MT

Il-programm ta’ ħidma
tagħna għall-2021 u lil
hinn
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DAĦLA
Matul l-2021, iċ-ċittadini talUnjoni Ewropea u tal-Istati
Membri tagħha se jkomplu lġlieda tagħhom kontra lkonsegwenzi tal-pandemija
globali tal-COVID-19.
F’dawn iż-żminijiet diffiċli, lUnjoni Ewropea qed tipprovdi
assistenza finanzjarja fuq
skala mingħajr preċedent.
Minbarra r-riżorsi baġitarji
tradizzjonali maqbula bħala
parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-perjodu 20212027, l-UE ddeċidiet li tniedi l-inizjattiva “Next Generation EU”
(NGEU), pakkett għall-irkupru magħmul minn fondi supplementari
bbażati fuq titoli ta’ dejn.
Ir-rwol tagħna bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni
Ewropea huwa li nivverifikaw li l-fondi tal-UE jinġabru u jintefqu skont
ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, kif ukoll li jiġu kontabilizzati b’mod
xieraq u jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv fl-interess taċ-ċittadini talUE. Dan japplika wkoll għall-miżuri l-ġodda li ttieħdu mill-UE biex iċċittadini jiġu mħarsa mill-effetti avversi tal-pandemija. Fl-2021, wieħed

minn kull erba’ kompiti tal-awditjar li għandhom jibdew se jittratta rrispons li l-UE tat għall-pandemija tal-COVID-19 u l-implimentazzjoni
tal-inizjattiva tal-NGEU.
Il-programm ta’ ħidma għall-2021 u lil hinn jimmarka wkoll il-bidu talimplimentazzjoni tal-istrateġija l-ġdida tagħna intitolata Strateġija talQEA għall-perjodu 2021-2025, li nħeġġiġkom tikkonsultaw.
Fil-ħames snin li ġejjin, aħna biħsiebna niffukaw fuq tliet għanijiet
strateġiċi:
Għan 1: Isir titjib f’dak li jirrigwarda l-obbligu ta’ rendikont, ittrasparenza u l-arranġamenti tal-awditjar f’kull tip ta’ azzjoni li
tittieħed mill-UE.
Għan 2: L-awditi li nwettqu jiġu mmirati lejn l-oqsma u s-suġġetti fejn
aħna nistgħu nipprovdu l-aktar valur miżjud, b’mod partikolari f’erba’
oqsma strateġiċi ta’ politiki u programmi tal-UE:
o

Il-kompetittività ekonomika tal-Unjoni;

o

Ir-reżiljenza fil-konfront ta’ theddid għas-sigurtà tal-Unjoni, u rrispett għall-valuri Ewropej tal-libertà, id-demokrazija u l-istat taddritt;

o

It-tibdil fil-klima, l-ambjent u r-riżorsi naturali; u
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o

Il-politiki fiskali u l-finanzi pubbliċi fl-Unjoni.

Għan 3: L-għoti ta’ aċċertament qawwi tal-awditjar f’ambjent diffiċli
u li qed jinbidel.
Hawn taħt tistgħu ssibu lista ta’ 73 rapport speċjali u rapport analitiku
li biħsiebna nippubblikaw fl-2021 u fl-2022, li ġew strutturati taħt lerba’ oqsma strateġiċi deskritti hawn fuq.
Aħna adottajna l-programm ta’ ħidma tagħna għall-2021 u lil hinn
waqt li l-pandemija tal-COVID-19 qed tkompli taffettwa kważi kull
aspett ta’ ħajjitna u x-xogħol tagħna. Nixtieq nassigurakom li aħna
nifhmu l-pressjoni li taħtha qed jaħdmu l-istituzzjonijiet tal-UE, lamministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-Istati Membri kif
ukoll il-benefiċjarji tal-għajnuna tal-UE llum il-ġurnata. Għalhekk, se
nkomplu nagħmlu kull sforz biex nillimitaw il-piż amministrattiv taxxogħol tal-awditjar tagħna fuq l-entitajiet li nawditjaw. Fl-istess ħin, limpatt tal-pandemija fuq l-operazzjonijiet proprji tagħna jfisser li aħna
se nkunu meħtieġa nwettqu l-programm ta’ ħidma tagħna b’mod kawt
u flessibbli.

