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SOMMARJU EŻEKUTTIV (I-IX) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni:  

I. Id-data dwar l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) u s-sorsi u l-metodi użati mill-Istati Membri biex 

jikkalkulawhom jiġu vverifikati mill-Eurostat f’ċikli pluriennali u fuq bażi annwali wkoll. L-objettiv 
huwa li jiġi żgurat li d-data tal-ING tkun affidabbli, eżawrjenti u komparabbli fl-Istati Membri kollha. 
L-aħħar ċiklu ta’ verifikazzjoni komplut, li huwa soġġett għall-awditu tal-QEA, sar fis-snin 2016–
2019. Il-verifika hija bbażata fuq mudell stabbilit mill-Kummissjoni (Eurostat) f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ esperti mill-istituti nazzjonali tal-istatistika (NSIs) tal-Istati Membri. Il-Eurostat huwa 
megħjun fil-verifika tiegħu mill-Grupp ta’ Esperti tal-ING (GNIG), li jlaqqa’ flimkien l-esperti tal-
Eurostat u tal-NSIs. Il-proċess kollu ta’ verifika huwa soġġett għal evalwazzjoni bejn il-pari mill-
membri tal-GNIG. Kull sena l-GNIG joħroġ opinjoni dwar l-adegwatezza tad-data tal-ING, li 
mbagħad tintuża mid-DĠ Baġit għall-fini tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE 
taħt ir-riżorsa proprja tal-ING. 

III. Iċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-Eurostat jinkludi analiżi bir-reqqa tal-Inventarji tal-ING tal-Istati 

Membri tas-sorsi u l-metodi u analiżi dettaljata tad-data tal-ING irrappurtata mill-Istati Membri, li 
possibbilment iwasslu għal punti ta’ azzjoni jew riżervi biex jiġu żgurati l-komparabbiltà, l-
affidabbiltà u l-eżawrjenza ta’ dik id-data. Ir-riżultati minn din il-ħidma ta’ verifika jitqiesu għal 
skopijiet baġitarji. Filwaqt li l-Eurostat, flimkien mal-Istati Membri, diġà naqqas it-tul taċ-ċiklu ta’ 
verifikazzjoni tal-ING, din il-ħidma teħtieġ biżżejjed żmien sabiex ma jiġux kompromessi l-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-kwalità tiegħu. 

VI. Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjonijiet tal-QEA li l-proċess ta’ verifika kien effettiv. Il-

kwistjonijiet ta’ riskju għoli identifikati kienu mmirati permezz ta’ paraguni bejn il-pajjiżi u permezz 
tat-tqegħid ta’ riżervi trasversali. Il-Eurostat wettaq is-16-il tqabbil bejn il-pajjiżi b’mod f’waqtu 
matul iċ-ċiklu 2016–2019, u l-Kummissjoni tqis dan bħala kisba ewlenija. Il-ħames riżervi 
trasversali ġew stabbiliti fi tmiem iċ-ċiklu, fl-istess ħin tar-riżervi speċifiċi għat-tranżazzjoni. Fid-
dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, hija l-fehma tal-Kummissjoni li l-kwistjonijiet ta’ riskju għoli identifikati 
matul iċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-ING 2016–2019 kienu ġeneralment immirati f’waqthom. 

VII. Il-ħidma fuq kwistjonijiet trasversali ta’ riskju għoli rriflettiet ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ 

prijoritizzazzjoni rilevanti mwettaq mill-Eurostat. B’riżultat ta’ dan, żewġ kwistjonijiet b’impatt 
potenzjali aktar baxx tneħħew u l-ambitu tal-analiżi tnaqqas għal tliet kwistjonijiet oħra. Il-
kwistjonijiet li fadal ġew ivvalutati bħala li jistħoqqilhom l-istess livell għoli ta’ skrutinju. Ir-riżultati 
u l-konsegwenzi tal-eżerċizzju ta’ prijoritizzazzjoni ġew irrappurtati lill-Kumitat ING u approvati 
minnu. 

Il-Kummissjoni tqis li l-inizjattivi kollha rrappurtati mill-QEA fil-paragrafu 69, flimkien mal-ħidma 
mwettqa mill-Istati Membri fir-riżerva tal-ING dwar il-globalizzazzjoni, żguraw rispons adegwat 
għal din il-kwistjoni. 

VIII. Il-Eurostat jilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA tat-tlestija f’waqtha taċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-

ING u tal-għoti ta’ informazzjoni f’waqtha lill-Istati Membri dwar l-aġġustamenti għall-
kontribuzzjonijiet tagħhom li jirriżultaw minn dik il-verifika. L-ambitu tal-kontrolli tal-Eurostat ġie 
ddeterminat mill-mudell ta’ verifika tal-ING imfassal f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ING u 
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approvat minnu. Fiċ-ċiklu tal-ING 2016-2019, kien hemm bżonn ta’ skrutinju msaħħaħ minħabba l-
implimentazzjoni tal-istandard kontabilistiku nazzjonali l-ġdid, ESA 2010.  

Fir-rigward tar-riżervi li huma fis-seħħ wara t-tlestija taċ-ċiklu ta’ verifika, il-Kummissjoni tinnota li 
din hija karatteristika normali tal-proċess ta’ verifika tal-ING. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-applikazzjoni tal-livell limitu ta’ materjalità fil-verifika tal-ING 
għandha l-limitazzjonijiet tagħha, peress li f’ħafna każijiet l-impatt potenzjali tan-nuqqasijiet 
identifikati fuq l-ING ma jkunx magħruf fil-mument tal-identifikazzjoni tagħhom. 

