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Min aħna

X’nagħmlu

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-awditur estern
indipendenti tal-Unjoni Ewropea – ibbażata fil-Lus‑
semburgu. L-istituzzjoni tagħna għandha 28 Membru,
wieħed minn kull Stat Membru tal-UE. Aħna nim
pjegaw madwar 900 membru tal-persunal profess‑
jonali u amministrattiv min-nazzjonalitajiet kollha talUE. Mill-ħolqien tagħna fl-1977 ‘l hawn, aħna ffukajna
xogħolna fuq it-titjib tal-mod kif il-finanzi tal-UE jiġu
mmaniġġjati u kontabilizzati.

Aħna niċċekkjaw li l-fondi tal-UE jiġu kkontabilizzati
b’mod korrett, li jinġabru u jintnefqu f’konformità
mar-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu
valur għall-flus. Aħna nagħtu twissijiet dwar riskji,
nipprovdu aċċertament u noffru gwida lil dawk
li jfasslu l-politika tal-UE dwar kif tista’ tittejjeb
il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u kif jiġi żgurat li
ċ-ċittadini tal-UE jkunu jafu kif qed jintnefqu flushom.
Permezz tal-awditjar tagħna u xogħol ieħor, aħna nik‑
kontribwixxu għat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika
u s-sostenibbiltà tal-Unjoni Ewropea.

L-uffiċċji tal-QEA fil-Lussemburgu.
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f’diffikultajiet. Barra minn hekk, matul is-sena aħna ħriġna
tmien opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni ġdida jew irrevedu‑
ta, tal-UE, b’impatt finanzjarju sinifikanti, inkluża opinjoni
dwar ir-regolament li jistabbilixxi l-FEIS.

Għażiż qarrej,
Ir-rapport tal-attività 2015 tagħna jkopri sena li fiha
l-Unjoni Ewropea għal darb’oħra ffaċċjat sfidi kbar
u rat żviluppi sinifikanti fil-governanza, fil-politiki
u fil-ġestjoni finanzjarja tagħha, inkluż l-istabbiliment
tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS)
u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni għall-banek
fiż-żona tal-euro. Dawn l-iżviluppi u oħrajn irriżultaw
f’responsabbiltajiet ġodda tal-awditjar għall-istituzzjoni
tagħna.
Fl-2015, aħna komplejna nawditjaw l-attivitajiet talistituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE, kif ukoll il-fondi
kollha tal-UE riċevuti mill-Istati Membri, minn pajjiżi
mhux tal-UE, minn organizzazzjonijiet internazzjonali
u minn partijiet oħra. F’konformità mal-obbligi tagħna
tat-Trattat, aħna pproduċejna rapporti annwali dwar
il-baġit tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp,
kif ukoll rapporti annwali speċifiċi dwar il-kontijiet
ta’ aktar minn 50 aġenzija u korp ieħor tal-UE. Aħna
pproduċejna wkoll 25 rapport speċjali dwar firxa ta’
suġġetti, li r-riżultati tagħhom jinsabu miġbura fil-qosor
f’dan id-dokument. Aħna niġbdu l-attenzjoni għal tnejn
minnhom: wieħed huwa dwar l-iskema għan-negozjar ta’
emissjonijiet, li turi kif xogħolna jmur lil hinn minn kwist‑
jonijiet purament finanzjarji, u ieħor – f’sensiela ġdida ta’
rapporti speċjali dwar il-governanza finanzjarja u ekono‑
mika – dwar assistenza finanzjarja lil pajjiżi li jinsabu