Minkejja dawn l-isfidi, iċ-ċittadini tal-UE u l-partijiet ikkonċernati u ssħab istituzzjonali tagħna, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati
Membri, jistgħu jkomplu jorbtu fuqna anki fl-2021 biex nipprovdulhom
rapporti indipendenti u oġġettivi dwar kwistjonijiet ewlenin għall-futur
tal-UE, billi nenfasizzaw dak li jiffunzjona tajjeb u niġbdu l-attenzjoni
għal dak li ma jiffunzjonax kif suppost.

Klaus-Heiner Lehne
Il-President
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Ħiliet diġitali fil-futur
Ir-rispons fil-livell tas-saħħa
pubblika għall-COVID-19

Twessigħ ta’ Orizzont 2020

Il-kompetittività ekonomika talUnjoni
2021

Qgħad fit-tul
Assi spazjali tal-Ewropa
Bidu u espansjoni tal-SMEs
Internalizzazzjoni tal-SMEs
Ugwaljanza bejn il-ġeneri
Drittijiet ta’ Proprjetà
Intellettwali

Objettiv tal-kompitu

Dan ir-rapport analitiku għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-azzjoni tal-UE, b’fokus
speċjali fuq il-Fond Soċjali Ewropew, fit-titjib tal-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni adulta Ewropea.
Dan ir-rapport analitiku għandu l-għan li jivvaluta r-rispons inizjali għall-kriżi, l-azzjonijiet li
ttieħdu biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta’ provvisti mediċi u tagħmir, biex tiġi promossa rriċerka dwar l-ittestjar, it-trattament u l-vaċċini, u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’
informazzjoni bejn l-Istati Membri.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-mod kif il-ġestjoni tal-finanzjament taħt
Orizzont 2020, imwettqa mill-Kummissjoni, indirizzat id-distakk fir-riċerka u l-innovazzjoni fost
l-Istati Membri, b’attenzjoni partikolari għall-valutazzjoni tal-komplementarjetà ma’ fondi
strutturali u ta’ investiment (SIE).
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-kontribut tal-Fond Soċjali Ewropew
għall-ġlieda kontra l-qgħad fit-tul fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk il-Kummissjoni rnexxilhiex tistabbilixxi qafas
regolatorju koerenti u stabbli biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-assi spazjali tal-Unjoni u tiġi
indirizzata l-frammentazzjoni tal-Industrija Spazjali Ewropea, kif previst kemm mill-Politika
Industrijali Spazjali tal-UE kif ukoll mid-dokumenti dwar l-Istrateġija Spazjali Ewropea.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk l-appoġġ taħt il-FEŻR għall-perjodu 2014-2020
kienx effettiv biex jgħin lill-SMEs biex jibdew u jespandu.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk l-azzjonijiet eżistenti tal-UE biex tiġi appoġġata linternalizzazzjoni tal-SMEs humiex effettivi, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-indirizzar
tal-ħtiġijiet tal-SMEs biex ikollhom aċċess għal swieq ġodda u jespandu l-attivitajiet tagħhom.
Dan il-kompitu tal-awditjar għandu l-għan li jivvaluta jekk l-għanijiet tal-Kummissjoni rigward
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri humiex riflessi u trasposti tajjeb fl-oqsma prinċipali ta’ nfiq tal-baġit
tal-UE.
Dan l-awditu se jivvaluta jekk il-Kummissjoni hijiex effettiva fl-iżvilupp tal-politika tal-UE dwar
il-proprjetà intellettwali u fil-protezzjoni tad-Drittjiet ta’ Proprjetà Intellettwali fis-Suq Uniku.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Big data tad-DĠ AGRI
COVID-19: akkwist talvaċċini u miżuri tas-saħħa
oħrajn
Il-kompetittività ekonomika talUnjoni
2022

