti permezz ta’ leġiżlazzjoni sekondarja biex 
iwettqu kompiti speċifiċi fil-qasam tekniku, xjentifiku jew maniġerjali li jgħinu lill-istituzzjonijiet 
tal-UE jfasslu u jimplimentaw il-politiki.  

“L-aġenziji tal-UE jipprovdu kontribut sinifikanti għall-implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi 
f’oqsma ta’ importanza kbira għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej, bħas-saħħa, is-
sikurezza, is-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja,” qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri responsabbli għall-awditi annwali tal-aġenziji. “Għalhekk, bħala awdituri, għandna 
l-pjaċir nirrappurtaw li l-kontijiet tagħhom ippreżentaw stampa ġusta tal-finanzi tagħhom u li t-
tranżazzjonijiet ta’ dħul u ta’ pagament tagħhom ikkonformaw mar-regoli fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet. Madankollu, aħna għamilna għadd ta’ rakkomandazzjonijiet, b’mod partikolari fir-
rigward tat-titjib ulterjuri fl-effiċjenza operazzjonali tagħhom.” 

L-awdituri kkonkludew li l-kontijiet tal-41 aġenzija kienu affidabbli, jiġifieri huma ppreżentaw 
b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom, ir-riżultati tal-
operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għall-2016. Barra minn hekk, l-awdituri 
kkonkludew li għal 40 aġenzija, it-tranżazzjonijiet finanzjarji li fuqhom kienu bbażati l-kontijiet 
kienu legali u regolari, jiġifieri huma kienu jikkonformaw mar-regoli rilevanti. Fil-każ tal-Uffiċċju 
Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, l-awdituri ħarġu opinjoni kwalifikata minħabba nuqqas ta' 
konformità mal-prinċipji tal-akkwist pubbliku. 

L-awdituri indikaw xi oqsma fejn jista’ jsir titjib f’xi wħud mill-aġenziji, għalkemm dan ma 
jaffettwax l-opinjonijiet tal-awditjar. L-akkwist pubbliku ġeneralment jibqa’ qasam suxxettibbli 
għal żbalji, li jqiegħed f’riskju l-valur miżjud għall-flus, u problemi relatati mal-ġestjoni tar-riżorsi 
umani affettwaw bosta aġenziji. L-awdituri jirrakkomandaw li l-aġenziji jqisu l-armonizzazzjoni 
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tas-sistemi ta’ informazzjoni tagħhom għall-ġestjoni tal-kuntratti u tar-riżorsi umani, sabiex itejbu 
l-kosteffiċjenza tagħhom u jnaqqsu r-riskji tal-kontroll. 

Il-fokus ta’ dawn l-awditi ma kienx fuq il-prestazzjoni, iżda l-awdituri ħadu kont ta’ kull riskju li 
jista’ jirriżulta minn prestazzjoni jew ġestjoni finanzjarja dgħajfa. Huma osservaw li, b’mod 
ġenerali, il-ġestjoni baġitarja tal-aġenziji qed titjieb, iżda wissew kontra volumi persistentement 
għolja ta’ fondi riportati għas-sena ta’ wara, kif ukoll l-istimar eċċessiv tal-ħtiġijiet baġitarji għal xi 
aġenziji. Huma rreferew ukoll għall-impatt possibbli tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE fuq id-dħul u 
l-attivitajiet ta’ għadd ta’ aġenziji, u b’mod speċifiku osservaw li ż-żewġ aġenziji li huma bbażati 
f’Londra kienu għadhom mhumiex f’pożizzjoni li jipprovdu stima affidabbli tal-ispejjeż futuri 
relatati ma’ dan.   

L-awdituri qalu li, b’mod ġenerali, l-evalwazzjonijiet esterni tal-aġenziji kienu pożittivi, u dawn 
segwewhom bi pjanijiet ta' azzjoni. Madankollu, għal xi aġenziji ma hemm l-ebda rekwiżit 
regolatorju biex issir evalwazzjoni esterna, jew il-perjodu ta’ żmien li jingħata huwa twil wisq. 

Noti lill-Edituri 

Għas-sena finanzjarja 2016, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri awditjat 32 aġenzija deċentralizzata, 
6 aġenziji eżekuttivi u 3 korpi oħra. L-awdituri wettqu analiżijiet, ittestjaw tranżazzjonijiet 
individwali ta’ dħul u ta’ pagament, ivvalutaw kontrolli ewlenin fis-sistemi ta’ superviżjoni u 
kontroll tal-aġenziji, u użaw ix-xogħol ta’ awdituri oħra, fejn kien xieraq. Illum, huma ħarġu sinteżi 
tas-sejbiet tagħhom, li jintużaw mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, jew minn awtoritajiet ta’ 
kwittanza oħra. 

Il-baġit totali għall-2016 tal-aġenziji kollha (minbarra l-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, li bbaġitja 
kważi EUR 12-il biljun minn istituzzjonijiet ta' kreditu) kien ta’ madwar EUR 3.4 biljun. Madwar 
EUR 2.4 biljun kienu ffinanzjati mill-baġit tal-UE, b’madwar EUR 1 biljun iffinanzjati minn tariffi u 
kontribuzzjonijiet diretti tal-operaturi ekonomiċi, l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi oħra. Fi tmiem l-
2016, l-aġenziji kienu jimpjegaw 10 364 membru tal-persunal, żieda ta’ madwar 500 meta 
mqabbel mal-2015, fil-biċċa l-kbira f’konnessjoni ma’ kompiti ġodda. 

Ir-rapporti annwali tal-aġenziji tal-UE, inklużi r-risposti tagħhom u dokument ta’ sinteżi “L-awditu 
tal-aġenziji tal-UE għall-2016 fil-qosor”, huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA bi 23 lingwa tal-
UE. 

 


