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DAĦLA 

Fl-2022, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, filwaqt li 
għadhom iħabbtu wiċċhom mal-effetti tal-pandemija globali u tat-
tibdil rapidu fil-klima, qed jiffaċċjaw kriżi oħra: kriżi enormi  
tal-enerġija, tas-sigurtà u tal-migrazzjoni kkawżata mill-gwerra ta’ 
aggressjoni mir-Russja kontra l-Ukrajna. Dawn l-avvenimenti kollha 
għandhom impatt konsiderevoli fuq ħajjet iċ-ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea, fuq il-pożizzjoni ekonomika u r-relazzjonijiet globali tagħha. 

Ir-rwol tagħna bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni 
Ewropea huwa li nivverifikaw li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jinġabru u 

jintefqu skont ir-regolamenti u r-regoli rilevanti, u li jiksbu r-riżultati 
intenzjonati. Dan japplika wkoll għall-miżuri l-ġodda kollha meħuda 
biex jgħinu ħalli jingħelbu l-effetti avversi tal-bosta kriżijiet attwali.  
Il-Programm ta’ Ħidma 2023+ tagħna tħejja fid-dawl ta’ dawn l-isfidi. 
Hawn taħt se ssib lista ta’ 82 rapport speċjali u rapport analitiku li 
biħsiebna nippubblikaw, prinċipalment fl-2023 u fl-2024. 

Il-kriżi tal-enerġija laqtet lill-ekonomiji tal-Istati Membri u lill-
kumpaniji u liċ-ċittadini tagħhom partikolarment ħażin. Barra minn 
hekk, l-UE għandha l-għan li tkun fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima globali. Taħt il-qasam ta’ prijorità strateġika “It-Tibdil
fil-klima, l-ambjent u r-riżorsi naturali”, aħna nippjanaw li nwettqu
21 awditu li jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti, fosthom is-sigurtà
tal-enerġija, it-tniġġis, l-azzjonijiet relatati mal-klima u l-produzzjoni
sostenibbli tal-ikel.

Is-sigurtà u l-migrazzjoni wkoll huma koperti mix-xogħol tal-awditjar 
tagħna. Taħt il-qasam ta’ prijorità strateġika “Ir-reżiljenza fil-konfront 
ta’ theddid għas-sigurtà tal-Unjoni, u r-rispett għall-valuri Ewropej 
tal-libertà, id-demokrazija u l-istat tad-dritt”, aħna għandna 14-
il kompitu f’oqsma bħall-kontribut tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE) fil-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK),  
fil-mobbiltà militari u fl-għajnuna għar-refuġjati. 
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L-inizjattiva NextGenerationEU (NGEU), li tipprevedi ammonti
sinifikanti li għandhom jintefqu f’perjodu qasir biex jgħinu fit-tiswija
tal-ħsara ekonomika u soċjali li rriżultat mill-pandemija
tal-coronavirus, għadha fuq quddiem nett fl-aġenda tagħna.
Fis-sentejn li ġejjin, aħna nippjanaw li nippubblikaw 12-il rapport
tal-awditjar li jeżaminaw l-NGEU, li prinċipalment ikopru l-Faċilità
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF). Tliet awditi huma ddedikati għal
qasam orizzontali importanti ieħor, dak tal-ġlieda kontra l-frodi. Barra
minn hekk, aħna nkopru wkoll ħafna oqsma oħra ddefiniti
fl-istrateġija tal-QEA għall-2021-2025.

Bħala l-President il-ġdid tal-QEA, nixtieq nenfasizza li permezz tax-
xogħol tal-awditjar indipendenti, oġġettiv u professjonali tagħna aħna 
għandha l-għan li nkomplu nikkontribwixxu għall-użu tajjeb u effettiv 
tal-fondi tal-UE. Dan il-programm ta’ ħidma se jgħinna f’dan il-
kompitu diffikultuż. 

