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L-obbligu ta’ rendikont pubbliku huwa valur ewlieni tas-soċjetajiet demokratiċi
u tal-Unjoni Ewropea (UE). L-għoti ta’ rendikont pubbliku effettiv tal-UE huwa
essenzjali biex:
o

jiġu mħarsa l-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE;

o

tiġi promossa l-fiduċja fl-UE u fl-istituzzjonijiet tagħha;

o

jiġi żgurat li l-fondi pubbliċi jintużaw b’mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv
biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE b’mod konformi mar-regoli tagħha.

Bħala l-istituzzjoni tal-awditjar estern indipendenti stabbilita bit-Trattat talUE u Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar , il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (il-QEA)
għandha rwol kruċjali biex tiżgura li l-UE tagħti rendikont effettiv liċ-ċittadini
għall-fondi pubbliċi assenjati għall-ilħuq tal-objettivi tal-UE billi:
o

tidentifika r-riskji għall-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE;

o

tipprovdi assigurazzjoni indipendenti dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-UE;
u

o

tagħti parir lil dawk li jfasslu l-politika dwar kif jista’ jitjieb l-użu tal-fondi
pubbliċi.

Il-QEA żżid il-valur billi tippubblika rapporti u opinjonijiet, ibbażati fuq proċeduri
tal-awditjar u tal-analiżi indipendenti, li jikkontribwixxu għal sorveljanza pubblika
tal-implimentaz zjoni tal-baġit tal-UE u għal teħid infurmat ta’ deċiżjonijiet
dwar l-arranġamenti ta’ governanza, it-tfassil tal-politika u tal-programmi, u
l-allokazzjoni tal-baġit tal-UE.

L-AMBJENT ESTERN U L-QEA

4.

5.

L-ambjent estern tal-QEA se jkompli jevolvi mill-2013 sal-2017 u l-UE se tikber
aktar. B’mod partikolari, il-QEA se jkollha tqis:
o

l-applikaz zjoni tat-Trattat ta’ Lisbona - li ssaħħaħ ir-r wol tal-UE u talparlamenti na z zjonali - u trat t ati oħra s t abbiliti mill - Is t ati M embri
biex jintlaħqu l- objet tivi tal- UE (pereżempju t-Trat tat li jistabbilix xi
l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà);

o

l-għażliet strateġiċi tal-UE dwar kif jistgħu jintlaħqu l-objettivi tagħha u
kif għandha tirreaġixxi għall-isfidi li tiffaċċja, inkluża l-implimentazzjoni
tal-Istrateġija Ewropa 2020;

o

id-deċiżjonijiet dwar oqsfa baġitarji u legali għall-infiq u d-dħul tal-UE
mill-2014 sal-2020.

Għalkemm dawn l-iżviluppi x’aktarx ma jbiddlux l-arranġamenti istituzzjonali
kumplessivi tal-UE, id-daqs tal-baġit tal-UE u t-tendenza tal-inf iq, il- QEA se
jkollha tqis l-implikazzjonijiet għall-obbligu ta’ rendikont pubbliku u l-awditjar ta’:
o

ir-rwol tal-istituzzjonijiet tal-UE fl-appoġġ tal-attivitajiet tal-Istati Membri
’l barra mill-qafas tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE), bħal
pereżempju l-involviment tal-Kummissjoni fil-Mekkaniżmu Ewropew ta’
Stabbiltà;

o

l-użu dejjem jiżdied ta’ miżuri mhux iffinanzjati mill-baġit tal-UE fil-qafas
tal-TFUE biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE (pereżempju regolamenti u azzjoni
kkoordinata mill-Istati Membri) li huma ffinanzjati minn baġits nazzjonali
jew bħala spejjeż għan-negozji u għaċ-ċittadini;
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6.

4

o

ir-restrizzjonijiet baġitarji tal-UE, il-bidliet potenzjali fis-sorsi tad-dħul talUE, u l-possibbiltà li jsir aktar użu tal-istrumenti finanzjarji għajr l-għotjiet
(jiġifieri self, garanziji u ishma tal-ekwità);

o

l-iżviluppi fil-ġestjoni finanzjarja u fl-arranġamenti tar-rappurtar għallinfiq tal-UE għall-2014 ’il quddiem.