IX. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet kollha ħlief għas-sottorakkomandazzjoni 2b li 

hija taċċetta parzjalment.  

INTRODUZZJONI (Paragrafi 1-26) 

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni.  

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 
(Paragrafi 27-35)  

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni.  

OSSERVAZZJONIJIET (Paragrafi 36-104) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

39. Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA tal-mudell tal-valutazzjoni tar-riskju tal-ING u 

tar-rwol tagħha fl-identifikazzjoni adegwata tal-kwistjonijiet kollha ta’ riskju għoli. Ta’ min jinnota li 
minbarra l-konsegwenzi għall-verifika diretta, l-assenjazzjoni tal-Istati Membri għal tliet kategoriji 
ta’ riskju fil-mudell tal-valutazzjoni tar-riskju kellha konsegwenzi ulterjuri għall-istrutturar taċ-ċiklu 
ta’ verifika tal-ING. Dawn kienu jinkludu l-ordni/il-prijoritizzazzjoni tal-verifika tal-pajjiżi individwali, 
il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, kif ukoll l-għadd minimu ta’ żjarat ta’ informazzjoni dwar l-ING 
għal kull pajjiż. 

44. Il-Eurostat uża l-informazzjoni miġbura permezz tal-verifiki inizjali tiegħu biex jivvaluta mill-

ġdid il-livell tar-riskju u jistma l-impatt potenzjali tat-18-il kwistjoni trasversali identifikati fl-2016. 
Il-Kummissjoni tqis il-valutazzjoni mill-ġdid tal-livell ta’ riskju mwettqa fl-2017 bħala evidenza 
importanti ta’ prijoritizzazzjoni, li warajha l-kwistjonijiet trasversali inqas riskjużi ngħataw inqas 
attenzjoni fil-verifika sussegwenti. Il-kwistjonijiet li fadal ġew ivvalutati bħala li jistħoqqilhom l-
istess livell għoli ta’ skrutinju, li fil-fehma tal-Kummissjoni kkontribwixxa b’mod pożittiv għall-
assigurazzjoni tal-adegwatezza tad-data tal-ING għall-finijiet tar-riżorsi proprji. 
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45. Konsegwenza importanti tal-eżerċizzju ta’ prijoritizzazzjoni tal-kwistjonijiet trasversali ta’ 

riskju għoli kienet ukoll il-konferma li maġġoranza kbira tal-kwistjonijiet inizjalment identifikati 
għat-tqabbil bejn il-pajjiżi għandhom tabilħaqq jiġu segwiti permezz ta’ kontrolli dettaljati bejn il-
pajjiżi.  Il-Eurostat lesta fil-ħin il-paraguni kollha bejn il-pajjiżi matul iċ-ċiklu, li wassal għal titjib 
sussegwenti f’dawn l-oqsma permezz ta’ punti ta’ azzjoni u/jew riżervi solvuti mill-Istati Membri.   

Tweġiba komuni għal 46 u 47: Il-Kummissjoni tinnota li l-analiżi tal-QEA tal-punti 

ta’ azzjoni “A” qieset biss l-impatt mill-punti ta’ azzjoni indirizzati b’mod sodisfaċenti mill-Istati 
Membri. Hija ma qisitx l-impatt tar-riżervi li tqiegħdu meta l-punti ta’ azzjoni ma kinux ġew 
indirizzati b’mod sodisfaċenti, peress li din l-informazzjoni ma kinitx disponibbli fiż-żmien tal-
awditu. Huwa plawżibbli li wieħed jassumi li l-impatti mir-riżervi rispettivi se jkunu ogħla milli għall-
punti ta’ azzjoni. 

Il-Kummissjoni tinnota li l-Istati Membri magħżula jammontaw għal kwart tal-punti ta’ azzjoni li 
jirriżultaw minn paraguni bejn il-pajjiżi. 

48. Wara l-eżerċizzju ta’ prijoritizzazzjoni tal-2017 għal kwistjonijiet trasversali, il-valutazzjoni 

tar-riskju kollha kienet soġġetta għal rieżami ieħor fl-2018, f’konformità mal-approċċ maqbul fil-
Kumitat tal-ING. Għal kull Stat Membru, il-punteġġi għall-kriterji individwali, fejn xieraq, ġew 
aġġornati hekk kif saret disponibbli informazzjoni ġdida. Dan l-aġġornament ma rriżulta fl-ebda 
ħtieġa għal bidliet fil-lista ta’ kwistjonijiet trasversali jew fil-prijoritizzazzjoni ulterjuri tagħhom. 

50. Fir-rigward tal-ippjanar u l-prijoritizzazzjoni tal-kontrolli, il-livell ta’ riskju jiddetermina l-bidu 

tal-verifika (u l-ordni tal-kontrolli mill-uffiċjali tal-pajjiżi individwali). Barra minn hekk, kien ippjanat 
mill-bidu nett li jistgħu jitwettqu ċikli konsekuttivi ta’ żjarat f’pajjiżi (fejn xieraq) sa Diċembru 2019 
(id-dokument GNIC/332 “Verifika tal-ING għall-finijiet tar-riżorsi proprji — deskrizzjoni tal-approċċ 
ta’ kontroll”), li jistgħu jinfluwenzaw iż-żmien tat-tqegħid tal-punti ta’ azzjoni għall-pajjiżi li huma 
soġġetti għal diversi żjarat. 