Diġitalizzazzjoni tal-iskejjel
L-Inizjattiva ta’ Investiment
fir-Rispons għallCoronavirus (CRII)
Gvern elettroniku
Unjoni tal-enerġija
Operaturi Ekonomiċi
Awtorizzati

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu se jivvaluta kif il-Kummissjoni tagħmel użu minn soluzzjonijiet tal-IT u analitika
tad-data biex tappoġġa l-ġestjoni u l-kontroll tal-Politika Agrikola Komuni.
Dan l-awditu se jivvaluta u janalizza l-effettività tal-UE fl-appoġġ għall-iżvilupp tal-vaċċini talCOVID-19 u fl-akkwist ta’ kwantitajiet xierqa ta’ dawn il-vaċċini biex jiġu koperti l-ħtiġijiet
identifikati.
Dan l-awditu se jeżamina jekk il-fondi tal-UE appoġġawx b’mod effettiv id-diġitalizzazzjoni taliskejjel fir-reġjuni Ewropej.
Dan l-awditu se jeżamina jekk l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus kinitx
immobilizzat rapidament il-fondi SIE biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-COVID-19.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivverifika jekk il-Kummissjoni kinitx effettiva u effiċjenti fittfassil u fl-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku.
Dan l-awditu se jivvaluta jekk il-Kummissjoni u l-ACER ikkontribwewx b’mod effettiv biex
jitrawwem l-ikkompletar tas-Suq Intern Ewropew tal-Enerġija għall-elettriku.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivverifika jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżgurawx li lprogramm tal-AEO jilħaqx l-objettivi tiegħu li tissaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista
internazzjonali u jiġi ffaċilitat il-kummerċ, filwaqt li tiġi żgurata l-kompletezza tal-ġbir tad-dħul.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Infrastruttura tal-iċċarġjar
elettriku
Min iniġġes iħallas
Forestrija
Tibdil fil-klima u agrikoltura
It-tibdil fil-klima, l-ambjent u rriżorsi naturali
2021

Tassazzjoni u sussidji fuq lenerġija
Effiċjenza fl-Enerġija flIntrapriżi
PAK u proġetti tal-ilma
Skart elettroniku
Valutazzjoni komparattiva
internazzjonali tal-Inizjattivi
Ewlenin fil-qasam tat-trasport
Finanzjament ta’ investiment
sostenibbli

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-appoġġ mogħti mill-UE, b’mod partikolari talFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa u tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, għall-infrastruttura taliċċarġjar għal vetturi elettriċi matul il-perjodu 2014-2020.
Dan l-awditu għandu l-għan li jeżamina jekk il-Kummissjoni integratx il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas
fil-politiki settorjali tal-UE u li jivvaluta l-appoġġ mogħti lill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tadDirettiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk l-appoġġ mogħti mill-UE għall-forestrija kienx għamel
kontribut effettiv għall-protezzjoni tal-bijodiversità u għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil filklima.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-appoġġ taħt il-Politika Agrikola Komuni li jingħata
lill-bdiewa biex jimmitigaw u jadattaw għall-effetti tat-tibdil fil-klima.
Dan l-awditu għandu l-għan li jirrieżamina l-konsistenza bejn il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni
fuq l-enerġija u l-miri klimatiċi.
Dan l-awditu għandu l-għan li janalizza l-kosteffettività u d-durabbiltà tar-riżultati ta’ proġetti taleffiċjenza fl-enerġija ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għal kumpaniji minn setturi
industrijali differenti.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivverifika jekk l-appoġġ mogħti mill-UE permezz tal-Politika Agrikola
Komuni għal proġetti tal-ilma (notevolment l-irrigazzjoni), minbarra li wassal benefiċċji lill-bdiewa, kienx
appoġġa wkoll l-immaniġġjar sostenibbli tal-ilma.
Dan ir-rapport analitiku għandu l-għan li jivverifika jekk l-azzjonijiet tal-UE kinux ikkontribwew b’mod
effettiv għat-titjib tal-ġbir, it-trattament, u r-riċiklaġġ ta’ skart elettroniku u ta’ skart ta’ batteriji.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-prestazzjoni tal-Kummissjoni fil-ġestjoni ta’ megaproġetti tattrasport iffinanzjati mill-UE billi jagħmel valutazzjoni komparattiva ta’ dawn il-proġetti ma’ dawk ta’
investimenti f’infrastrutturi tat-trasport oħra kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-azzjonijiet tal-UE fil-promozzjoni u rregolamentazzjoni tal-finanzjament sostenibbli.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Integrazzjoni tal-azzjoni
klimatika
Użu sostenibbli tal-ħamrija
It-tibdil fil-klima, l-ambjent u rriżorsi naturali
2022