Tony Murphy 
Il-President 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Qasam orizzontali: 
l-NGEU 

 

2023 

Inizjattivi ta’ Investiment  
fir-Rispons għall-Coronavirus  
(CRII, CRII Plus) u REACT-EU 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni adattatx b’mod effettiv il-politika ta’ koeżjoni 
għall-perjodu 2014-2020 permezz tal-Inizjattivi ta’ Investiment fir-Rispons  
għall-Coronavirus u REACT-EU, u jekk immobilizzatx malajr il-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej (FSIE) biex tirrispondi  
għall-pandemija tal-COVID-19. 

Tfassil tas-sistema ta’ kontroll 
tal-RRF tal-Kummissjoni 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk is-sistema ta’ kontroll tal-Kummissjoni għandhiex il-potenzjal li 
tiżgura r-regolarità tal-pagamenti taħt l-RRF u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji  
tal-UE. 

Ġestjoni tad-dejn  
fil-Kummissjoni 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni żviluppatx sistemi effettivi għall-ġestjoni tad-dejn li 
jiġi ġġenerat biex tiġi ffinanzjata l-NGEU. 

Prestazzjoni taħt l-RRF Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-qafas għall-monitoraġġ tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
huwiex xieraq biex ikejjel il-prestazzjoni. 

Assorbiment tal-fondi taħt  
l-RRF 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat wieħed mill-objettivi ewlenin tal-RRF – il-veloċità – billi jiġi eżaminat  
il-punt sa fejn il-finanzjament taħt l-RRF kien fil-fatt fornut minn qabel. L-awditu se 
jivvaluta l-livell ta’ assorbiment fir-riformi u l-investimenti min-naħa tal-Istati Membri. 

Finanzjament doppju Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilewx sistemi robusti għall-
ġestjoni u l-kontroll ħalli jevitaw il-finanzjament doppju ta’ nefqa ffinanzjata mill-RRF u  
l-programmi tal-politika ta’ koeżjoni.  
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Qasam orizzontali: 
l-NGEU 

 

2024 

Trasformazzjoni diġitali taħt  
l-RRF 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-implimentazzjoni tal-investimenti u r-riformi diġitali inklużi  
fil-Pjanijiet Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza (NRRP) ikkontribwietx b’mod effettiv 
għall-istrateġija diġitali tal-UE u għat-trasformazzjoni diġitali. 

Sistemi ta’ kontroll tal-Istati 
Membri taħt l-RRF 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk is-sistemi ta’ kontroll proposti tal-Istati Membri għall-ġestjoni  
tal-fondi riċevuti mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza humiex imfassla tajjeb biex 
jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-UE. 

Riżorsa proprja l-ġdida bbażata 
fuq l-iskart mhux riċiklat  
mill-imballaġġ tal-plastik 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni stabbilietx qafas xieraq għall-ġestjoni tar-riżorsa 
proprja l-ġdida bbażata fuq l-iskart mhux riċiklat mill-imballaġġ tal-plastik, inkluż  
għall-ġbir u l-verifikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri.  

Riformi taħt l-RRF 1 Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-implimentazzjoni tar-riformi f’qasam speċifiku inkluż fl-RRP 
tippromwovix ir-reżiljenza u l-konverġenza. 

Ittaggjar ekoloġiku fl-NGEU Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat l-istrument RRF ta’ NextGenerationEU mil-lat tal-allinjament tiegħu 
mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew rigward l-azzjoni dwar il-klima u l-kontribut 
tiegħu biex dawn jintlaħqu. 

Riformi taħt l-RRF 2 Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-implimentazzjoni tar-riformi f’qasam speċifiku inkluż fl-RRP 
tippromwovix ir-reżiljenza u l-konverġenza. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Qasam orizzontali: 
Il-ġlieda kontra  

l-frodi 

 

2023 

Kunflitt ta’ interess Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilewx politiki u proċeduri 
effettivi biex jindirizzaw il-problemi ta’ kunflitt ta’ interess fil-pagamenti li jsiru taħt  
il-Politika Agrikola Komuni (PAK) u dawk taħt il-Koeżjoni. 

Qasam orizzontali: 
Il-ġlieda kontra  

l-frodi 

 

2024 

Strateġija kontra l-frodi Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-Istrateġija tal-Kummissjoni Kontra l-Frodi (CAFS)  
fil-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa n-nefqa tal-UE. 