F’dan il-kuntest dejjem jinbidel, il-QEA se tuża s-setgħat u l-perspettiva uniċi
tagħha u l-għarfien, l-għarfien espert u s-sħubiji li bniet matul 35 sena ta’ awditjar
pubbliku tal-UE sabiex:
o

tikkontribwixxi b’mod pożittiv għal aktar żviluppi fil-governanza, fil-politika
u fil-ġestjoni finanzjarja tal-UE;

o

tgħin lil par tijiet oħra f il-proċess ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE biex
jidentifikaw ir-riskji għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE u jiffaċilitaw l-użu
tagħhom tar-riżultati tal-awditjar;

o

issaħħaħ il-professjonaliżmu tagħha billi tikkontribwixxi għal standards
ġodda tal-awditjar u prattiki tajbin u tapplikahom;

o

tissemplifika aktar il-proċessi tagħha għall-produzzjoni tar-rapporti u talopinjonijiet tagħha;

o

ittejjeb il-prestazzjoni u l-qafas tal-obbligu ta’ rendikont tagħha b’mod
konformi mal- obbligi tagħha bħala istituz zjoni tal- UE u Istituz zjoni
Suprema tal-Awditjar;

o

timplimenta r-restrizzjoni baġitarja b’mod konformi mal-Qafas Finanzjarju
Pluriennali għall-2014 -2020, inkluża l-implimentaz zjoni ta’ k walunk we
tnaqqis meħtieġ f il-pjan tal-persunal tagħha matul il-perjodu ta’ din
l-istrateġija.

L-OBJETTIV U L-PRIJORITAJIET
TAGĦNA 2013-2017

7.

L-objettiv tagħna għall-perjodu 2013-2017 huwa li jiġi mmassimizzat il-valur
tal-kontribut tal-QEA għall-obbligu ta’ rendikont pubbliku tal-UE. Biex jintlaħaq
dan l-objettiv, il-prijoritajiet tagħna huma li:
o

niffukaw il-prodotti tal-QEA fuq l-obbligu ta’ rendikont tal-UE;

o

naħdmu mal-oħrajn biex nagħtu spinta lill-kontribut tal-QEA għall-obbligu
ta’ rendikont tal-UE;

o

niżviluppaw aktar il-QEA bħala istituzzjoni professjonali tal-awditjar;

o

nagħmlu l-aħjar użu mill-għarfien, il-ħiliet u l-għarfien espert tal-QEA;

o

nuru l-prestazzjoni u l-obbligu ta’ rendikont tal-QEA.

Niffukaw il- prodotti tal- QE A fuq it-titjib
tal- obbligu ta’ rendikont tal- UE
Il- prodotti tal- QE A
8.

Il- QEA tippubblika rappor ti annwali u speċjali bbażati fuq awditi
speċif iċi li jipprovdu sors indipendenti ta’ informaz zjoni, assiguraz zjoni u
rakkomandaz zjonijiet dwar l-implimentaz zjoni tal-baġit tal-UE. Barra minn
hekk, il-QEA tippubblika opinjonijiet u osservazzjonijiet ibbażati fuq analiżijiet
li japplikaw l-għarfien akkumulat tal-QEA dwar l-awditjar sabiex tikkontribwixxi
għal teħid infurmat ta’ deċiżjonijiet dwar l-arranġamenti tal-governanza, it-tfassil
tal-politika u tal-programmi, u l-użu tal-fondi tal-UE.
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9.

Il-QEA hija impenjata lejn it-twassil ta’ prodotti rilevanti, ta’ kwalità għolja u filħin li jgħinu lill-UE fit-titjib tal-obbligu ta’ rendikont pubbliku għall-fondi pubbliċi
assenjati għall-ilħuq tal-objettivi tal-UE. Matul il-perjodu 2013 sa 2017, il-QEA
se tiffoka r-rapporti, l-opinjonijiet u l-osservazzjonijiet tagħha fuq il-ħtieġa li:
o

jitjiebu l-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont pubbliku u tal-awditjar;

o

jitjiebu l- ġestjoni f inanzjarja u r-rappur tar dwar l-implimentaz zjoni u
l-impatt tal-baġit tal-UE; u

o

jissaħħaħ it-tfassil tal-politiki u tal-programmi tal-infiq tal-UE.

R apporti annwali
10.

11.

6

Il-QEA toħroġ rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u dwar
il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp. Il-QEA se taġġorna r-rapport annwali tagħha dwar
l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u x-xogħol relatat, kif xieraq, sabiex jirrifletti:
o

bidliet f l-objettivi, ir-regoli u s-sistemi ta’ kontroll li se jiġu introdotti
għall-perjodu 2014 sa 2020; u

o

żviluppi fid-disponibbiltà ta’ informazzjoni u assigurazzjoni pprovduti
mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-qafas ta’ kontroll intern.