Reġjuni tal-faħam fi
tranżizzjoni
Sajd sostenibbli
Ekonomija Ċirkolari
Tibdil fil-klima u għajnuna
għall-iżvilupp

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu se jivvaluta jekk ir-rappurtar imwettaq mill-Kummissjoni fir-rigward tal-infiq fuq
il-klima huwiex rilevanti u affidabbli u jekk il-Kummissjoni ssodisfatx l-impenn tagħha li tonfoq
mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE fuq l-azzjoni klimatika fil-QFP 2014-2020.
Dan l-awditu se jivvaluta jekk l-appoġġ taħt il-PAK għall-bdiewa kienx għamel kontribut
effettiv għall-protezzjoni tal-ħamrija u għall-prevenzjoni tat-tniġġis min-nitrati.
Dan l-awditu se jivvaluta l-effettività tal-fondi tal-UE matul il-perjodu ta’ programmazzjoni
mill-2014 sal-2020 f’dak li jirrigwarda l-appoġġ għat-tranżizzjoni tar-reġjuni tal-faħam lejn ittmiem tal-industrija tal-faħam.
Dan l-awditu se jiddetermina jekk is-sistema ta’ kontroll tal-UE biex tipprevieni, tiskoraġġixxi u
telimina s-sajd illegali hijiex tiffunzjona b’mod effiċjenti u effettiv.
Dan l-awditu se jeżamina l-effettività tal-appoġġ taħt il-FEŻR għat-tfassil u l-produzzjoni ta’
fażijiet tal-ekonomija ċirkolari; sistema ekonomika li timmira lejn l-użu kontinwu tar-riżorsi u
lejn l-eliminazzjoni tal-iskart.
Dan l-awditu se jivvaluta l-effettività tal-għajnuna li tingħata mill-Alleanza Globali kontra tTibdil fil-Klima+ (GCCA+) lill-aktar pajjiżi vulnerabbli biex jimmitigaw ir-riskji u jadattaw għallbidliet.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
Edukazzjoni f’Emerġenzi
Diżinformazzjoni
Ir-reżiljenza fil-konfront ta’
theddid għas-sigurtà tal-Unjoni,
u r-rispett għall-valuri Ewropej
tal-libertà, id-demokrazija u listat tad-dritt
2021

Stat tad-dritt fl-Ukrajna
Stat tad-dritt fil-Balkani talPunent
Frontex
Faċilitazzjoni ta’
immigrazzjoni illegali
Politika dwar ir-ritorn ta’
migranti
Programmi transfruntieri
Il-frodi u l-PAK