Frodi tal-VAT fuq  
l-importazzjonijiet 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-UE tiżgurax b’mod effettiv il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tagħha meta l-kummerċjanti jużaw proċeduri ta’ importazzjoni speċjali relatati mal-VAT. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Il-kompetittività 
ekonomika  
tal-Unjoni 

 

2023 

Unjoni tal-Enerġija Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi eżaminata s-sorveljanza mill-ACER fuq l-implimentazzjoni konsistenti u effettiva 
tar-regoli tas-suq tal-elettriku u s-sorveljanza fuq l-abbuż tas-suq u t-trasparenza (REMIT), 
fil-qasam tas-Suq Intern tal-Enerġija. 

Diġitalizzazzjoni tal-iskejjel Rapport 
Speċjali Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-appoġġ tal-UE għad-diġitalizzazzjoni tal-iskejjel. 

Operaturi Ekonomiċi 
Awtorizzati 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-programm AEO tal-UE appoġġax b’suċċess il-kummerċ leġittimu 
u s-sigurtà tal-katina tal-provvista.  

Insiru t-tieni l-akbar produttur 
tal-batteriji fid-dinja sal-2024 

Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-għodod magħżula mill-Kummissjoni biex tintervieni 
fil-katina tal-valur tal-batteriji, il-livell ta’ implimentazzjoni s’issa u, fejn ikun jista’ 
jitkejjel, l-impatt tagħhom. 

Il-kompetittività 
ekonomika  
tal-Unjoni 

 

2024 

Idroġenu fit-trasport Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-istrateġija tal-Kummissjoni fil-promozzjoni  
tal-infrastruttura tal-idroġenu tal-UE għat-trasport, u l-effiċjenza tal-kofinanzjament  
tal-UE biex tappoġġa l-iżvilupp u l-forniment f’waqtu tal-infrastruttura tal-idroġenu 
għat-trasport fl-Istati Membri. 

Intelliġenza artifiċjali Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi analizzat jekk l-investimenti tal-UE fil-qasam tal-IA (prinċipalment permezz  
tal-Orizzont 2020) humiex sfruttati fi ħdan l-UE, b’mod partikolari mill-industrija tal-UE.  

Pagamenti diġitali Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi investigat jekk il-qafas għall-pagamenti diġitali u l-azzjonijiet relatati tal-korpi 
tal-UE jikkontribwixxux għas-sigurtà u l-effiċjenza ta’ tali pagamenti. L-awditu se jiffoka 
fuq objettivi fil-livell tal-UE bħall-faċilitazzjoni tal-forniment transfruntier tas-servizzi, il-
promozzjoni tal-kompetizzjoni, il-prevenzjoni tal-kriminalità finanzjarja, il-faċilitazzjoni  
tal-protezzjoni tal-konsumatur, u l-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali fi ħdan l-UE 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk għadx hemm ostakli għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki 
professjonali u d-diplomi akkademiċi tal-ħaddiema fi ħdan is-suq intern tal-UE. 

Għajnuna mill-Istat fi żminijiet 
ta’ kriżi 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat kif il-Kummissjoni aġġustat ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta 
mal-RRF u l-finanzjament taħt il-qasam tal-koeżjoni biex tiżgura l-applikazzjoni effettiva 
tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat li jindirizzaw l-effetti ekonomiċi distorsivi fuq 
in-negozji tal-UE wara l-COVID-19 u l-invażjoni tal-Ukrajna, u biex jiġi eżaminat kif l-Istati 
Membri applikaw dawn ir-regoli, inklużi l-eċċezzjonijiet temporanji. 

Appoġġ għaż-żgħażagħ Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Inizjattiva favur l-Impjieg  
taż-Żgħażagħ (YEI) kinux effettivi fl-appoġġ tal-impjieg u l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ. 

Imblukkar ġeografiku Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-qafas leġiżlattiv u tal-azzjonijiet meħuda  
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex ineħħu l-ostakli għall-kummerċ elettroniku 
transfruntier u jipproteġu d-drittijiet tal-konsumatur. 

Pensjonijiet privati Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk l-azzjonijiet tal-UE kinux effettivi biex jiżguraw is-sostenibbiltà 
tas-sistemi tal-pensjonijiet billi jappoġġaw il-pensjonijiet privati, inklużi l-pensjonijiet 
tax-xogħol (pilastru II) u l-pensjonijiet personali (pilastru III). 
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Prijorità 

strateġika 
u s-sena

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Reżiljenza  
fil-konfront ta’ 

theddid  
għas-sigurtà  
tal-Unjoni,  
u r-rispett

għall-valuri 
Ewropej  

tal-libertà,  
id-demokrazija u 
l-istat tad-dritt

2023 

Katina tal-provvista tal-ikel 
matul il-COVID-19 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri rrispondewx kif xieraq 
għall-pandemija tal-COVID-19 biex iżommu s-sigurtà tal-ikel fl-UE kollha. 

Programmazzjoni tal-għajnuna 
għall-iżvilupp 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-UE allokatx l-għajnuna għall-iżvilupp tagħha għall-perjodu 2021-
2027 skont strateġija ddefinita sew u jekk ipproduċietx programmi ta’ appoġġ ta’ 
kwalità. 

Azzjoni Preparatorja fuq  
ir-Riċerka dwar id-Difiża (PADR) 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-PADR kinitx effettiva fl-ittestjar ta’ mekkaniżmi  
għall-finanzjament u l-istimulazzjoni tal-kooperazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati 
mill-oqsma tar-riċerka u t-teknoloġija fl-Istati Membri tal-UE. 

Inizjattiva Spotlight Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-kontribuzzjonijiet tal-UE għall-Inizjattiva konġunta Spotlight bejn 
l-UE u n-NU jikkostitwixxux mod effiċjenti biex tiġi indirizzata l-vjolenza kontra n-nisa u
l-bniet (VAWG) madwar id-dinja.

Is-Servizz Ewropew  
għall-Azzjoni Esterna 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk is-SEAE huwiex mgħammar tajjeb biex jikkontribwixxi b’mod 
effettiv għall-koerenza tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK). 

Ugwaljanza għall-persuni 
b’diżabbiltà 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk l-Istrateġija tal-UE dwar id-Diżabbiltà u l-finanzjament tal-UE 
kkontribwixxewx għall-indirizzar tal-ħtiġijiet tan-nies b’diżabbiltajiet. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Reżiljenza  
fil-konfront ta’ 

theddid  
għas-sigurtà  
tal-Unjoni, u  

r-rispett  
għall-valuri 

Ewropej  
tal-libertà,  

id-demokrazija u  
l-istat tad-dritt 

 

2024 

Indirizzar tal-kawżi ewlenin  
tal-migrazzjoni fl-Afrika 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-proġetti implimentati permezz tal-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza 
tal-UE għall-Afrika kisbux ir-riżultati intenzjonati tagħhom filwaqt li rrispettaw  
id-drittijiet bażiċi tal-bniedem.  

Faċilità għar-Refuġjati  
fit-Turkija 

Rapport 
Speċjali 

Biex jingħata segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-RS Nru 27/2018 u jiġu 
vvalutati r-riżultati tal-fergħa tal-iżvilupp taħt l-ewwel segment tal-Faċilità għar-Refuġjati 
fit-Turkija (FRiT). 

Programm dwar iċ-Ċittadini,  
l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u  
l-Valuri 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni tivverifikax b’mod effettiv li l-fondi tal-UE allokati 
taħt il-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri jaqdux l-iskop 
tagħhom li jippromwovu l-valuri tal-UE.  

Mobbiltà militari Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari, bħala prerekwiżit  
għall-awtonomija strateġika tal-UE, jinsabx fit-triq it-tajba lejn il-faċilitazzjoni ta’ 
movimenti militari rapidi u mingħajr xkiel fl-UE u lil hinn minnha. 

Stat tad-dritt fl-UE Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk il-kundizzjonalità l-ġdida tal-istat tad-dritt hijiex għodda effettiva 
għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE f’każ ta’ ksur tal-istat tad-dritt fil-qasam 
tal-koeżjoni. 

Azzjoni ta’ Koeżjoni  
għar-Refuġjati fl-Ewropa (CARE) 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk l-Istati Membri użawx il-fondi taħt il-politika ta’ koeżjoni tal-UE  
fil-kuntest tal-CARE/FAST b’mod effettiv, effiċjenti u ekonomiku biex jappoġġaw  
lir-refuġjati li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. 