B’dan, il-QEA tantiċipa l-ħtieġa li jiġi żviluppat l-awditjar tagħha tar-rappurtar
tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE - kemm fir-rigward talprestazzjoni miksuba kif ukoll fir-rigward tal-konformità mar-regoli applikabbli.
Barra minn hekk, il-QEA se tqis kif xieraq kwalunkwe opportunità li tista’ tinqala’
biex jintuża x-xogħol ta’ awdituri jew korpi ta’ kontroll oħrajn sabiex jiġu prodotti
riżultati tal-awditjar indipendenti b’mod aktar kosteffettiv.

R apporti speċ jali
12 .

Ir-rapporti speċjali jipprovdu mezz għall-QEA biex tiffoka fuq suġġetti speċifiċi
li jirrif let tu livell għoli ta’ riskju u ta’ interess pubbliku, b’mod par tikolari
kwistjonijiet ta’ prestazzjoni. Ir-rapporti speċjali huma bbażati fuq kompiti talawditjar magħżula li l-ambitu u t-twaqqit tagħhom jistgħu jvarjaw.

13.

Fost k wistjonijiet ta’ prestaz zjoni oħrajn, il- QEA timmira li tagħti koper tura
biżżejjed lil dawk li huma relatati mal-objettivi kumplessivi tal-UE li jinkisbu
valur miżjud u tkabbir kif ukoll ir-reazzjoni tal-UE għal ċerti sfidi dinjija li jolqtu
ħafna oqsma tal-politika, bħal pereżempju s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi
(u r-relazzjoni tagħha mal-governanza ekonomika tal-UE, il-kwalità tal-kontijiet
nazzjonali, ir-regolamentazzjoni tas-suq finanzjarju, l-impjiegi, il-kompetittività,
is-suq uniku, il-kummerċ estern, u l-bidla demografika) u l-bidla fl-ambjent u
fil-klima (u l-implikazzjonijiet tagħha għall-politiki tal-UE dwar l-agrikoltura,
l-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-iżvilupp).

14.

Matul il-perjodu 2013-2017, il-QEA se tiżgura li l-kompiti tal-awditjar magħżula
u r-rapporti speċjali tagħha:
o

jirriflettu r-riskji fil-ġestjoni finanzjarja, l-interess pubbliku u l-kapaċità
tal-QEA li żżid il-valur permezz tal-awditjar; u

o

jiffukaw fuq kwistjonijiet tal-prestazzjoni, inklużi dawk relatati ma’ suġġetti
speċifiċi ta’ interess pubbliku attwali, objettivi tal-UE ta’ livell għoli, u
politiki orizzontali.
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Opinjonijiet u osserva z z jonijiet
15.

L-opinjonijiet u l-osservazzjonijiet jirrappreżentaw mezz versatili u kosteffettiv
għall-QEA biex tikkontribwixxi għat-titjib tal-obbligu ta’ rendikont tal-UE billi
twettaq analiżijiet li japplikaw l-għarfien akkumulat dwar l-awditjar u l-għarfien
espert tagħha. Dawn jistgħu jintużaw biex jipprovdu ħarsiet ġenerali lejn issit waz zjoni at t wali li jgħinu biex jiġu identif ikati riskji u oqsma għat-titjib
(“Analiżijiet panoramiċi”) jew biex jipprovdu parir lil dawk li jfasslu l-politika
dwar proposti speċifiċi.

16 .

Fil-perjodu bejn l-2013 u l-2017, il-QEA se tiffoka xogħolha bbażata fuq analiżi
fuq l-għoti ta’ opinjonijiet u osservazzjonijiet ta’ kwalità għolja u fil-ħin li jgħinu
lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE biex:
o

jiv valutaw l-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont pubbliku attwali u
tal-awditjar u l-implikazzjonijiet tal-iżviluppi futuri fil-governanza, filpolitika u fil-ġestjoni finanzjarja tal-UE; u

o

j i d e n t i f i k a w i r- r i s k j i p r i n ċ i p a l i g ħ a l l - ġ e s t j o n i f i n a n z j a r j a t a j b a u
l-opportunitajiet biex titjieb il-prestazzjoni billi jissaħħaħ it-tfassil talpolitiki u tal-programmi.

Naħ dmu mal- oħrajn bie x nagħtu spinta
lill- kontribut tal- QE A għall- obbligu ta’
rendikont tal- UE
17.