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk il-Kummissjoni, flimkien mal-Awtoritajiet
Superviżorji Ewropej, ħaditx miżuri effettivi biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus u l-kriminalità
finanzjarja relatata kif ukoll il-finanzjament tat-terroriżmu.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk l-azzjonijiet tal-UE li jappoġġaw l-edukazzjoni
f’emerġenzi umanitarji u kriżijiet fuq perjodu twil humiex effettivi biex jipprovdu lit-tfal
b’aċċess għal edukazzjoni sikura, inklużiva u ta’ kwalità.
Dan l-awditu se jeżamina l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni f’termini tarrilevanza tiegħu, ir-riżultati li nkisbu sa issa, kif ukoll il-qafas tal-obbligu ta’ rendikont tiegħu.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-azzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra lkorruzzjoni fl-Ukrajna. Huwa se janalizza kemm l-UE kienet kreattiva u diliġenti meta ħadet
inkunsiderazzjoni l-kawżi fundamentali tal-korruzzjoni fl-Ukrajna.
Dan l-awditu se jivvaluta l-effettività tal-appoġġ mogħti mill-UE għall-Istat tad-Dritt fil-Balkani
tal-Punent u, fejn ikun rilevanti, se jidentifika u jimmappja l-fatturi prinċipali li setgħu xekklu
din l-effettività.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk il-Frontex immaniġġjatx tajjeb l-implimentazzjoni
tal-mandat il-ġdid u r-riżorsi tagħha.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk iċ-Ċentru Ewropew kontra l-Faċilitazzjoni ta’ Dħul
Klandestin ta’ Migranti fi ħdan l-Europol jimmaniġġjax tajjeb l-appoġġ għall-azzjoni tal-Istati
Membri tal-UE kontra l-faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni legali u t-traffikar ta’ bnedmin.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-kooperazzjoni tal-UE ma’ pajjiżi terzi filkuntest tar-riammissjoni ta’ migranti.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tal-appoġġ mogħti mill-UE għal programmi
ta’ kooperazzjoni transfruntiera u l-isfidi ta’ implimentazzjoni speċifiċi għall-perjodu 20142020.
Dan l-awditu se jeżamina l-politiki u l-proċeduri tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għallġlieda kontra l-frodi fil-pagamenti tal-PAK.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Kunflitt ta’ interess

Ir-reżiljenza fil-konfront ta’
theddid għas-sigurtà tal-Unjoni,
u r-rispett għall-valuri Ewropej
tal-libertà, id-demokrazija u listat tad-dritt
2022

Sigurtà tal-ikel matul ilpandemija tal-COVID-19
Protezzjoni kontra lhacking għall-istituzzjonijiet
tal-UE
Moviment liberu
Kooperazzjoni
transfruntiera fil-Viċinat
Sigurtà tan-networks tal-5G

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu se jeżamina jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilewx politiki u proċeduri
effettivi biex jindirizzaw kwistjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess fil-pagamenti tal-PAK u dawk talKoeżjoni.
Dan l-awditu se jivvaluta jekk il-miżuri tal-PAK li ġew introdotti mill-Kummissjoni u mill-Istati
Membri biex jappoġġaw lill-bdiewa u biex jassiguraw il-ktajjen tal-provvista tal-ikel matul ilpandemija tal-COVID-19 kinux immaniġġjat tajjeb u effiċjenti.
Dan il-kompitu tal-awditjar għandu l-għan li jivvaluta l-istat ta’ governanza u ta’ tħejjija firrigward taċ-ċibersigurtà fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE biex jittrattaw inċidenti ċibernetiċi.
Dan l-awditu se jiddetermina jekk il-Kummissjoni kinitx ħadet azzjonijiet effettivi biex
tipproteġi d-dritt tal-moviment liberu inkluż il-funzjonament tal-ftehim ta’ Schengen filkuntest tal-kriżi tal-COVID-19.
Dan l-awditu se jivvaluta l-effettività tal-programmi tal-UE li jiffinanzjaw il-kooperazzjoni bejn
l-UE u r-reġjuni tal-viċinat li jinsabu fil-fruntiera esterna tal-UE.
Dan l-awditu se jiffoka fuq is-sigurtà tan-networks tal-5G, li tinkludi ċ-ċibersigurtà u s-sigurtà
tal-hardware.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Il-politiki fiskali u l-finanzi
pubbliċi fl-Unjoni
2021

Isem tal-kompitu

Mekkaniżmu Uniku ta’
Riżoluzzjoni
Skambju ta’ informazzjoni
dwar it-taxxa
Sorveljanza ta’ wara lprogramm
Suq Uniku għal fondi ta’
investiment
Ġestjoni tar-riskji doganali
biex jiġu salvagwardjati linteressi finanzjarji tal-UE
Produzzjoni tal-ħalib u talprodotti tal-ħalib
Kontribuzzjonijiet minn
pajjiżi terzi
Superviżjoni bankarja fl-UE