Biex xogħolna jkun jagħmel differenza, huwa essen
zjali wkoll li aħna nikkomunikaw il-fehmiet approfonditi
li niksbu lill-partijiet interessati tagħna fil-livell tal-UE
u dak nazzjonali. Matul is-sena aħna saħħaħna aktar
il-kooperazzjoni tagħna mal-Parlament Ewropew u malKunsill tal-Unjoni Ewropea, li huma s-sħab ewlenin
tagħna fl-iżgurar tal-għoti ta’ rendikont tal-UE. Aħna
ppreżentajna r-riżultati tal-awditi tagħna lil għadd dejjem
jiżdied tal-kumitati speċjalizzati tagħhom, u ħadna
t-tħassib tagħhom inkunsiderazzjoni meta konna qed
nippjanaw ix-xogħol futur tagħna tal-awditjar. Minbarra
dan, il-Membri tagħna wettqu żjarat ta’ livell għoli fl-Istati
Membri sabiex isaħħu l-isħubiji mal-awtoritajiet naz‑
zjonali, mal-parlamenti nazzjonali u mal-istituzzjonijiet
nazzjonali tal-awditjar. Fl-2015, aħna organizzajna żewġ
konferenzi notevoli, waħda dwar is-sigurtà tal-enerġija
tal-UE, li saret fi Brussell, u l-oħra fil-Lussemburgu dwar ilfutur tal-għajnuna għall-iżvilupp fil-kuntest tal-adozzjoni
tal-Għanijiet il-ġodda ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU.
Aħna ħejjejna wkoll riforma interna sinfikanti biex l-is‑
tituzzjoni tagħna ssir aktar kapaċi tirreaġixxi għal Unjoni
Ewropea li qed tevolvi l-ħin kollu. Dan ir-rapport jenfa‑
sizza xi wħud mill-bidliet importanti li għamilna fil-mod
kif nimmaniġġjaw ir-relazzjonijiet tagħna mal-partijiet
interessati, fl-awditi tagħna u fir-riżorsi tagħna. Huwa
jagħti wkoll informazzjoni ewlenija dwar il-ġestjoni talpersonal, il-finanzi u l-prestazzjoni tagħna matul l-aħħar
sena, kif ukoll ir-riżultati tal-awditi interni u esterni
tagħna matul is-sena u l-proċedura annwali ta’ kwittanza
l-aktar reċenti tagħna.
Nittama li dan ir-rapport jipprovdik b’rendikont utli u in‑
teressanti tal-attivitajiet li dħalna għalihom fl-2015 biex
inwettqu l-missjoni tagħna li ntejbu l-ġestjoni finanzjarja
tal-UE, nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u t-tras‑
parenza, u nipproteġu l-interessi finanzjarji taċ-ċittadini
tal-UE.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
President

Daqqa t’għajn lejn l-2015

L-attivitajiet tagħna

It-tmexxija tagħna

••

••

••
••

••

••

Rapporti annwali, dwar il-baġit tal-UE u dwar
il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finan
zjarja 2014, li prinċipalment jinkludu l-opinjonijiet
u r-riżultati tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni.
52 rapport annwali speċifiku li jagħtu l-opinjoni‑
jiet tal-awditjar finanzjarju tagħna dwar kull waħda
mid-diversi aġenziji u korpi li jinsabu madwar
l-Unjoni, b’żewġ rapporti ta’ sinteżi.
25 rapport speċjali dwar suġġetti speċifiċi dwar
il-ġestjoni u oqsma baġitarji bħalma huma liskema għan-negozjar ta’ emissjonijiet, programmi
għall-impjieg taż-żgħażagħ u assistenza matul
il-kriżi finanzjarja.
Tmien opinjonijiet dwar liġijiet ġodda
jew aġġornati tal-UE u deċiżjonijiet oħra
b’implikazzjonijiet għall-ġestjoni finanzjarja, mirregolament propost għall-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi sar-regolament emendat
għall-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni.
Laqgħat, seminars u konferenzi mal-partijiet
interessati tagħna, inklużi żewġ konferenzi ta’
livell għoli dwar l-obbligu ta’ rendikont tal-UE,
waħda dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija
u l-oħra dwar il-futur tal-għajnuna għall-iżvilupp.

L-uffiċċji tal-QEA fil-Lussemburgu.

••

••
••
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Aħna wettaqna riforma interna, bl-għan li nis‑
semplifikaw il-proċessi tal-awditjar u tar-rappurtar
tagħna, kif ukoll lejn li niksbu flessibbiltà akbar
fl-immaniġġjar tar-riżorsi tagħna.
Aħna għamilna progress sinifikanti fl-integrazzjoni
tas-sistemi ta’ informazzjoni għall-ġestjoni u ddokumentazzjoni tal-awditjar, kif ukoll iffukajna
fuq l-aċċessibbiltà ta’ informazzjoni relatata malawditjar minn apparati mobbli.
Aħna lqajna Membru ġdid tal-istituzzjoni tagħna,
Bettina Jakobsen mid-Danimarka.
Aħna komplejna nimplimentaw il-politika tagħna
ta’ opportunitajiet indaqs fir-reklutaġġ u firriżorsi umani.

L-attivitajiet tagħna

Awditjar
Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tagħna huma
element essenzjali tal-katina tal-obbligu ta’ rendikont
tal-UE, billi jintużaw biex dawk responsabbli mill-ġestjoni
tal-baġit tal-UE jkollhom jagħtu rendikont – b’mod
partikolari fi ħdan il-proċedura ta’ kwittanza annwali.
Din hija prinċipalment il-Kummissjoni Ewropea, iżda
wkoll l-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE. L-Istati
Membri wkoll għandhom rwol prinċipali f’oqsma li
huma taħt ġestjoni kondiviża, bħan-nefqa fl-agrikoltura
u fil-koeżjoni.
Aħna għandna tliet prodotti prinċipali:

••

••

••

rapporti annwali, li prinċipalment fihom ir-riżultati
tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju u tal-konformità
dwar il-baġit tal-Unjoni Ewropea u dwar il-Fondi
Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ), iżda wkoll aspetti
ta’ ġestjoni baġitarja u ta’ prestazzjoni baġitarja.
Barra minn hekk, rapporti annwali speċifiċi
dwar l-aġenziji, il-korpi deċentralizzati u l-impriżi
konġunti tal-UE jiġu ppubblikati separatament.
rapporti speċjali, li jippreżentaw ir-riżultati ta’
awditi magħżula tal-prestazzjoni u tal-konformità
li jikkonċernaw oqsma ta’ nfiq jew ta’ politika
speċifiċi, jew kwistjonijiet baġitarji jew ta’ ġestjoni
speċifiċi.
opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni ġdida jew
aġġornata b’impatt fuq il-ġestjoni finanzjarja,
u prodotti oħra bbażati fuq analiżijiet, fuq talba ta’
istituzzjoni oħra jew fuq l-inizjattiva tagħna stess.

L-għan tagħna huwa li nimmaniġġjaw ir-riżorsi tagħna
b’mod li jiżgura bilanċ xieraq bejn id-diversi attivitajiet
tagħna, filwaqt li niksbu riżultati robusti u kopertura
fl-oqsma differenti kollha tal-baġit tal-UE. Fl-2015, aħna
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ddedikajna proporzjon sinifikanti tar-riżorsi tagħna għattħejjija tad-dikjarazzjonijiet annwali ta’ assigurazzjoni, li
ppreżentajna fir-rapporti annwali tagħna. Ix-xogħol li sar
rigward id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni jkopri ż-żewġ
aspetti li dwarhom it-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea jirrikjedi li aħna nipprovdu opinjoni
annwali: l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-rego‑
larità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Fejn
ikun possibbli, aħna nieħdu kont tar-riżultati tax-xogħol
ta’ awdituri oħra – ara t-taqsima dwar l-awditjar talaġenziji tal-UE (p. 14) – kif ukoll ir-rappreżentazzjonijiet
tal-maniġment fil-forma tar-rapporti annwali tal-attività
tad-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni.
Barra mill-awditi meħtieġa mil-leġiżlazzjoni, aħna
nagħżlu oqsma ta’ nfiq jew ta’ politika speċifiċi abbażi
ta’ kriterji bħalma huma r-riskju ta’ irregolarità jew ta’
prestazzjoni baxxa, il-potenzjal għal titjib u l-interess
pubbliku. Aħna nagħżlu dawn is-suġġetti f’indipendenza
kompleta, filwaqt li nieħdu inkunsiderazzjoni l-fehmiet
tal-partijiet interessati tagħna. Fl-2015, aħna pproduċejna
25 rapport speċjali, fil-biċċa l-kbira b’riżultat tax-xogħol
tal-awditjar tal-prestazzjoni tagħna. Is-sommarji
tagħhom huma ppreżentati f’dan ir-rapport (p. 15 sa 33),
ibbażat fuq l-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali
(QFP), il-baġit tal-UE ta’ seba’ snin għall-2014–2020.
Aħna ntlabna wkoll nipprovdu l-opinjonijiet tagħna dwar
leġiżlazzjoni ġdida jew aġġornata b’impatt finanzjarju. Fl2015, aħna pproduċejna tmien opinjonijiet dwar proposti
għal regoli u regolamenti ġodda jew emendati (p. 34) –
aħna nenfasizzaw l-opinjoni tagħna dwar il-FEIS sabiex
nuru kemm is-suġġett kif ukoll l-impatt tal-opinjonijiet
tagħna.
Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar kollha tagħna
huma disponibbli fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu).
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L-attivitajiet tagħna

Rapporti u opinjonijiet tal-awditjar għall-2013-2015
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Żjarat tal-awditjar fl-2015
Filwaqt li l-maġġoranza vasta tax-xogħol tal-awditjar sar
fl-uffiċċji tagħna fil-Lussemburgu, l-awdituri tagħna żaru
wkoll awtoritajiet tal-Istati Membri, riċevituri oħra tal-fondi
tal-UE kemm fl-UE kif ukoll lil hinn mill-fruntieri tagħha –
inklużi organizzazzjonijiet involuti fl-ipproċessar tal-fondi
tal-UE, bħall-uffiċċji reġjonali tal-Bank Ewropew tal-Inves‑
timent fil-Kenja u fl-Uganda – u l-Istituzzjonijiet, l-aġenziji
u l-korpi l-oħra tal-UE. Permezz ta’ dawn iż-żjarat, aħna
ksibna evidenza diretta għall-awditjar minn dawk involuti
fl-ipproċessar, fil-ġestjoni, fil-ġbir u fil-pagament ta’ fondi
tal-UE, u mill-benefiċjarji finali li rċevewhom.
It-timijiet tal-awditjar tagħna ġeneralment jikkonsistu
f’żewġ awdituri jew tlieta, filwaqt li ż-żjarat tal-awditjar
tagħna jvarjaw fit-tul minn ftit jiem sa ftit ġimgħat.
Il-frekwenza u l-intensità tax-xogħol tal-awditjar fi Stati
Membri u f’pajjiżi benefiċjarji individwali jiddependu
mit-tip ta’ awditu u, kif xieraq, mill-kampjuni tattranżazzjonijiet li nisiltu. Għalhekk, l-għadd ta’ żjarat talawditjar jistgħu jvarjaw bejn il-pajjiżi u minn sena għal
oħra. Iż-żjarat tal-awditjar tagħna fi ħdan l-UE spiss isiru
b’kollegament mal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar
tal-Istati Membri kkonċernati.
Fl-2015, l-awdituri tagħna qattgħu 4 310 ijiem jawdit‑
jaw fuq il-post – fi Stati Membri u barra mill-UE – jiksbu
evidenza għal rapporti annwali u għal kompiti talawditjar magħżula (rapporti speċjali). Barra minn hekk,

tqatta’ ammont sinifikanti ta’ ħin fl-istituzzjonijiet tal-UE
fi Brussell u fil-Lussemburgu, kif ukoll f’aġenziji u korpi
deċentralizzati madwar l-UE. L-awdituri tagħna qattgħu
inqas jiem jawditjaw fuq il-post milli fl-2014. Dan jirri‑
fletti prattiki tax-xogħol aktar effiċjenti u aktar użu minn
teknoloġija, bħall-kondiviżjoni sikura tad-data u taddokumenti kif ukoll vidjokonferenzi.

Detezzjoni ta’ frodi
Għalkemm l-awditi tagħna mhumiex imfassla biex ifittxu
l-frodi b’mod speċifiku, aħna naqbdu għadd ta’ każijiet
fejn nissuspettaw li setgħet saret attività irregolari jew
frodulenti. L-istituzzjoni tagħna tikkoopera mal-Uffiċċju
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fil-ġlieda kontra l-frodi li
titwettaq kontra l-baġit tal-UE. Aħna ngħaddu lill-OLAF
kwalunkwe suspett ta’ frodi, korruzzjoni jew attività
illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE li
nidentifikaw matul ix-xogħol tal-awditjar tagħna. Dawn
il-każijiet imbagħad jingħataw segwitu mill-OLAF, li
jiddeċiedi dwar kull investigazzjoni li tirriżulta u li jik‑
koopera kif meħtieġ mal-awtoritajiet tal-Istati Membri.
Matul l-2015, aħna kkomunikajna 27 każ ta’ frodi ssuspet‑
tata bħal dan lill-OLAF (16 fl-2014), li konna identifikajna
matul ix-xogħol tagħna fuq id-dikjarazzjoni ta’ assigu‑
razzjoni għas-snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll fi ħdan
il-kompiti l-oħra tagħna tal-awditjar.
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Jiem tal-awditjar fuq il-post fl-2015
L-Italja
Il-Ġermanja
Il-Polonja
Spanja
Franza
Ir-Renju Unit
Il-Greċja
Ir-Rumanija
L-Ungerija
Il-Portugall
Il-Bulgarija
In-Netherlands
Il-Finlandja
L-Awstrija
Ir-Repubblika Ċeka
Il-Litwanja
L-Irlanda
Id-Danimarka
Is-Slovakkja
L-Iżvezja
Is-Slovenja
Malta
Il-Belġju
Ċipru
Il-Latvja
L-Estonja
Il-Lussemburgu
L-Iżvizzera
L-Alġerija
L-Azerbajġan
L-Eġittu
L-Uganda
Is-Serbja
Iċ-Ċina
L-Istati Uniti
Il-Bożnja-Ħerzegovina
Kuba
Il-Myanmar
L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
It-Turkija
L-Eritrea
Il-Ghana
It-Tanzanija
In-Norveġja
L-Albanija
Il-Ħaiti
Papua New Guinea
Ir-Rwanda
Il-Montenegro
L-Ukrajna
L-Etjopja
Il-Kenja
Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
Il-Moldova

Total 4 310
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Rapporti Annwali għall-2014
Fl-2015, il-maġġoranza tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju
u tal-konformità tagħna kien iddedikat għall-eżaminar
tal-implimentazzjoni tal-Baġit 2014 tal-UE, inkluż l-ittes
tjar ta’ madwar 1 200 tranżazzjoni fl-oqsma kollha ta’
nfiq. Ir-Rapport Annwali għall-2014 li rriżulta ġie ppubb‑
likat fl-10 ta’ Novembru 2015 u ppreżentat b’mod estensiv
lill-partijiet interessati tagħna, bħall-Parlament Ewropew
u l-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea (Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji),
parlamenti u gvernijiet nazzjonali, kif ukoll lill-midja.
L-objettiv prinċipali tar-rapport annwali tagħna huwa li
jipprovdi sejbiet u konklużjonijiet li jgħinu lill-Parlament
Ewropew, lill-Kunsill u liċ-ċittadini biex jivvalutaw
il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Fir-Rapport
Annwali għall-2014, aħna pprovdejna aċċertament dwar
kif il-fondi tal-UE kienu ntużaw matul is-sena, u ġbidna
l-attenzjoni għal oqsma fejn huma kienu l-aktar f’riskju
li jintnefqu b’mod irregolari. Aħna analizzajna wkoll
għalfejn seħħew l-iżbalji u pprovdejna rakkomandazz‑
jonijiet utli u kosteffettivi għal titjib.
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Aħna aġġornajna l-istruttura tar-rapport annwali tagħna
għall-2014, sabiex inżidu l-utilità tiegħu għall-qarrejja
tagħna. Il-kapitoli issa jirriflettu l-intestaturi tal-qafas
finanzjarju pluriennali (QFP) għall-2014-2020. Id-dikja‑
razzjoni ta’ assigurazzjoni baqgħet il-qalba tar-rapport,
li fiha aħna tajna l-opinjoni tagħna dwar il-punt sa fejn
il-kontijiet annwali tal-UE kienu affidabbli, u sa fejn
it-tranżazzjonijiet tal-introjtu u tal-infiq kienu jikkon‑
formaw mar-regoli. Barra minn hekk, aħna vvalutajna
b’mod speċifiku kull qasam prinċipali ta’ attività tal-UE,
u pprovdejna livell ogħla ta’ informazzjoni dwar ilġestjoni baġitarja u finanzjarja. Aħna inkludejna wkoll in‑
formazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, u dwar
ir-rappurtar mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni, b’mod
partikolari fir-rigward tal-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi
tal-istrateġija Ewropa 2020.

L-infiq tal-UE fl-2014
ammonta għal

EUR 142.5 biljun

= qrib EUR €300
għal kull ċittadin

Il-President tal-QEA, Vítor Caldeira, jippreżenta r-Rapport Annwali
għall-2014 lill-Parlament Ewropew.

L-attivitajiet tagħna

Messaġġi ewlenin tar-Rapport Annwali
għall-2014

Il-QEA tappella għal approċċ ġdid
għall-investimenti u l-infiq
tal-UE
 Il-kontijiet tal-UE għall-2014 ġew iċċertifikati
bħala affidabbli.
 Id-dħul għall-2014 kien legali u regolari.
 Il-pagamenti għall-2014 kienu milquta minn żball
materjali.

Konklużjonijiet
u rakkomandazzjonijiet
 Il-kontijiet tal-UE għall-2014 tħejjew b’mod korrett
skont l-istandards internazzjonali u ppreżentaw
stampa vera u ġusta. Għalhekk aħna stajna, għal
darb’oħra, nagħtu opinjoni nadifa dwar l-affidab‑
biltà tagħhom. Madankollu, aħna tajna opinjoni
avversa dwar ir-regolarità tal-pagamenti.
 Il-livell ta’ żball stmat, li jkejjel il-livell ta’ irregolar‑
ità, għal pagamenti għall-2014 huwa 4.4 %, li huwa
qrib għal dak tal-2013 (4.5 %), u persistentement
ogħla mis-soll ta’ materjalità ta’ 2 %.
 Aħna sibna l-istess livell ta’ żball stmat (4.6 %)
taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri u għal
infiq immaniġġjat direttament mill-Kummiss‑
joni. L-ogħla livelli ta’ żball instabu fl-infiq taħt
“koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali” (5.7 %)
u għal “kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi”
(5.6 %). In-nefqa amministrattiva kellha l-livell laktar baxx ta’ żball stmat (0.5 %).
 Hemm relazzjoni ċara bejn it-tipi ta’ nfiq u llivelli ta’ żball. Il-livell ta’ żball stmat minna għal
skemi ta’ rimborż tal-ispejjeż (5.5 %), fejn l-UE
tirrimborża spejjeż eliġibbli għal attivitajiet
eliġibbli abbażi ta’ dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż
li jsiru mill-benefiċjarji, huwa d-doppju ta’ dak
għal programmi bbażati fuq drittijiet (2.7 %), fejn
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minflok rimborż tal-ispejjeż, isiru pagamenti wara
l-issodisfar tal-kundizzjonijiet.
 L-azzjoni korrettiva mill-awtoritajiet fl-Istati
Membri u mill-Kummissjoni kellha impatt pożittiv
fuq il-livell ta’ żball stmat. Mingħajr din l-azzjoni,
il-livell kumplessiv ta’ żball stmat minna kien ikun
5.5 %. Hemm aktar lok għall-Kummissjoni biex
din ittejjeb il-valutazzjoni tagħha tar-riskju u talimpatt tal-azzjonijiet korrettivi.
 Li kieku l-Kummissjoni, l-awtoritajiet fl-Istati Mem‑
bri jew l-awdituri indipendenti kienu għamlu użu
mill-informazzjoni kollha disponibbli għalihom,
setgħu jipprevienu, jew jaqbdu u jikkoreġu
proporzjon sinifikanti tal-iżbalji qabel ma dawn
saru.
 L-ammonti li għandhom jitħallsu fis-snin attwali
u fil-futur għadhom f’livell għoli ħafna. Huwa es‑
senzjali li l-Kummissjoni tieħu miżuri biex tittratta
din il-problema persistenti. Għal xi Stati Membri,
ix-xogħol b’lura fir-rigward ta’ fondi mhux użati
jirrappreżenta sehem sinifikanti tal-infiq kumples‑
siv tal-gvernijiet.
 Il-perjodi tal-istrateġija Ewropa 2020 fuq 10 snin
u ċ-ċikli baġitarji tal-UE fuq 7 snin (2007-2013
u 2014-2020) mhumiex allinjati. L-Istati Membri
ma jagħtux attenzjoni adegwata għall-kisbiet
tal-Ewropa 2020 fil-ftehimiet ta’ sħubija u fil-pro‑
grammi. Iż-żewġ kwistjonijiet jillimitaw l-abbiltà
tal-Kummissjoni li timmonitorja u tirrapporta dwar
il-prestazzjoni u l-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE
għal Ewropa 2020.
 L-analiżi li jmiss ta’ nofs it-terminu, tal-qafas
finanzjarju pluriennali 2014-2020, hija punt ewlieni
fil-ġestjoni tal-infiq tal-UE. Huwa importanti li
l-Kummissjoni tanalizza mill-aktar fis possib‑
bli l-oqsma fejn hemm livelli persistentement
għolja ta’ żball u tivvaluta opportunitajiet biex
dawn jitnaqqsu filwaqt li ssaħħaħ il-fokus fuq ilprestazzjoni fl-infiq.
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Riżultati għall-2014 tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet għall-oqsma ta’ nfiq tal-UE

Qasam ta’ nfiq

Konklużjoni
tal-awditjar

Ammont li huwa suġġett għall-awditjar u livell ta' żball stmat

3.6 %

EUR 57.5 bn

Riżorsi naturali
Koeżjoni ekonomika, soċjali
u territorjali

5.7 %

EUR 55.7 bn

Kompetittività
għat-tkabbir u l-impjiegi

EUR 13.0 bn

5.6 %

Ewropa Globali

EUR 7.4 2.7 %
bn

Amministrazzjoni

EUR 8.8 bn 0.5 %
0

Milqut minn
żball materjali

Ħieles minn
żball materjali
20

40

60
EUR bn

It-tabella hija meħuda mill-Awditu tal-UE fil-qosor għall-2014, li huwa disponibbli fuq is-sit web tagħna eca.
europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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Rapport Annwali dwar il-Fondi Ewropej
għall-Iżvilupp (FEŻ) għall-2014
 Id-dħul kien ħieles minn żball
 Il-pagamenti kienu milquta minn żball materjali
Il-FEŻ jipprovdu assistenza mill-Unjoni Ewropea għallkooperazzjoni għall-iżvilupp lill-Istati Afrikani, talKaribew u tal-Paċifiku (AKP) u lill-pajjiżi u t-territorji
ekstra-Ewropej (PTEE). Huma jiġu ffinanzjati mill-Istati
Membri u mmaniġġjati barra mill-qafas tal-baġit tal-UE
mill-Kummissjoni Ewropea u, għal xi assistenza, mill-Bank
Ewropew tal-Investiment.
Aħna sibna li l-kontijiet tal-FEŻ għall-2014 kienu affidab‑
bli. Id-dħul tagħhom ma kienx milqut minn żball ma‑
terjali, għall-kuntrarju tal-pagamenti tagħhom, li kienu
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milquta minn rata ta’ żball stmata ta’ 3.8 %. Bħal fis-snin
preċedenti, aħna sibna dgħufijiet fil-kontrolli ex ante.
Żbalji relatati ma’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli talakkwist u man-nuqqas ta’ dokumenti ta’ sostenn għallġustifikazzjoni tal-infiq kienu l-kawża ta’ kważi żewġ terzi
tal-livell ta’ żball stmat.
Ir-rapport annwali tagħna dwar il-FEŻ jiġi ppubblikat
flimkien mar-rapport annwali tagħna dwar il-baġit tal-UE
u huwa disponibbli fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu).

Baġit tal-FEŻ għall-2014 =

EUR 3.1 biljun

L-attivitajiet tagħna
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Rapporti annwali speċifiċi għall-2014

tal-aġenziji u l-impriżi konġunti li kien jifdal ġew awditjati
kompletament minna.

Il-baġits tal-aġenziji, il-korpi u l-impriżi konġunti kollha
tal-UE fl-2014 ammontaw għal madwar EUR 4 biljun =
madwar 3 % tal-Baġit 2014 tal-UE

Aħna sibna li l-aġenziji kollha, u l-korpi u l-impriżi
konġunti l-oħra, ipproduċew kontijiet affidabbli
għall-2014. It-tranżazzjonijiet tagħhom kienu legali
u regolari, bl-eċċezzjoni tal-Artemis (Sistemi inkor‑
porati tal-kompjuter), l-ENIAC (Nanoelettronika) u lECSEL (Komponenti u sistemi elettroniċi). Aċċertament
insuffiċjenti mill-istrateġiji tal-awditjar ex post tal-Artemis
u tal-ENIAC wassal għal kwalifika tal-opinjoni tagħhom,
kif ukoll ta’ dik tal-ECSEL. Inġenerali, l-aġenziji komplew
itejbu l-proċeduri tagħhom billi ħadu azzjoni korrettiva
b’rispons għall-kummenti tagħna mis-snin preċedenti.
Ir-rapporti annwali speċifiċi tagħna, flimkien maż-żewġ
sommarji tar-riżultati tal-awditi tagħna għall-2014, talaġenziji u tal-korpi l-oħra u l-impriżi konġunti, huma
disponibbli fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu).

L-aġenziji tal-UE, il-korpi l-oħra u l-impriżi konġunti (JUs)
iwettqu kompiti speċifiċi f’isem l-UE u madwar l-Unjoni
kollha. Dawn huma attivi f’ħafna oqsma, bħalma huma
s-sikurezza, is-sigurtà, is-saħħa, ir-riċerka, il-finanzi, ilmigrazzjoni u t-trasport. Kull waħda għandha l-mandat,
il-bord amministrattiv, id-direttur, il-persunal u l-baġit
proprju tagħha.
Fl-2015, aħna pproduċejna 52 rapport annwali speċifiku
għas-sena finanzjarja 2014. Dawn koprew il-41 aġenzija
deċentralizzata u eżekuttiva tal-UE u korpi oħra Ewropej,
it-8 impriżi konġunti Ewropej għar-riċerka, l-Iskejjel
Ewropej, l-Impriża Konġunta Galileo f’likwidazzjoni u linfrastruttura ta’ komunikazzjoni Sisnet. