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Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Ottubru 2021

L-aġenziji tal-UE żammew il-kontijiet nodfa f’rispons
flessibbli għall-pandemija
Fl-awditu annwali tagħha għas-sena finanzjarja 2020, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)
ikkonkludiet li l-aġenziji tal-UE fi Stati Membri differenti adattaw tajjeb għas-sitwazzjoni bla
preċedent ikkawżata mill-pandemija tal-COVID-19. L-awdituri kkonfermaw li l-ġestjoni finanzjarja
tal-aġenziji hija f’qagħda tajba, bħal fi snin preċedenti, u ma ġietx affettwata b’mod estrem millpandemija. Għad hemm nuqqasijiet fil-kontrolli interni ta’ xi wħud mill-aġenziji, u d-dgħufijiet filproċeduri ta’ akkwist pubbliku għadhom is-sors prinċipali ta’ irregolaritajiet. Il-pandemija wkoll ma
għenitx il-progress fil-ġestjoni baġitarja u dik tar-riżorsi umani. Fl-2020, xi wħud mill-aġenziji ltaqgħu
ma’ restrizzjonijiet f’dawn l-oqsma.
“Il-pandemija qajmet sfidi partikolari fil-ġestjoni finanzjarja tal-aġenziji tal-UE li joperaw taħt kuntesti
u miżuri nazzjonali tas-saħħa li huma differenti,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-QEA
responsabbli għar-rapport annwali. “Madankollu, aħna sibna li l-aġenziji tal-UE segwew b’mod
konsistenti l-istrateġija tagħhom għall-ġestjoni ta’ kriżijiet, kif appoġġati mill-Kummissjoni Ewropea u
f’koordinazzjoni fi ħdan in-Network tal-Aġenziji tal-UE. Huma rnexxielhom jadattaw xogħolhom għassitwazzjoni bla preċedent ikkawżata mill-pandemija u jżommu l-kontijiet tagħhom nodfa, meta
mqabbel ma’ dak li sibna fis-snin preċedenti.”
L-awdituri eżaminaw il-kontijiet ta’ 41 aġenzija u korp ieħor tal-UE, inklużi r-rapporti finanzjarji u rrapporti dwar l-implimentazzjoni tal-Baġit 2020, kif ukoll il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li
fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet. Huma ċċertifikaw kull wieħed mill-41 kont bħala affidabbli, u
għalihom kollha ħarġu opinjonijiet favorevoli dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul. Fir-rigward tallegalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji, l-awdituri
ċċertifikawhom kollha, ħlief għall-ACER (kooperazzjoni tar-regolaturi tal-enerġija), l-eu-LISA (tmexxija
ta’ sistemi tal-IT fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja) u l-ENISA (ċibersigurtà). Għal dawn it-tliet
aġenziji, huma ħarġu opinjonijiet kwalifikati, prinċipalment minħabba irregolaritajiet fil-proċeduri ta’
akkwist u minħabba lakuni fil-proċedura ta’ delega għall-awtorizzazzjoni ta’ operazzjonijiet baġitarji.
Barra minn hekk, l-awdituri identifikaw 54 nuqqas abbażi tal-kampjun awditjat ta’ tranżazzjonijiet
għas-sena finanzjarja 2020 (meta mqabbla ma’ 82 għas-sena finanzjarja 2019). Fil-biċċa l-kbira dawn
in-nuqqasijiet kienu jikkonċernaw il-kontrolli interni, il-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, ir-riżorsi umani
u l-ġestjoni baġitarja. Din tal-aħħar kienet tvarja minn ġestjoni ħażina ta’ tariffi sa pagamenti tardivi,
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id-divulgazzjoni skorretta ta’ kontribuzzjonijiet riċevuti, kif ukoll il-kalkolu ħażin tal-kontribuzzjonijiet
imħallsa mill-Istati Membri mhux tal-UE għall-baġits tal-aġenziji. Barra minn hekk, l-awdituri jindikaw
li l-użu eċċessiv ta’ riporti, minn sena finanzjarja għal dik li jmiss, jista’ jindika mhux biss dewmien flimplimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma jew tal-pjanijiet ta’ akkwist, iżda wkoll problemi strutturali
jew ippjanar baġitarju dgħajjef.
Il-problemi fl-akkwist pubbliku għadhom is-sors prinċipali ta’ pagamenti irregolari: xi kuntratti li ġew
awditjati wrew nuqqasijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonċernaw nuqqas ta’ kompetizzjoni, dgħufijiet filproċess ta’ evalwazzjoni tal-offerenti u problemi fl-implimentazzjoni tal-kuntratti. L-awdituri jappellaw
ukoll biex jissaħħu l-kontrolli interni tal-aġenziji, b’mod partikolari qabel ma jiġu awtorizzati loperazzjonijiet.
L-awdituri kkompletaw l-awditu finanzjarju annwali tagħhom b’valutazzjoni ta’ kif l-aġenziji tal-UE
mmaniġġjaw u organizzaw ir-rispons tagħhom għall-kriżi tal-COVID-19. Billi analizzaw il-miżuri ta’
kontinwità tal-operat, il-kapaċità ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u l-operazzjonijiet ta’ kuljum, l-awdituri
kkonkludew li l-aġenziji tal-UE aġixxew kif meħtieġ biex jipprevienu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom
tiġi mfixkla b’mod estrem mill-pandemija, kif ukoll li huma komplew iwettqu l-mandati tagħhom,
għalkemm b’pass aktar bil-mod. Fir-rigward tal-programmi ta’ ħidma u l-attivitajiet, il-pandemija
skattat riprijoritizzazzjonijiet sinifikanti tar-riżorsi u tal-attivitajiet ippjanati lejn attivitajiet relatati malCOVID-19. L-aktar eżempji notevoli jistgħu jinstabu fil-qasam ta’ politika tas-Saħħa, li għalih ir-rispons
tal-UE għall-pandemija sar attività predominanti għall-aġenziji tal-UE involuti (l-ECDC, l-EMA).
Fl-aħħar nett, l-awdituri osservaw żieda ġenerali fid-dgħufijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni tar-riżorsi
umani fl-aġenziji tal-UE. B’mod partikolari, il-fatt li r-reklutaġġ naqas fil-bidu tal-2020, fil-biċċa l-kbira
minħabba l-COVID-19, ħoloq riskju ta’ konġestjonijiet fir-rigward tar-riżorsi umani fil-futur.
Informazzjoni ġenerali
Id-dokument “Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor 2020” jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar għassena finanzjarja 2020 għall-41 aġenzija tal-UE u korp ieħor tal-UE li jaqgħu taħt il-mandat tal-QEA bħala
l-awditur estern tal-finanzi tal-UE. L-ELA u l-UPPE ma ġewx awditjati fl-2020, minħabba li kienu
għadhom ma sarux finanzjarjament awtonomi.
Id-dokument u r-Rapport Annwali 2020 sħiħ huma disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA - lingwi
oħra tal-UE jkunu disponibbli f’qasir żmien.
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