51. Il-Kummissjoni tinnota li din l-analiżi hija bbażata fuq iż-żmien tat-tqegħid tal-punti ta’ 

azzjoni u ma tqisx il-passi preċedenti, bħall-mili tal-Kwestjonarju tal-Valutazzjoni tal-Inventarju tal-
ING, il-formulazzjoni tal-mistoqsijiet u l-valutazzjoni inizjali tat-tweġibiet mill-Istati Membri, l-
organizzazzjoni taż-żjarat ta’ informazzjoni eċċ. Dawk il-passi l-oħra jistgħu jkomplu juru l-
prijoritizzazzjoni tal-kontrolli għal pajjiżi b’riskju għoli mill-Eurostat. 

53. Il-prijoritizzazzjoni tal-kontrolli tal-pajjiżi mill-Eurostat kienet ibbażata fuq ir-riżultati tal-

mudell tal-valutazzjoni tar-riskju u dokumenti qafas rilevanti oħra. B’mod ġenerali, l-uffiċjali tal-
pajjiżi pprijoritizzaw il-kontrolli tagħhom (inkluża l-organizzazzjoni taż-żjarat ta’ informazzjoni dwar 
l-ING) skont il-livelli ta’ riskju tal-pajjiżi fil-portafoll tagħhom. 

Barra minn hekk, ix-xejra ta’ tnaqqis tat-tqegħid tal-punti ta’ azzjoni turi li l-Eurostat stinka biex 
ipoġġi punti ta’ azzjoni kmieni kemm jista’ jkun fil-proċess. 

56. Il-komponenti ING għal verifika diretta ntgħażlu f’konformità mad-dokumenti qafas rispettivi, 

jiġifieri d-dokument GNIC/333 rigward il-mudell ta’ valutazzjoni tar-riskju għall-verifika tal-ING 
għall-finijiet tar-riżorsi proprji u d-dokument GNIC/334 li jipprovdi l-Linji Gwida għal verifika diretta. 

Ir-riżultati tat-tieni parti tal-valutazzjoni tar-riskju ma jobbligawx lill-uffiċjal tal-pajjiż jagħżel għal 
verifika diretta l-oqsma bl-ogħla punteġġi. Il-valutazzjoni tar-riskju (it-tieni parti) hija għodda li 
tiffaċilita l-għażla - tirriżulta f’pool minn fejn tagħżel - iżda fl-aħħar mill-aħħar ma 
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tiddeterminahiex. L-għażla ta’ kull qasam ta’ verifika diretta kienet ibbażata fuq il-valutazzjoni tar-
riskju fis-seħħ, ir-riflessjoni kwalitattiva tal-uffiċjal tal-pajjiż u l-konsultazzjoni tal-kap tat-tim tal-
ING. 

58. Kull punt ta’ azzjoni ġie miftiehem bejn l-Eurostat u l-Istat Membru kkonċernat. Dan il-ftehim 

kien jinkludi skadenza li għandha tiġi rrispettata li hija prijoritizzazzjoni de facto tax-xogħol, b’kont 
meħud ta’ diversi fatturi, bħad-disponibbiltà ta’ sorsi statistiċi, il-kumplessità tal-kwistjonijiet 
involuti, ir-reviżjonijiet, l-iskedi ta’ żmien, il-piż u l-ammont ta’ xogħol, eċċ.  

59. Il-Kummissjoni tqis li l-Istati Membri jinsabu f’pożizzjoni tajba biex jiġġudikaw il-kumplessità 

u l-impatt potenzjali tal-punti ta’ azzjoni u biex jippjanaw u jipprijoritizzaw il-ħidma fuqhom kif 
meħtieġ, bi qbil mal-Eurostat. Din il-prattika ġiet segwita matul iċ-ċiklu ta’ verifika. 

62. Il-Kummissjoni tilqa’ l-apprezzament tal-Istati Membri tal-kwalità tal-kooperazzjoni u tal-

gwida pprovduta fil-proċess ta’ verifika tal-ING. 

63. Iż-żewġ kwistjonijiet relatati mal-Margins dwar in-negozjar tal-assi finanzjarji u t-trattament 

tal-allowances ta’ kuljum huma suġġetti kumplessi ħafna li għalihom kien meħtieġ iż-żmien mill-
esperti kkonċernati (l-esperti tal-BĊE għall-Margins dwar l-assi finanzjarji kummerċjali u l-esperti 
tal-Eurostat għat-trattament tal-allowances ta’ kuljum rispettivament) biex jiġu żviluppati linji 
gwida ċari u operattivi li l-pajjiżi jeħtieġu sabiex jindirizzaw ir-riżervi. 

Il-Kummissjoni tieħu nota ta’ xi suġġerimenti tal-NSIs iżda hija tal-opinjoni li l-gwida rilevanti, eż. 
fil-forma tar-rakkomandazzjonijiet tal-GNIC/GNIG, diġà ġiet ipprovduta bħala parti mill-proċess ta’ 
verifika tal-ING JEW u permezz ta’ kanali rilevanti. 

