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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Ottubru 2020 

L-UE għad trid tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal tal-aġenziji tagħha 

L-aġenziji tal-UE qed ikollhom rwol dejjem aktar importanti fl-Unjoni, iżda jeħtieġ li jiġi evalwat 
b’aktar attenzjoni l-mod kif dawn jistgħu jaqdu liċ-ċittadini tal-UE b’mod effettiv. Din hija l-
konklużjoni ta’ rapport li ġie ppreżentat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). Il-QEA 
ċċertifikat il-kontijiet għall-2019 tal-aġenzija kollha tal-UE, ħlief ta’ tnejn, u kkonfermat ir-riżultati 
pożittivi li hija kienet irrappurtat fi snin preċedenti. Għall-ewwel darba, il-QEA vvalutat ukoll kemm 
l-UE ppermettiet li l-aġenziji jwasslu l-politiki tagħha għall-ġid pubbliku. Skont l-awdituri, jeħtieġ li 
jkun hemm aktar networking u kooperazzjoni – kif ukoll aktar flessibbiltà f’dak li jirrigwarda l-
istruttura, il-funzjonament u l-istralċ potenzjali tal-aġenziji. 

“Bħal kull sena, aħna eżaminajna l-ġestjoni finanzjarja tal-aġenziji kollha tal-UE u sibna li l-kontijiet 
tagħhom inżammu b’mod li huwa tajjeb biżżejjed,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-QEA 
responsabbli għar-rapport. “Għall-ewwel darba, aħna analizzajna wkoll il-mod kif l-aġenziji 
inġenerali jikkontribwixxu għall-politiki tal-UE u għall-kooperazzjoni fl-interess taċ-ċittadini. Aħna 
nissuġġerixxu li l-kooperazzjoni tal-aġenziji tissaħħaħ sabiex dawn jiżviluppaw bħala ċentri ta’ 
kompetenza u ta’ networking fl-UE.” 

Ġestjoni finanzjarja. B’mod ġenerali, l-awdituri kkonfermaw ir-riżultati pożittivi li rrappurtaw fi snin 
preċedenti. Huma ħarġu opinjoni favorevoli dwar il-kontijiet għall-2019 tal-41 aġenzija kollha li huma 
awditjaw, li jfisser li l-kontijiet jippreżentaw b’mod ġust is-sitwazzjoni finanzjarja, l-operazzjonijiet u 
l-flussi tal-flus tal-aġenziji f’konformità mar-regoli kontabilistiċi. Bl-istess mod, huma ma sabu kważi 
l-ebda nuqqas fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet relatati mad-dħul u mal-
pagamenti, ħlief għal xi problemi li qed jolqtu l-pagamenti magħmula mill-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) u mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil 
(EASO). L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-aġenziji jtejbu aktar il-ġestjoni finanzjarja billi 
jiffukaw fuq, fost affarijiet oħra, l-akkwist pubbliku, il-kunflitti ta’ interess u l-proċeduri ta’ reklutaġġ. 

Prestazzjoni. Billi fil-passat iffukat fuq il-prestazzjoni tal-aġenziji individwali, issa l-QEA identifikat 
żewġ kriterji ewlenin għall-aġenziji kollha tal-UE biex jikkontribwixxu b’mod aktar effettiv għall-
politika tal-UE. 

L-ewwel nett, l-awdituri analizzaw jekk iċ-ċiklu tal-ħajja tal-aġenziji huwiex flessibbli biżżejjed biex 
jaqdi l-qasam ta’ politika rilevanti tal-UE u l-kooperazzjoni Ewropea f’xenarju globali li qed jinbidel. 
F’dan ir-rigward, huma identifikaw nuqqas ta’ flessibbiltà fil-mod kif l-aġenziji jitwaqqfu, jiffunzjonaw 
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u, jekk ikun meħtieġ, jiġu stralċjati. F’xi oqsma ta’ politika hemm bosta aġenziji, u dan jista’ jwassal 
għal trikkib bejn il-mandati u/jew l-attivitajiet tagħhom. 