Integrazzjoni tal-migranti fl-UE Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-proġetti ffinanzjati mill-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u  
l-Integrazzjoni kinux effiċjenti u kisbux integrazzjoni effettiva ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

Rapportar dwar l-istat tad-dritt Rapport 
Analitiku 

Biex tingħata ħarsa ġenerali lejn iċ-Ċiklu ta’ Rieżami tal-Istat tad-Dritt, b’enfasi 
partikolari fuq ir-rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt. 
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Prijorità 

strateġika 
u s-sena

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

It-tibdil fil-klima, 
l-ambjent u

r-riżorsi naturali

2023 

Tibdil fil-klima u għajnuna 
għall-iżvilupp 

Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-Alleanza Globali kontra t-Tibdil fil-Klima+ (GCCA+), 
l-inizjattiva ta’ azzjoni esterna prinċipali tal-UE li tindirizza t-tibdil fil-klima, li tgħin
lill-aktar pajjiżi vulnerabbli biex jimmitigaw ir-riskji u jadattaw għall-bidliet.

Protezzjoni tal-ħamrija u 
ġestjoni tad-demel 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-PAK u d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar in-Nitrati 
jippermettux lill-UE tikseb ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija u tipprevieni 
konċentrazzjonijiet eċċessivi mid-demel likwidu. 

Skart perikoluż Rapport 
Analitiku 

Biex tiġi ppreżentata s-sitwazzjoni attwali tal-ġenerazzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
t-tikkettar ta’ skart perikoluż, kemm fl-UE kif ukoll għall-vjeġġi lejn pajjiżi terzi.

Trasport intermodali 
tal-merkanzija 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-appoġġ regolatorju u finanzjarju min-naħa tal-UE għat-trasport 
intermodali tal-merkanzija s’issa kienx effettiv. 

Miri klimatiċi Rapport 
Speċjali 

Biex jittieħed kont tal-punt sa fejn intlaħqu l-miri għall-klima u l-enerġija għall-2020, u 
biex jiġi vvalutat jekk il-qafas ta’ governanza tal-UE għall-klima u l-enerġija jipprovdix 
bażi robusta biex jintlaħqu l-miri għall-2030. 

Trasport tal-annimali Rapport 
Analitiku 

Biex jiġi rrieżaminat il-moviment ta’ annimali ħajjin bejn l-Istati Membri u lejn pajjiżi 
terzi, u biex jiġu analizzati r-raġunijiet prinċipali għat-trasport tal-annimali. 

Ekonomija ċirkolari Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi eżaminata l-effettività tal-appoġġ, mogħti mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, għall-fażijiet ta’ tfassil u produzzjoni  tal-ekonomija ċirkolari. 

Enerġija blu u l-Politika 
Marittima Integrata 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli fuq il-baħar fil-kuntest tal-ippjanar 
tal-ispazju marittimu u l-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Bliet intelliġenti Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-proġetti Fanal jikkontribwixxux b’mod effettiv biex il-bliet tal-UE 
jagħmluhom aktar intelliġenti. 

Akkwakultura Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilewx  il-kundizzjonijiet  
it-tajba biex jappoġġaw it-tkabbir sostenibbli tas-settur tal-akkwakultura, jekk laħqux  
l-objettivi tagħhom u jekk l-Istati Membri żgurawx l-użu effiċjenti tal-fondi tal-UE. 

Bijokarburanti Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat l-appoġġ min-naħa tal-UE għall-użu ta’ bijokarburanti sostenibbli, 
kemm mil-lat tal-isfruttament ta’ sorsi sostenibbli kif ukoll mil-lat tad-differenza 
sinifikanti fl-użu. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

It-tibdil fil-klima,  
l-ambjent u  

r-riżorsi naturali 

 

2024+ 

CO2 mill-karozzi Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-affidabbiltà tar-rappurtar dwar l-emissjonijiet tal-karozzi u jiġi 
vvalutat jekk ir-rappurtar jippermettix il-ġbir korrett u f’waqtu tal-multi relatati; l-impatt 
tal-flessibbiltà offruta lill-manifatturi; u d-distakk bejn l-emissjonijiet li jseħħu 
f’laboratorju u dawk fid-dinja reali bis-saħħa tal-big data. 