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu jivvaluta jekk il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni huwiex imħejji tajjeb għallistralċ potenzjali ta’ banek fiż-żona tal-euro.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tas-sistema stabbilita mill-Kummissjoni
għall-iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni dwar it-taxxa.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-effettività tas-sorveljanza ta’ wara l-programm,
imwettqa mill-Kummissjoni, tal-Istati Membri li rċevew assistenza makrofinanzjarja.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta sa liema punt ġie stabbilit suq uniku li jiffunzjona tajjeb
għall-fondi ta’ investiment u jekk dan jipproteġix lill-investituri u l-istabbiltà finanzjarja.
Dan il-kompitu tal-awditjar għandu l-għan li jivvaluta jekk il-Kummissjoni kinitx stabbiliet
Qafas ta’ Ġestjoni tar-Riskji Doganali xieraq biex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji talUnjoni Ewropea, u jekk l-Istati Membri kinux għamlu progress fl-implimentazzjoni tal-Ġestjoni
tar-Riskji Doganali għar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali tagħhom.
Dan l-awditu se janalizza jekk il-miżuri li ġew introdotti mill-Kummissjoni b’rispons għattnaqqis fil-prezzijiet ġewx immaniġġjati tajjeb u jekk laħqux l-objettivi tagħhom b’mod
effiċjenti.
Dan ir-rapport analitiku għandu l-għan li jieħu kont tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi lillbaġit tal-Unjoni Ewropea (UE) biex jiġu ffinanzjati politiki Ewropej.
Dan l-awditu se jipprovdi aċċertament dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni tassuperviżjoni mwettqa mill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu
sinifikanti.
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Qasam prijoritarju tal‐
politiki u tal‐finanzjament
tal‐UE, li ġie identifikat
fl‐istrateġija tal‐QEA għall‐
perjodu 2021‐2025, u s‐sena
tal‐pubblikazzjoni ppjanata

Il‐politiki fiskali u l‐finanzi
pubbliċi fl‐Unjoni

Isem tal‐kompitu

Spiża tal‐istrumenti
finanzjarji tal‐UE
Statistika affidabbli

2022
Verifikazzjoni tal‐ING

Objettiv tal‐kompitu

Dan l‐awditu se jivvaluta jekk il‐Kummissjoni wettqitx valutazzjoni bir‐reqqa tal‐ispejjeż ta’
strumenti finanzjarji u ta’ garanziji mmaniġġjati b’mod ċentrali, u jekk l‐ispejjeż imġarrba minn
dawn l‐istrumenti humiex ikkumpensati b’mod ċar mill‐benefiċċji miksuba.
Dan l‐awditu għandu l‐għan li jivvaluta jekk il‐Kummissjoni tikkontribwix b’mod effettiv għall‐
produzzjoni ta’ statistika Ewropea affidabbli mill‐Istati Membri.
Dan l‐awditu se jivvaluta jekk il‐verifikazzjoni mwettqa mill‐Kummissjoni tiżgurax b’mod
effettiv li d‐data dwar l‐Introjtu Nazzjonali Gross, li fuqha huma bbażati ir‐riżorsi proprji
prinċipali tal‐UE, hija komparabbli, affidabbli u kompleta.
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Qasam prijoritarju tal‐
politiki u tal‐finanzjament
tal‐UE, li ġie identifikat
fl‐istrateġija tal‐QEA għall‐
perjodu 2021‐2025, u s‐sena
tal‐pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal‐kompitu

Rappurtar dwar il‐legalità u
r‐regolarità fil‐Koeżjoni
Durabbiltà tal‐investimenti
f’infrastrutturi rurali

Oqsma oħra
2021

Il‐programm LEADER
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale)
Għeluq tal‐istrumenti
finanzjarji għall‐
perjodu 2007‐2013
Inċentivizzazzjoni tal‐
prestazzjoni
Investimenti kofinanzjati
mill‐UE fis‐settur tat‐
turiżmu
Blacklisting ta’ operaturi
ekonomiċi
Drittijiet tal‐passiġġieri
matul il‐kriżi tal‐COVID‐19