66. Kwistjonijiet relatati mal-globalizzazzjoni ilhom jiġu indirizzati mill-Eurostat għal ħafna snin 

mill-perspettiva tal-istatistika tan-negozju (eż. l-iffukar fuq l-asimmetriji fil-flussi tal-kummerċ u l-
konnessjoni tal-mikrodata) li kkontribwixxa għat-titjib tal-infrastruttura sottostanti biex titkejjel il-
globalizzazzjoni fil-kontijiet nazzjonali. Madankollu, l-impatti ewlenin tal-ING ġew minn bidliet 
f’daqqa u kbar fil-mudelli tan-negozju tal-MNEs wara l-bidliet regolatorji/tat-taxxa tal-UE f’nofs is-
snin 2010, li affettwaw lil xi Stati Membri b’mod partikolari, bħal rilokazzjoni tal-karti tal-bilanċ 
sħaħ kif muri mill-każ Irlandiż irrappurtat fil-paragrafu 68 tal-QEA. 

67. Kien hemm evoluzzjoni bil-mod tal-mudelli tan-negozju tal-MNE fl-UE matul ħafna snin 

sakemm kien hemm xi bidliet pjuttost kbar fi ftit MNEs kbar fil-perjodu mill-2014 ’il quddiem. 
B’mod partikolari, l-abolizzjoni ta’ xi arranġamenti ta’ minimizzazzjoni tat-taxxa, u bidliet fir-reġim 
tal-VAT tal-UE, wasslu għal bidliet rapidi f’xi mudelli ta’ negozju tal-MNE. 

70. L-applikazzjoni tar-riżerva tal-globalizzazzjoni ġiet diskussa mal-Istati Membri fil-laqgħat tal-

Grupp ta’ Esperti tal-ING. Matul dawn id-diskussjonijiet, is-sena 2016 tressqet kemm jista’ jkun fis-
sena ta’ referenza tal-bidu. Madankollu, diversi Stati Membri oġġezzjonaw għal dik is-soluzzjoni, 
billi argumentaw li fil-passat kienet wisq ‘l bogħod u enfasizzaw l-impossibbiltà prattika li tinkiseb 
l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa għall-2016 mingħand l-MNEs, fid-dawl tal-esperjenza 
tagħhom mill-eżerċizzju Pilota tal-ING. B’kont meħud ta’ dik is-sitwazzjoni, l-evidenza rilevanti mill-
eżerċizzju pilota MNE tal-ING, il-problemi potenzjali ta’ kopertura u affidabbiltà u l-piż għall-MNEs u 
l-NSIs, il-Kummissjoni ddeċidiet fl-2018 bħala sena ta’ referenza tal-bidu. 

71. Il-Kummissjoni tqis li ż-żmien tar-riżerva dwar il-globalizzazzjoni, jiġifieri li jkopri s-snin mill-

2018 ’il quddiem, huwa xieraq. Is-servizzi tal-Kummissjoni jtennu li fil-fehma tagħhom l-approċċ u 
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ż-żmien diskussi bir-reqqa f’laqgħat iddedikati mal-NSIs huma sodi u proporzjonati, huma bbażati 
fuq ir-riskji vvalutati u huma kompletament konsistenti mal-assigurazzjoni diġà miġbura. Il-
Kummissjoni ma aċċettatx il-parti relatata tar-rakkomandazzjoni tal-QEA fir-rapport tad-
Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-2020 u żżomm il-pożizzjoni tagħha f’dan ir-rigward. 

72. L-impatt potenzjali fuq l-ING tal-kwistjoni trasversali tal-globalizzazzjoni ġie vvalutat fil-

kuntest tal-analiżi tar-riskju ta’ kwistjonijiet trasversali bil-ħsieb li tingħata prijorità lill-ħidma fuq 
dawn il-kwistjonijiet (u konsegwentement, il-ħidma fuq il-globalizzazzjoni ngħatat prijorità għolja). 
Il-fattur ewlieni li tqies f’dak iż-żmien kien il-kobor tal-fenomenu tal-globalizzazzjoni, peress li ma 
kien hemm l-ebda evidenza disponibbli minn analiżijiet iddedikati ta’ distorsjonijiet potenzjali għall-
valur miżjud u l-ING minħabba l-possibbiltà ta’ trattament defiċjenti tal-globalizzazzjoni fil-kontijiet 
nazzjonali.  

Madankollu, fiż-żmien tat-tqegħid tar-riżerva trasversali, tali evidenza kienet disponibbli u tqieset. 
Skont is-sejbiet tar-“Rapport dwar l-Eżerċizzju Pilota MNE tal-ING” (Novembru 2019), ma ġiet 
identifikata l-ebda evidenza ta’ distorsjonijiet kbar fil-valur miżjud mill-iskrutinju tal-MNEs (is-sena 
li fuqha kien ibbażat l-approċċ segwit fil-piloti MNE kienet l-2016). 

73. “Impatt sinifikanti fuq il-kontijiet nazzjonali” tal-globalizzazzjoni mhux neċessarjament 

iwassal għal distorsjonijiet tal-ING li għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ riżerva. 

Mill-ħidma mwettqa s’issa, eż. fi ħdan il-Proġett Pilota MNE tal-ING, ma hemm l-ebda evidenza ta’ 
distorsjonijiet kbar fl-ING minħabba l-possibbiltà ta’ trattament defiċjenti ta’ dawn il-kwistjonijiet 
fil-kontijiet nazzjonali.  

Ta’ min jinnota li l-“każ Irlandiż” innifsu ġie ttrattat b’mod korrett skont il-gwida kunċettwali (li 
jfisser li s-sistema ta’ kompilazzjoni stabbilita qabdet u rriflettiet b’mod korrett l-eżistenza tal-
fenomenu inkwistjoni fid-data tal-ING).  

Fir-rigward tar-riżultati tal-ħidma fuq ir-riżervi tagħhom mibgħuta minn Stat Membru wieħed 
f’Settembru 2021, ir-rapporti rilevanti qed jiġu analizzati mill-Eurostat. 

75. Il-Kummissjoni ttenni li l-kamp ta’ applikazzjoni u l-perjodu koperti mir-riżerva dwar il-

globalizzazzjoni ġew diskussi bir-reqqa mal-Istati Membri fil-laqgħat tal-Grupp ta’ Esperti tal-ING u 
li dawn jirriflettu l-opinjonijiet espressi matul dawn id-diskussjonijiet. 

77. Il-Kummissjoni lestiet il-verifiki kollha kif ippjanat, jiġifieri sal-aħħar tal-2019. Fil-każ 

speċifiku ta’ Franza, it-tlestija tal-verifiki ma setgħetx tiġi ffinalizzata sa tmiem l-2019 minħabba 
n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Inventarju Franċiż tal-ING ta’ kwalità suffiċjenti li nżamm taħt riżerva 
ġenerali. L-inventarju Franċiż tal-ING ġie trażmess f’Marzu 2020, ikkontrollat u r-riżerva ġenerali 
tneħħiet fl-2021. 

Fir-rigward tar-riżervi li huma fis-seħħ wara t-tlestija taċ-ċiklu ta’ verifika, il-Kummissjoni tinnota li 
din hija karatteristika normali tal-proċess ta’ verifika tal-ING. 

83. Fir-rigward tal-livell limitu ta’ materjalità, il-Kumitat tal-ING approva l-livell limitu ta’ 

materjalità ta’ 0.1 % tal-ING propost mill-Eurostat f’Ottubru 2014. Kif jikkonferma l-istħarriġ tal-
QEA dwar l-NSIs (ara l-paragrafu 86), dan il-limitu huwa meqjus bħala adegwat mill-maġġoranza l-
kbira tal-Istati Membri. 
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85. Kif isemmi d-dokument qafas dwar il-limitu tal-Materjalità (GNIC/283) fil-paragrafu 5, "Fil-

prinċipju, il-limitu jista’ jiġi ffissat bħala valur jew bħala perċentwal. Miż-żewġ għażliet possibbli, l-
Eurostat jippreferi b’mod ċar il-perċentwal, peress li l-użu ta’ valur jista’, għall-pajjiżi ż-żgħar, 
iwassal għal konklużjoni insinifikanti għal kważi l-kwistjonijiet kollha.” 

89. Il-NSIs fasslu l-inventarji tal-ING tagħhom skont il-Gwida tal-Inventarju tal-ING, wieħed mid-

dokumenti qafas imħejji mill-Eurostat u maqbul mill-Grupp ta’ Esperti tal-ING. Jitħalla għad-
diskrezzjoni tal-Istati Membri jekk jużaw l-opportunità li jaqbżu d-deskrizzjoni ta’ oġġett partikolari, 
skont il-kundizzjonijiet mogħtija fil-Gwida. 

90. Meta fasslu l-mistoqsijiet lill-NSIs, l-uffiċjali responsabbli tal-Eurostat segwew il-

Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tal-Inventarju tal-ING (GIAQ), wieħed mid-dokumenti qafas imħejjija 
mill-Eurostat u maqbula mill-Grupp ta’ Esperti tal-ING. 

91. F’konformità mad-“Deskrizzjoni tal-approċċ ta’ kontroll” (GNIC 332), il-prattika tat-tqegħid ta’ 

punti ta’ azzjoni u riżervi kienet kif ġej: jekk kienet teżisti evidenza li l-impatt possibbli tan-nuqqas 
identifikat kien taħt il-livell limitu ta’ materjalità, l-ebda punt ta’ azzjoni jew riżerva ma tqiegħdu 
fuq dan in-nuqqas. Il-Eurostat segwa din il-prattika matul iċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-ING 2016-
2019 fl-għodod ta’ verifika ewlenin kollha tiegħu (Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tal-Inventarju tal-
ING (GIAQ), żjarat ta’ informazzjoni, verifikazzjonijiet diretti, paraguni bejn il-pajjiżi).  

Għall-biċċa l-kbira tal-punti ta’ azzjoni mqiegħda, ma kien hemm l-ebda stima tal-impatt potenzjali 
tal-kwistjoni inkwistjoni fuq l-ING disponibbli fil-mument tat-tqegħid — li jfisser li wieħed ma setax 
jeskludi l-impatt materjali.  

Il-Kummissjoni tqis li l-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jipprovdu informazzjoni dwar 
in-nuqqas ta’ materjalità. Jekk jitqiegħdu punti ta’ azzjoni dan ifisser li evidenza sħiħa ta’ nuqqas 
ta’ materjalità ma kinitx faċilment disponibbli. 

Punt ta’ azzjoni eżistenti jew riżerva tal-ING fejn l-impatt (possibbli) fuq l-ING ma kienx magħruf 
fiż-żmien tat-tqegħid jista’ jitneħħa jekk tiġi pprovduta evidenza ta’ nonmaterjalità. 