Sigurtà tal-provvista  
tal-enerġija fl-Unjoni 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-UE, permezz tal-appoġġ u l-investimenti tagħha fl-infrastruttura, 
fis-swieq bl-ingrossa u fil-pjanijiet għall-iżvilupp, hijiex tikseb is-sigurtà tal-provvisti  
tal-elettriku u tal-gass f’konformità mal-objettivi klimatiċi għall-2030 u l-2050. 

Pjanijiet strateġiċi tal-PAK Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk id-disinn u l-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi approvati tal-Istati 
Membri jaqblux mal-objettiv ta’ politika ta’ PAK aktar ekoloġika. 

Kwalità tal-ilma baħar Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu vvalutati l-koerenza u l-effettività tal-azzjonijiet tal-UE favur it-tnaqqis  
tat-tniġġis tal-baħar, u biex jiġi eżaminat jekk l-UE hijiex tibni fuq esperjenzi ta’ suċċess 
biex tilħaq il-mira tagħha għall-2030 lejn tniġġis żero fl-ilmijiet baħar tal-UE.  

Adattament għat-tibdil fil-klima Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar l-Adattament u biex jiġi 
eżaminat jekk l-integrazzjoni tal-finanzjament għall-adattament fil-baġit tal-UE ħaditx 
inkunsiderazzjoni l-effetti attwali tat-tibdil fil-klima u/jew ta’ impatti futuri mbassra. 

Biedja organika Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat l-appoġġ mill-UE għall-biedja organika f’termini tal-kontribut tiegħu 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE f’dak li jikkonċerna l-klima u l-ambjent. 

Tniġġis urban Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tar-regoli tal-UE u tal-proġetti ffinanzjati mill-UE  
fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja, it-tniġġis akustiku u t-tniġġis tad-dawl f’żoni 
urbani. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Infrastruttura tal-gass Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-investimenti fl-infrastruttura ffinanzjati mill-UE għat-trasport u  
l-ħżin tal-gass permezz tal-politika ta’ koeżjoni/ il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa/ l-RRF 
humiex qed jikkontribwixxu b’mod effettiv għas-sigurtà tal-enerġija tal-UE b’rabta  
mal-provvisti tal-gass.  

Grilji u miters intelliġenti Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk l-UE hijiex tikkontribwixxi b’mod effettiv għall-użu ta’ grilji u miters 
intelliġenti, li huma faċilitaturi ewlenin biex jintlaħqu l-miri tal-UE għall-2030 u l-2050 
f’dak li jikkonċerna l-klima u l-ambjent. 

Ippjanar tar-riżorsi ta’ enerġija Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni stabbilietx sistemi ta’ monitoraġġ adegwati ħalli 
tiżgura li l-ippjanar tar-riżorsi ta’ enerġija min-naħa tal-Istati Membri jkun effettiv u 
konformi mal-qafas tal-UE għas-sigurtà tal-enerġija u jekk ikkoordinatx b’mod effettiv  
l-objettiv tal-Unjoni tal-Enerġija li tiddiversifika l-provvisti tal-gass u takkumula r-riżervi. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Il-politiki fiskali u 
l-finanzi pubbliċi 

tal-Unjoni 

 

2023 

Superviżjoni bankarja fl-UE Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi pprovdut aċċertament dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni  
tas-superviżjoni mwettqa mill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ 
kreditu sinifikanti.  

Governanza ekonomika Rapport 
Analitiku 

Biex jittieħed kont tax-xogħol tal-awditjar preċedenti tagħna u jiġu identifikati bidliet 
potenzjali fil-governanza ekonomika fid-dawl tar-realtajiet u l-konsegwenzi ġodda li 
jirriżultaw mill-pandemija u mill-gwerra fl-Ukrajna. Ir-rapport analitiku se jissenjala  
r-riskji, l-isfidi u l-opportunitajiet għall-futur tal-koordinazzjoni ekonomika tal-UE  
fil-kuntest tad-diskussjoni li għaddejja dwar ir-riforma tagħha, li bi probabbiltà kbira se 
timmaterjalizza ruħha matul l-2023. 