Objettiv tal‐kompitu

Dan l‐awditu għandu l‐għan li jelabora dwar il‐kwistjonijiet li sibna fi ħdan il‐Kummissjoni u se
jiffoka fuq l‐ambitu, il‐kontenut u d‐dokumentazzjoni tax‐xogħol tal‐awditjar tagħha kif ukoll
fuq l‐approċċ metodoloġiku għall‐kalkolu tal‐livell ta’ żball stmat.
Dan l‐awditu għandu l‐għan li jivvaluta jekk l‐investimenti f’infrastrutturi li jirċievu appoġġ
mill‐Fond Agrikolu Ewropew għall‐Iżvilupp Rurali jipprovdux benefiċċji ekonomiċi u soċjali fuq
terminu twil għall‐komunità rurali.
Dan l‐awditu għandu l‐għan li jivvaluta jekk il‐metodu ta’ twassil fil‐qafas tal‐programm
LEADER huwiex kosteffettiv u jekk il‐Kummissjoni u l‐Istati Membri indirizzawx in‐nuqqasijiet li
ġew identifikati preċedentement.
Dan l‐awditu se jipprovdi analiżi dwar jekk l‐Istati Membri u l‐Kummissjoni ħadux il‐passi
meħtieġa biex jivverifikaw u jivvalutaw b’mod xieraq l‐eliġibbiltà tal‐infiq għall‐għeluq tal‐
FISMs.
Dan l‐awditu għandu l‐għan li jivvaluta jekk il‐Kummissjoni tużax l‐għodod disponibbli fil‐
politika ta’ Koeżjoni biex tinċentiva l‐prestazzjoni b’mod effettiv.
Dan l‐awditu għandu l‐għan li jivvaluta l‐effiċjenza u l‐effettività tal‐appoġġ kofinanzjat mill‐UE
għall‐iżvilupp u l‐promozzjoni tat‐turiżmu.
Dan l‐awditu se jivvaluta jekk l‐UE għandhiex għodod effettivi biex tipprevieni li l‐fondi u l‐
kuntratti pubbliċi tagħha jingħataw lil operaturi ekonomiċi li mhumiex affidabbli.
Dan l‐awditu se jivvaluta jekk il‐Kummissjoni kinitx immonitorjat b’mod effettiv li d‐drittijiet
tal‐passiġġieri tal‐ajru kienu qed jiġu rrispettati matul il‐kriżi tal‐COVID‐19.
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Qasam prijoritarju talpolitiki u tal-finanzjament
tal-UE, li ġie identifikat
fl-istrateġija tal-QEA għallperjodu 2021-2025, u s-sena
tal-pubblikazzjoni ppjanata

Isem tal-kompitu

Forom simplifikati ta’
appoġġ fil-Koeżjoni
Pjanijiet nazzjonali għallirkupru u r-reżiljenza u sfidi
għas-Semestru Ewropew
Oqsma oħra
2022

Galassja tal-Baġit 2021+
Konsulenti esterni
Illobbjar fil-konfront talleġiżlaturi
Reżiljenza talistituzzjonijiet u l-korpi talUE