8

Il-valur tal-kontribut tal-QEA għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE jiddependi - filbiċċa l-kbira - fuq l-użu li l-imsieħba prinċipali tagħha jagħmlu mix-xogħol u
mill-prodotti tagħha fil-proċess ta’ obbligu ta’ rendikont. L-imsieħba prinċipali
tal-QEA huma:

18 .

o

awtoritajiet politiċi li huma responsabbli għas-sorveljanza pubblika talużu tal-fondi tal-UE (jiġifieri l-Parlament Ewropew (PE), il-Kunsill tal-UE,
u l-parlamenti nazzjonali);

o

partijiet awditjati li huma responsabbli li jġestu jew jirċievu fondi tal-UE
(jiġifieri l-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali);

o

awdituri oħra tal-fondi tal-UE, inklużi l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar
(SAIs) tal-Istati Membri.

Matul il-perjodu 2013-2017, il-QEA se timmira li tikkoordina l-isforzi tagħha malimsieħba prinċipali tagħha fil-livell tal-UE u f ’dak nazzjonali sabiex:
o

tidentif ika l-ħtiġijiet u l-prijoritajiet komuni għat-titjib tal- obbligu ta’
rendikont tal-UE;

o

też amina k if l -aħjar tis t a’ tik seb sinerġiji b ejn ix-xo għol t al - QE A u
l-attivitajiet tal-imsieħba;

o

trawwem sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja u
ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE; u

o

tiffaċilita l-użu tar-riżultati tal-awditjar fit-tfassil tal-politiki tal-UE u flallokazzjoni tal-baġit.

Barra minn hekk, fir-rigward tal-kooperazzjoni mas-SAIs tal-Istati Membri, il-QEA se:
o

ttejjeb l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni tagħha fir-rigward tal-awditjar ta’
fondi pubbliċi assenjati fil-baġits tal-UE u dawk nazzjonali biex jintlaħqu
l-objettivi tal-UE;

o

tikkondividi l-għarfien u l-għarfien espert tagħha fir-rigward tal-awditjar
tal-fondi tal-UE;

o

tikkontribwixxi aktar - flimkien mas-SAIs tal-Istati Membri - għall-iżvilupp
ta’ standards internazzjonali dwar l-awditjar finanzjarju, tal-konformità,
tal-prestazzjoni u ambjentali fil-kuntest ta’ INTOSAI, u l-grupp reġjonali
tiegħu EUROSAI.
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Niggarantix xu l- professjonaliżmu
kontinwu tal- QE A
19.

L-abbiltà tal- QEA li t wassal prodot ti ta’ k walità għolja u li taħdem b’mod
effettiv mal-imsieħba tiddependi fuq iż-żamma tal-indipendenza, tal-integrità
u l-imparzjalità u l-applikazzjoni ta’ standards professjonali u prattiki tajbin
rikonoxxuti.

20.

Matul il-perjodu 2013-2017, il-QEA se turi indipendenza, integrità u imparzjalità
u se ttejjeb il-professjonaliżmu tagħha, fost l-oħrajn, billi:
o

timplimenta l-kodiċi ta’ kondotta tagħha għall-Membri u għall-persunal
u tippubblika reġistru tal-interessi finanzjarji tal-Membri tagħha;

o

taġġorna l-politiki tal-awditjar u l-arranġamenti tal-kontroll tal-kwalità
tagħha biex jirriflettu żviluppi fl-istandards internazzjonali u prattiki tajbin
rikonoxxuti; u

o

tissottometti ruħa għal evalwazzjoni bejn il-pari.

Nagħmlu l-aħjar użu mill- għarfien, ilħiliet u l- għarfien espert tal- QE A
21.

Il-valur miżjud tal-QEA jiddependi fuq ix-xogħol li tiddeċiedi tagħmel u l-mod
kif tuża l-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza kollettivi tal-persunal tagħha. Matul
il-perjodu 2013-2017, il-QEA se:
o

10

tirrevedi l-arranġamenti interni għall-monitoraġġ u għall-kondiviżjoni
ta’ informazzjoni dwar żviluppi fil-governanza, fil-politika u fil-ġestjoni
finanzjarja tal-UE u l-implikazzjonijiet tal-awditjar tagħhom;

o

taġġorna s-sistema tagħha tal -ipprogrammar ta x-xogħol sabiex din
tagħżel xogħol u prodotti li jirriflettu l-aħjar ir-riskji, l-interess pubbliku
u l-potenzjal għall-QEA biex tikkontribwixxi għall-obbligu ta’ rendikont
tal-UE permezz tal-awditjar;