Galassja tal-Baġit 2021+ Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat id-disinn attwali tal-arkitettura finanzjarja tal-UE, inklużi l-bidliet li 
rriżultaw mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 u l-NGEU. 

Investiment dirett barrani Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi pprovdut fehim approfondit inizjali dwar l-effettività tal-implimentazzjoni  
tar-Regolament (UE) 2019/452 dwar il-mekkaniżmi għall-iskrinjar tal-investimenti diretti 
barranin.  

Irkupru tal-fondi tal-UE Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu vvalutati s-sistemi tal-Kummissjoni ħalli jiġi żgurat li l-UE tirkupra b’mod effettiv 
u f’waqtu l-fondi li jkunu ntefqu b’mod irregolari. 

Il-politiki fiskali u 
l-finanzi pubbliċi 

tal-Unjoni 

 

2024 

Kompetizzjoni fiskali dannuża 
fl-UE 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu vvalutati t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-effettività tal-miżuri ta’ politika u 
regolatorji meħuda mill-Kummissjoni sabiex tiġġieled kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni 
tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE.  

Fond Ewropew  
għall-Investimenti Strateġiċi 

Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni kumplessiva tal-FEIS fil-mobilizzazzjoni ta’ investiment 
addizzjonali u ta’ kapital privat ħalli jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tas-suq u  
s-sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali u b’hekk tingħata spinta lit-tkabbir 
ekonomiku.  
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Oħrajn 

 

2023 

Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni  
tal-fondi tal-UE 

Rapport 
Analitiku 

Biex jiġi analizzat l-istat tad-diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi tal-UE,  
ir-riskji u l-isfidi assoċjati magħha, u l-implikazzjonijiet għall-awditjar.  

Settur tal-inbid Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi eżaminat jekk il-qafas tal-UE għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji tejjibx  
il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-vitikulturi. 

Illobbjar fil-konfront  
tal-leġiżlaturi 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk ir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE huwiex għodda effettiva biex 
jiżgura t-trasparenza tal-attivitajiet ta’ llobbjar fit-tfassil tal-politiki u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-UE. 

Akkwist pubbliku Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri identifikawx u indirizzawx b’mod 
effettiv l-ostakli għal akkwist pubbliku trasparenti u kompetittiv fis-suq intern. 

Regolarità tal-infiq fil-qasam 
tal-koeżjoni  

Rapport 
Analitiku 

Biex tiġi ppreżentata ħarsa ġenerali tas-sejbiet tal-awditjar tagħna dwar ir-regolarità  
tal-infiq tal-UE fil-qasam tal-politika ta’ koeżjoni matul il-perjodu 2014-2020. 

Oħrajn 

 

2024+ 

COVID-19 u l-aġenziji tal-UE Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat kif l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u ċ-Ċentru Ewropew  
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) irrispondew għall-isfida tal-pandemija  
tal-COVID-19 u jekk dan ir-rispons kienx adegwat għall-użu. Dan jinkludi b’mod 
partikolari l-kapaċità tagħhom li jadattaw il-prattika ta’ ħidma tagħhom b’mod f’waqtu u 
effettiv. 

Fiduċja tal-konsumatur fi 
prodotti tal-ikel 

Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata l-effettività tal-azzjoni tal-UE biex tgħin tiżgura li t-tikkettar ta’ 
prodotti tal-ikel ikun konsistenti mal-kontenuti u mhux qarrieqi. L-awditu se jivvaluta 
wkoll jekk il-leġiżlazzjoni attwali tipprovdix l-informazzjoni meħtieġa mill-konsumaturi 
ta’ llum. 
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Prijorità 
strateġika 
u s-sena  

tal-pubblikazzjoni 
ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ 
prodott Objettiv tal-kompitu 

Sikurezza fit-toroq Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu vvalutati l-azzjonijiet tal-UE maħsuba biex jintlaħaq l-objettiv tal-UE li sal-2050 
tnaqqas l-imwiet fit-toroq għal kważi żero (“Viżjoni Żero”). 