Objettiv tal-kompitu

Dan l-awditu se jeżamina jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri użawx forom simplifikati ta’
appoġġ fil-perjodu 2014-2020 biex jitnaqqsu l-piż u l-iżbalji amministrattivi filwaqt li jiżdied ilfokus fuq ir-riżultati.
Dan l-awditu se jivvaluta l-proċess ta’ approvazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u rreżiljenza ppreżentati fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-awditu se janalizza
wkoll il-mod kif is-Semestru Ewropew ġie adattat sabiex jippermetti l-koordinazzjoni mal-RRF.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk il-baġit attwali tal-UE u strumenti oħra fil-livell talUE, inklużi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) u l-grupp tal-Bank Ewropew talInvestiment (BEI), jirrappreżentawx mod suffiċjentement effiċjenti u trasparenti għallfinanzjament ta’ politiki tal-UE.
Dan l-awditu għandu l-għan li jivvaluta jekk il-Kumissjoni hijiex tikseb valur għall-flus filwaqt li
tipproteġi l-interessi tagħha meta tqabbad konsulenti impjegati minn kuntratturi.
Dan l-awditu se jivvaluta jekk ir-Reġistru ta’ Trasparenza tal-UE huwiex għodda effettiva għalliskrutinju pubbliku tal-attivitajiet tal-lobbisti li jippruvaw jinfluwenzaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet
fil-livell tal-UE.
Dan l-awditu se jivvaluta l-miżuri kollha, kemm dawk strateġiċi kif ukoll operazzjonali, meħuda
mill-istituzzjonijiet u mill-korpi prinċipali tal-UE biex tinżamm il-kontinwità tal-operat matul ilkriżi tal-COVID-19.
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DWARNA
Il-missjoni tagħna: Permezz tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu, li huwa
indipendenti, professjonali u jħalli impatt, aħna nivvalutaw lekonomija, l-effettività, l-effiċjenza, il-legalità u r-regolarità talazzjonijiet tal-UE biex intejbu l-obbligu ta’ rendikont, it-trasparenza u lġestjoni finanzjarja, b’hekk tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini u
nirrispondu b’mod effettiv kemm għall-isfidi attwali li qed tiffaċċja l-UE
kif ukoll dawk li se tiffaċċja fil-futur.
Il-viżjoni tagħna: Aħna għandna l-għan li nkunu fuq quddiem nett f’dak
li jirrigwarda l-professjoni tal-awditjar tas-settur pubbliku, u li
nikkontribwixxu għal Unjoni Ewropea aktar reżiljenti u sostenibbli li
tiddefendi l-valuri li fuqhom hija bbażata.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-awditur estern tal-Unjoni. Il-Kulleġġ
tal-QEA huwa magħmul minn Membru wieħed minn kull Stat Membru
u huwa appoġġat minn madwar 900 membru tal-persunal minnazzjonalitajiet kollha tal-UE. Il-QEA, li s-sede tagħha tinsab filLussemburgu, bdiet tiffunzjona fl-1977 u ilha istituzzjoni tal-UE mill1993.
Il-valuri tagħna huma l-indipendenza, l-integrità, l-oġġettività, ittrasparenza u l-professjonalità.

Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tagħna huma element essenzjali
tal-katina ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE. Dawn jintużaw biex jintalab
rendikont mingħand dawk li huma responsabbli għall-implimentazzjoni
tal-politiki u l-programmi tal-UE: il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet u lkorpi l-oħra tal-UE, u l-amministrazzjonijiet nazzjonali.
Fl-aħħar nett, permezz tal-ħidma tagħna, aħna nixtiequ ngħinu liċċittadini tal-UE biex jifhmu b’mod aktar ċar kif l-UE u l-Istati Membri
tagħha qed jiffaċċjaw l-isfidi attwali u tal-futur.

15
L-OUTPUT TAGĦNA
Aħna noħorġu:
—

rapport annwali dwar il-baġit tal-UE, inkluża Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni;

—

rapporti annwali speċifiċi li jippreżentaw l-opinjonijiet tal-awditjar finanzjarju li noħorġu dwar kull waħda mill-aġenziji u l-korpi tal-UE;

—

rapport annwali dwar aspetti tal-prestazzjoni;

—

rapporti speċjali dwar suġġetti tal-awditjar magħżula, li jiġu ppubblikati matul is-sena, u li huma prinċipalment ir-riżultat ta’ awditi talprestazzjoni;

—

rapporti analitiċi, li huma analiżijiet deskrittivi u informattivi tal-oqsma ta’ politika jew ta’ ġestjoni tal-UE;

—

opinjonijiet, li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew jużaw meta jkunu qed japprovaw liġijiet tal-UE u deċiżjonijiet oħra.

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Mistoqsijiet: eca.europa.eu/mt/Pages/ContactForm.aspx
Sit web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Ħafna informazzjoni addizzjonali dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet. Jista’ jsir aċċess għaliha permezz tas-server Europa (http://europa.eu).
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