92. Il-Kummissjoni tosserva li r-riżultati tal-analiżi tal-QEA deskritta fil-paragrafu 92 ifissru li sa 

25 % tal-każijiet eżaminati ta’ punti ta’ azzjoni fejn l-impatt inizjali indikat mill-pajjiżi kien meqjus 
bħala mhux materjali, l-impatt finali wera li kien materjali. 

93. Il-Kummissjoni ttenni l-pożizzjoni tagħha li l-applikazzjoni tal-livell limitu ta’ materjalità 

seħħet matul iċ-ċiklu ta’ verifika tal-ING 2016–2019, inkluż fi stadju bikri tal-verifika, f’każijiet fejn 
l-evidenza sħiħa kienet faċilment disponibbli. 

94. Meta ntlaħaq qbil dwar punt ta’ azzjoni A bejn l-Eurostat u l-Istat Membru kkonċernat, kien 

meħtieġ titjib possibbli tal-metodoloġija. Fiż-żmien ta’ tali ftehim, ġeneralment l-Istati Membri jew 
ma setgħux jipprovdu evidenza sħiħa li tippermetti li tiġi eskluża l-materjalità tal-kwistjonijiet 
inkwistjoni jew ippreferew li l-ewwel jiċċaraw il-metodoloġija rispettiva. 

Fil-kuntest tal-verifikazzjoni tal-ING, l-Istati Membri huma fl-aħjar pożizzjoni (fi kwalunkwe stadju 
tal-proċess ta’ verifika) biex jipprovdu evidenza u juru li kwistjoni mhijiex materjali. Fuq dik il-bażi, 
il-Eurostat imbagħad jivvaluta s-solidità tal-evidenza. Matul iċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-ING 2016-
2019, fejn ġiet ipprovduta evidenza sħiħa mill-Istati Membri li l-impatt tan-nuqqas ma kienx 
materjali, ma nħarġu l-ebda punti ta’ azzjoni jew riżervi. 
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95. Fl-2014, l-istandard kontabilistiku l-ġdid, ESA 2010, ġie implimentat fil-kontijiet nazzjonali 

tal-Istati Membri. Għalhekk, iċ-ċiklu 2016–2019 kien partikolarment ta’ sfida, u kien jinvolvi għadd 
ta’ elementi ġodda, bħall-valutazzjoni tar-riskju, l-analiżi bejn il-pajjiżi ta’ xi kwistjonijiet orizzontali, 
l-użu msaħħaħ ta’ verifiki diretti eċċ. Dan l-iskrutinju msaħħaħ irriżulta f’għadd kbir ta’ punti ta’ 
azzjoni u riżervi u f’ammont kbir ta’ xogħol relatat kemm għall-Eurostat kif ukoll għall-pajjiżi. [Fil-
fehma tal-Kummissjoni dan l-isforz kien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan aħħari tal-proċess ta’ 
verifika tal-ING, li huwa li tingħata aċċertament raġonevoli dwar il-kwalità tad-data tal-ING użata 
għall-finijiet tar-riżorsi proprji.] 

96. Il-bażi ta’ data ta’ riżervi tal-Eurostat fiha fejn disponibbli valutazzjoni approssimattiva tal-

impatt/impatt potenzjali tar-riżerva fuq l-ING. L-impatt finali eżatt fuq l-ING u l-komponenti tiegħu 
huwa parti mill-opinjoni teknika dwar it-tneħħija tar-riżervi għas-snin kollha taħt riżervi. Fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet, ma tkun disponibbli l-ebda informazzjoni dettaljata dwar l-impatt fuq l-ING fil-
mument tal-kodifikazzjoni tar-riżerva, il-fajls/il-bażi tad-data tar-riżervazzjoni tal-pajjiżi jiġu 
aġġornati kontinwament u l-impatt finali jiġi kkodifikat f’opinjoni teknika. 

Madankollu, l-Eurostat ħa passi biex jiffaċilita ħarsa ġenerali tal-impatt fuq l-ING tal-punti ta’ 
azzjoni u r-riżervi mqiegħda u indirizzati matul iċ-ċiklu 2020–2024. 

97. Għadd kbir ta’ riżervi li jirriżultaw mill-punti ta’ azzjoni analizzati (24 minn 130 punt ta’ 

azzjoni) ifisser li l-impatt medju/medjan/massimu finali mill-kwistjonijiet koperti mill-punti ta’ 
azzjoni analizzati għas-sitt pajjiżi probabbilment se jkun ogħla (u s-sehem ta’ punti mingħajr impatt 
se jkun aktar baxx). Huwa plawżibbli li wieħed jassumi li l-punti ttrasformati f’riżervi jikkonċernaw 
kwistjonijiet aktar kumplessi u/jew akbar mill-punti li jistgħu jiġu indirizzati u magħluqa u għalhekk 
se jwasslu għal reviżjonijiet akbar. 

99. Fiż-żmien tal-awditu, proporzjon żgħir biss tar-riżervi tneħħa. Għadd kbir ta’ riżervi li kienu 

għadhom pendenti jfisser li l-impatt medju/medjan/massimu finali mill-kwistjonijiet koperti mir-
riżervi probabbilment se jkun saħansitra ogħla (u s-sehem ta’ riżervi mingħajr impatt se jkun aktar 
baxx). Huwa plawżibbli li wieħed jassumi li r-riżervi li għadhom pendenti jikkonċernaw kwistjonijiet 
aktar kumplessi u/jew akbar minn dawk li jistgħu jiġu indirizzati u magħluqa malajr u għalhekk 
jistgħu jwasslu għal reviżjonijiet akbar. 

102. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-verifikazzjoni tal-ING hija proċess kumpless ħafna u d-

dokumentazzjoni tagħha tirrifletti din il-kumplessità. Il-Eurostat iddefinixxa l-istandards tad-
dokumentazzjoni għal dan il-proċess fil-“Linji gwida għad-dokumentazzjoni (GNIC/335)” approvati 
mill-Kumitat ING bil-ħsieb li kull stadju tal-verifika jiġi ddokumentat kif xieraq. Hija l-fehma tal-
Kummissjoni li, minkejja l-kumplessità rikonoxxuta tad-dokumentazzjoni, il-linji gwida għaliha ġew 
segwiti u l-għan tagħha kien tajjeb (eż. l-iżgurar tal-kontinwità operazzjonali maż-żmien u li l-
maniġment ikun jista’ jwettaq ir-rwoli ta’ sorveljanza tiegħu). 

104. Il-Eurostat ħa passi biex ikompli jtejjeb u jistandardizza d-dokumentazzjoni tal-ħidma ta’ 

verifika tal-ING fiċ-ċiklu 2020-2024 (eż. billi jirrevedi l-linji gwida dwar id-dokumentazzjoni, iżid 
struzzjonijiet dwar kif għandu jimtela l-GIAQ, ifassal il-mudell komuni għal-log-fajls biex ikompli 
jżid l-omoġeneità tad-dokumentazzjoni, jintegra l-informazzjoni dwar il-punti ta’ azzjoni, ir-riżervi, 
il-kwistjonijiet mhux materjali għas-segwitu, inklużi l-impatti fuq l-ING, fil-log fajls, eċċ.) 
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KONKLUŻJONIJIET (Paragrafi 105-109) 

106. Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali, kien hemm prijoritizzazzjoni tal-ordni u l-ambitu tal-

kontrolli fil-pajjiżi abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u l-ħidma fuq kwistjonijiet 
trasversali rriflettiet b’mod ċar ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ prijoritizzazzjoni rilevanti (ara wkoll it-
tweġibiet għall-paragrafi 44-48, 50, 51 u 53). 

L-għażla ta’ kull qasam ta’ verifika diretta kienet ibbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskju fis-seħħ, ir-
riflessjoni kwalitattiva tal-uffiċjal tal-pajjiż u l-konsultazzjoni tal-kap tat-tim tal-ING fil-Eurostat, kif 
previst mid-dokumenti qafas relevanti. Il-Kummissjoni tqis li d-dokumentazzjoni tal-proċess ta’ 
verifika tal-ING diġà hija komprensiva ħafna f’dan ir-rigward (ara wkoll it-tweġibiet għall-paragrafu 
56).  

Matul iċ-ċiklu ta’ verifika 2016–2019, filwaqt li ma kien hemm l-ebda stabbiliment formali ta’ livelli 
ta’ prijorità ta’ punti ta’ azzjoni (minbarra li ssir distinzjoni bejn il-punti ta’ azzjoni A u B), il-
prijoritizzazzjoni tal-ħidma fuq il-punti ta’ azzjoni ġiet infurzata permezz tal-istabbiliment ta’ 
skadenzi differenti għal punti individwali, bi qbil bejn l-Istati Membri u l-Eurostat. Dan il-ftehim kien 
jinkludi skadenza li għandha tiġi rrispettata li hija prijoritizzazzjoni de facto tax-xogħol, b’kont 
meħud ta’ diversi fatturi, bħad-disponibbiltà ta’ sorsi statistiċi, il-kumplessità tal-kwistjonijiet 
involuti, ir-reviżjonijiet, l-iskedi ta’ żmien, il-piż u l-ammont ta’ xogħol, eċċ. (Ara wkoll it-tweġibiet 
għall-paragrafi 58 u 59). 

Rakkomandazzjoni 1- Żieda fil-prijoritizzazzjoni ta’ 

kwistjonijiet ta’ riskju għoli 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1 a). 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1 b). Il-Kummissjoni se tistinka biex tkompli 
tipprijoritizza u tissimplifika ċ-ċikli futuri tal-ING f’dan ir-rigward, f’konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-QEA.  

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1 c). Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja u ttejjeb 
id-dokumentazzjoni tagħha tal-għażla ta’ oqsma għal verifika diretta filwaqt li tqis ukoll ir-
rakkomandazzjoni mill-QEA relatata mad-dokumentazzjoni. 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1 d). Il-Kummissjoni se tinvestiga f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri modi possibbli biex tkompli ttejjeb il-prijoritizzazzjoni tal-ħidma fuq il-punti ta’ 
azzjoni. 

107. Il-Kummissjoni tinnota s-sodisfazzjon tal-pajjiżi bl-adegwatezza u l-puntwalità tal-gwida 

tal-Eurostat dwar kwistjonijiet trasversali, kif irrappurtat mill-QEA (ara l-paragrafi 61 u 62).  

Il-Eurostat, flimkien mal-Istati Membri, għamel sforzi estensivi biex jindirizza l-kwistjoni tal-
globalizzazzjoni. Il-Kummissjoni tqis li l-inizjattivi kollha rrappurtati mill-QEA fil-paragrafu 69 
żguraw appoġġ f’waqtu u adegwat lill-pajjiżi dwar din il-kwistjoni (ara wkoll it-tweġibiet għall-
paragrafi 66 u 67).  

Fir-rigward tal-impatt tal-globalizzazzjoni fuq l-ING, il-Kummissjoni tqis li l-applikazzjoni tar-riżerva 
dwar il-globalizzazzjoni għas-snin mill-2018 ’il quddiem hija xierqa. Fil-fehma tal-Kummissjoni l-
approċċ u ż-żmien, diskussi bir-reqqa f’laqgħat dedikati mal-NSIs, huma sodi u proporzjonati; dawn 
huma bbażati fuq ir-riskji vvalutati u huma kompletament konsistenti mal-assigurazzjoni li diġà 
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nġabret. Mill-ħidma mwettqa s’issa, eż. fi ħdan il-Proġett Pilota MNE tal-ING, ma hemm l-ebda 
evidenza ta’ distorsjonijiet kbar fl-ING minħabba l-possibbiltà ta’ trattament defiċjenti ta’ dawn il-
kwistjonijiet fil-kontijiet nazzjonali (is-sena li fuqha kien ibbażat l-approċċ segwit fil-piloti MNE 
kienet l-2016). 

Rakkomandazzjoni 2 - Titjib tal-puntwalità tal-appoġġ 

ipprovdut lill-Istati Membri u jiġu ġġustifikati aħjar id-

deċiżjonijiet biex jiġi limitat il-perjodu ta’ applikazzjoni għar-

riżervi 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2 a). Il-Kummissjoni tinnota s-sodisfazzjon tal-pajjiżi 
bl-adegwatezza u l-puntwalità tal-gwida tal-Eurostat dwar il-kwistjonijiet ta’ riskju għoli u se 
tistinka biex tkompli tipprovdi tali appoġġ billi tikkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-QEA.  

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment ir-rakkomandazzjoni 2 b). Il-Kummissjoni taqbel li tipprovdi 
ġustifikazzjoni adegwata għall-perjodi koperti mir-riżervi futuri, fejn xieraq. Il-Kummissjoni tqis li 
ngħataw analiżi u ġustifikazzjoni adegwati fil-każ tar-riżerva dwar il-globalizzazzjoni li hija l-bażi 
ta’ din ir-rakkomandazzjoni tal-QEA. Filwaqt li l-Kummissjoni taqbel li l-perjodi koperti mir-riżervi 
għandhom ikunu ġġustifikati b’mod adegwat, hija tqis li t-twettiq ta’ analiżijiet saħansitra aktar 
profondi (milli fil-każ irrapportat tal-globalizzazzjoni) f’dan il-kuntest ma jwassalx għal użu 
kosteffettiv tar-riżorsi. Għalhekk, il-Kummissjoni tirrifjuta l-parti tas-sub-rakkomandazzjoni li titlob 
analiżi estensiva bħal din. 

109. Fir-rigward tar-riżervi li huma fis-seħħ wara t-tlestija taċ-ċiklu ta’ verifika, il-Kummissjoni 

tinnota li din hija karatteristika normali tal-proċess ta’ verifika tal-ING. 

L-ambitu tal-kontrolli tal-Eurostat ġie ddeterminat mill-mudell ta’ verifika tal-ING imfassal 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ING u approvat minnu. Fiċ-ċiklu tal-ING 2016-2019, kien 
hemm bżonn ta’ skrutinju msaħħaħ minħabba l-implimentazzjoni tal-istandard kontabilistiku 
nazzjonali l-ġdid, ESA 2010.  

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-applikazzjoni tal-livell limitu ta’ materjalità fil-verifika tal-ING 
għandha l-limitazzjonijiet tagħha, peress li f’ħafna każijiet l-impatt potenzjali tan-nuqqasijiet 
identifikati fuq l-ING ma jkunx magħruf fil-mument tal-identifikazzjoni tagħhom. 

Rakkomandazzjoni 3 - Titjib ulterjuri tal-effiċjenza taċ-ċiklu 

ta’ verifika 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3 a). Il-Kummissjoni tinnota l-opinjoni pożittiva tal-
Istati Membri espressa fl-istħarriġ tal-QEA dwar il-livell attwali tal-livell limitu ta’ materjalità. 
Madankollu, il-Kummissjoni se tistinka biex tkompli ttejjeb l-effiċjenza taċ-ċiklu ta’ verifika, 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ Esperti tal-ING, billi tanalizza l-adegwatezza tal-livell limitu 
ta’ materjalità attwali. 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3 b). Il-Kummissjoni se tiddiskuti mal-Istati Membri 
modi possibbli biex il-kunċett ta’ materjalità jiġi integrat aħjar fil-ħidma ta’ verifika fiċ-ċikli futuri. 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3 c). Il-Eurostat diġà ħa xi passi biex itejjeb u 
jistandardizza d-dokumentazzjoni tax-xogħol ta’ verifikazzjoni tal-ING fiċ-ċiklu 2020–2024 li 
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jmorru fid-direzzjoni rakkomandata mill-QEA u se janalizza l-possibbiltà ta’ aktar titjib f’dan ir-
rigward. 
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