It-tieni, l-awdituri eżaminaw kemm l-aġenziji aġixxew bħala ċentri ta’ kompetenza u ta’ networking 
għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, u sibna li l-potenzjal tagħhom mhux qed jiġi sfruttat bis-
sħiħ. F’xi aġenziji, l-awdituri osservaw każijiet fejn l-arranġamenti ta’ governanza kienu 
eċċessivament kumplessi jew dgħajfa. Pereżempju, il-bordijiet tat-tmexxija ta’ xi aġenziji huma 
pjuttost kbar, bir-riskju li xi kultant il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun ineffiċjenti u jsiru spejjeż 
amministrattivi konsiderevoli. Barra minn hekk, filwaqt li l-kompożizzjoni tal-bordijiet tat-tmexxija 
tippermetti li jittieħdu inkunsiderazzjoni ħafna fehmiet nazzjonali, din ma tiżgurax impenn min-naħa 
tal-Istati Membri. 
L-awditu jissuġġerixxi wkoll li xi aġenziji setgħu wettqu r-rwol tagħhom aktar bis-sħiħ li kieku kienu 
rċevew aktar appoġġ mingħand l-Istati Membri, l-industrija, il-Kummissjoni jew aġenziji oħra. Fl-
aħħar nett, l-awdituri sabu li l-kontribut tal-aġenziji għall-politika tal-UE u għall-kooperazzjoni, 
għalkemm huwa rilevanti, ma jitkejjilx u ma jiġix ikkomunikat lill-pubbliku b’mod ċar. Is-
sensibilizzazzjoni internazzjonali hija wkoll limitata – minkejja xi riżultati tajba, pereżempju, fl-oqsma 
tal-avjazzjoni u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja. 

Xi riskji li ġew issenjalati mill-awdituri għandhom implikazzjonijiet kemm minn perspettiva finanzjarja 
kif ukoll minn perspettiva tal-prestazzjoni – pereżempju l-inadegwatezza tar-riżorsi umani u 
finanzjarji f’xi każijiet. Ċerti aġenziji jiddependu b’mod eċċessiv minn kuntratturi esterni għal 
funzjonijiet kritiċi, u dan iwassal għar-riskji assoċjati mal-akkwist pubbliku. Oħrajn jistgħu ma jkunux 
reattivi biżżejjed – għal raġunijiet regolatorji jew ta’ governanza – biex jadattaw il-programm ta’ 
ħidma jew il-baġit tagħhom għal ambjenti li jinbidlu b’mod rapidu. Fl-aħħar nett, filwaqt li xi aġenziji 
għandhom nuqqas kroniku ta’ riżorsi, oħrajn ma jistgħux jużaw il-baġit annwali tagħhom. 

B’mod ġenerali, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni u l-aġenziji: 
o jevalwaw b’aktar attenzjoni l-koerenza tal-aġenziji matul il-ħajja tagħhom, u jaġġustaw ir-

riżorsi kif ikun meħtieġ; 
o jivvalutaw l-ineffiċjenzi fil-qasam ta’ governanza u jtejbu l-obbligu ta’ rendikont u r-

rappurtar dwar il-prestazzjoni biex jiffukaw mhux biss fuq l-attivitajiet tal-aġenziji iżda wkoll 
fuq il-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni tal-politika; u 

o jiffaċilitaw l-isforzi tal-aġenziji biex jaġixxu bis-sħiħ bħala ċentri ta’ kompetenza u ta’ 
networking fl-oqsma ta’ politika rispettivi tagħhom. 
 

Informazzjoni ġenerali 

L-aġenziji tal-UE huma kkaratterizzati minn strutturi ta’ governanza, mandati u kompiti li huma 
diversi, u l-UE ħolqot firxa ta’ aġenziji matul is-snin biex jilqgħu għal tipi differenti ta’ sfidi. Il-biċċa l-
kbira mill-aġenziji huma ffinanzjati kważi kompletament mill-baġit tal-UE, u l-ġestjoni finanzjarja 
tagħhom hija trasparenti: il-QEA tawditja l-kontijiet annwali tagħhom. Madankollu, hekk kif il-QEA 
enfasizzat preċedentement f’bosta awditi tal-prestazzjoni ta’ aġenziji individwali, qed isir aktar diffiċli 
biex jiġi evalwat kemm l-aġenziji jwettqu l-mandati rispettivi tagħhom b’mod tajjeb. Matul is-snin, l-
awdituri rreferew kemm-il darba għall-ħtieġa li jsir titjib fil-governanza, fl-obbligu ta’ rendikont u fir-
rappurtar dwar il-prestazzjoni. Din is-sena, għall-ewwel darba, il-QEA kkomplementat ir-rapporti 
annwali tagħha dwar il-finanzi tal-aġenziji tal-UE b’valutazzjoni kumplessiva tal-kundizzjonijiet li 
fihom dawn l-aġenziji jaqdu lill-Unjoni, lill-Istati Membri u lill-pubbliku ġenerali. 

Ir-“Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2019”, id-dikjarazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni dettaljati għal kull aġenzija, u r-Rapport Speċjali Nru 22/2020 “Il-futur tal-aġenziji tal-
UE – Potenzjal għal aktar flessibbiltà u kooperazzjoni” huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
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(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Informazzjoni dwar il-miżuri tal-QEA b’rispons għall-pandemija 
tal-COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk. 

Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport: Claudia Spiti  E: claudia.spiti@eca.europa.eu    M: (+352) 
691553547 
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