o

tissemplifika l-proċessi tagħha għall-għoti ta’ awditjar ta’ kwalità għolja u
prodotti bbażati fuq l-analiżi fil-ħin, fi ħdan il-baġit u malajr kemm jista’
jkun u bl-aktar mod effiċjenti, mhux tal-inqas sabiex tippermetti lill-QEA
tiżviluppa tip ġdid ta’ kompitu tal-awditjar b’ambitu ristrett u skeda ta’
żmien qasira għar-rappurtar;

o

ittejjeb l-għarfien billi taħdem fuq serje ta’ miżuri mmirati lejn l-iżvilupp
tat-talent, tal - ħiliet u tal - għar f ien esp er t individwali; tippromwovi
l-kondiviżjoni tal-għarfien; tħeġġeġ l-użu ta’ għodod xierqa tal-IT; u tiżgura
ambjent fiżiku li jwassal għall-analiżi, l-interazzjoni u x-xogħol f ’tim.

Nuru l- presta z z joni u l- obbligu ta’
rendikont tal- QE A
22.

Il-QEA se taġġorna l-indikaturi tal-prestazzjoni tagħha għall-kejl, il-monitoraġġ
u l-komunikazzjoni dwar implimentazzjoni tal-istrateġija u l-prestazzjoni tagħha
bħala istituzzjoni. L-indikaturi tal-prestazzjoni se jinkludu:
o

impatti mik suba bbażati fuq ir-riżultati tal-analiżi tas-segwitu mogħti
għar-rapporti u għall-opinjonijiet tagħna u r-reazzjonijiet mill-partijiet
interessati;

o

professjonaliżmu tal-prodotti tal- QEA bbażat fuq valutazzjonijiet minn
esperti esterni;

o

prodotti mwassla fuq il-bażi tal-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija u
l-programmi ta’ ħidma tal-QEA;

o

eċċellenz a u ef f iċjenz a tal - p ersunal ibbaż at fuq il - kejl tal - ħiliet, il kompetenzi u l-esperjenza tal-persunal tal-QEA u l-użu li sar minnhom.
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23.
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Barra minn hekk, il-QEA se tkompli turi l-impenn tagħha għall-għoti ta’ rendikont
għall-fondi tal-UE li tirċievi billi:
o

tippubblika kontijiet finanzjarji awditjati b’mod indipendenti u tiżviluppa
r-rappurtar pubbliku tagħha dwar il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja tagħha;

o

tieħu l-azzjoni meħtieġa biex issegwi r-riżoluzzjoni ta’ kwittanza annwali
dwar l-implimentaz zjoni tal-baġit tal- QEA u tirrappor ta r-riżultati lillawtoritajiet ta’ kwittanza tal-UE.

INĦADDMU L-ISTRATEĠIJA TAGĦNA

24.

25.

L-istrateġija tal-QEA 2013-2017 tirrikonoxxi l-ambjent inċert u dejjem jinbidel
li fih taħdem il- QEA. F’dan il-kuntest, il- QEA tat prijorità li tħejji ruħha għalliżviluppi li tista’ tantiċipa u li ttejjeb l-abbiltà tagħha biex tirreaġixxi malajr u
b’mod koerenti għal dawk li ma tistax tantiċipa. Ċerti prijoritajiet għall-perjodu
2013-2017 se jkollhom jitwettqu qabel oħrajn. B’mod partikolari, fl-ewwel sentejn,
se jkun essenzjali li tkun:
o

ipproduċiet opinjonijiet u osservazzjonijiet dwar l-obbligu ta’ rendikont u
l-awditjar pubbliku kif ukoll dwar ir-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-UE
(“Analiżijiet Panoramiċi”);

o

eżaminat u aġġornat ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit
tal-UE għas-sena finanzjarja 2014 ’il quddiem;

o

tejbet l-arranġamenti interni għall-monitoraġġ tal-iż viluppi esterni u
l-ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-imsieħba tagħna;

o

ssemplif ikat il-proċessi tagħna għall- għażla u l-implimentaz zjoni talkompiti fil-programm ta’ ħidma tagħna;

o

ħadet miżuri ulterjuri biex il- QEA ssir organizzazzjoni aktar ef fiċjenti u
effettiva bbażata fuq l-għarfien.

L- i m p li m e nt a z z j o n i t a’ d aw n l - i n i z j at t i v i f l - e w we l s e ntej n s e to ħ l o q i l kundiz zjonijiet għat-tliet snin ta’ wara tal-istrateġija u għall-kisba tal- għan
kumplessiv tal-massimizzazzjoni tal-kontribut tal-QEA għall-obbligu ta’ rendikont
tal-UE. Se titwettaq analiżi strateġika tal-iżviluppi esterni u tal-progress li sar
fi tmiem l-2014.
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