Diġitalizzazzjoni tal-kura  
tas-saħħa 

Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu eżaminati l-azzjonijiet u l-programmi preparatorji għall-inizjattiva Saħħa Diġitali 
u l-Ispazju tad-Data eHealth. L-awditu se jivvaluta r-riżultati li nkisbu s’issa u  
l-komplementarjetà bejn in-nefqa ppjanata tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u  
l-infiq tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali. 

Ġestjoni remota Rapport 
Speċjali 

Biex jiġi vvalutat jekk it-twassil tal-għajnuna umanitarja min-naħa tad-DĠ ECHO permezz 
tal-“ġestjoni remota” huwiex iġġustifikat, effettiv u effiċjenti.  

Proċeduri ta’ ksur Rapport 
Speċjali 

Biex tiġi vvalutata s-sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea tal-applikazzjoni tad-dritt  
tal-UE min-naħa tal-Istati Membri, b’mod partikolari kif il-proċeduri ta’ ksur 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni u l-infurzar tal-konformità mad-dritt tal-UE. 

Sistemi tas-saħħa f’pajjiżi sħab Rapport 
Speċjali 

Biex jiġu vvalutati l-effiċjenza u l-effettività tal-appoġġ mill-UE għas-sistemi tas-saħħa 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluż il-kontribut tal-Kummissjoni mil-lat ta’ finanzi u 
governanza f’inizjattivi globali relatati mas-saħħa. 

Prestazzjoni amministrattiva 
tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Rapport 
Analitiku 

Biex jiġu rrieżaminati l-oqfsa eżistenti għall-prestazzjoni amministrattiva  
fl-istituzzjonijiet tal-UE, u b’mod partikolari biex tiġi vvalutata l-komprensività  
tal-kopertura tagħhom. 
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DWARNA 

Aħna l-awditur estern tal-UE. Il-QEA hija magħmula minn membru 
wieħed minn kull Stat Membru u hija appoġġata minn madwar 
950 membru tal-persunal min-nazzjonalitajiet kollha tal-UE. Aħna 
bbażati fil-Lussemburgu, bdejna xogħolna fl-1977 u ilna istituzzjoni tal-
UE mill-1993. 

Il-valuri tagħna huma l-indipendenza, l-integrità, l-oġġettività, 
it-trasparenza u l-professjonalità.  

Il-missjoni tagħna: Permezz tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu, li huwa 
indipendenti, professjonali u jħalli impatt, aħna nivvalutaw  
l-ekonomija, l-effettività, l-effiċjenza, il-legalità u r-regolarità
tal-azzjoni tal-UE. Dan jgħin biex jittejbu l-obbligu ta’ rendikont,
it-trasparenza u l-ġestjoni finanzjarja tal-UE, u b’hekk tissaħħaħ
il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE. Aħna nagħmlu ħilitna biex nirrispondu
b’mod effettiv għall-isfidi attwali u dawk tal-futur li l-UE se tħabbat
wiċċha magħhom f’ambjent li qed jinbidel malajr.

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 demokratiċi li fuqhom hija msejsa. 

Ir-rapporti tal-awditjar, ir-rapporti analitiċi u l-opinjonijiet 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 l-korpi l-oħra tal-UE, u  
l-amministrazzjonijiet nazzjonali.

Fl-aħħar nett, permezz tal-ħidma tagħna, aħna għandna l-għan li 
ngħinu liċ-ċittadini tal-UE jifhmu b’mod aktar ċar kif l-UE u l-Istati 
Membri tagħha qed jiffaċċjaw l-isfidi attwali u tal-futur. 

Tony MURPHY
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L-OUTPUT TAGĦNA 
Aħna noħorġu: 

— rapport annwali, inkluża dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni u kapitoli dwar oqsma speċifiċi tal-QFP, l-RRF u problemi relatati mal-prestazzjoni; 

— rapporti annwali speċifiċi li jippreżentaw l-opinjonijiet tal-awditjar finanzjarju li noħorġu dwar kull aġenzija u korp tal-UE; 

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

— 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 jużaw meta jkunu qed japprovaw liġijiet tal-UE u deċiżjonijiet oħra. 
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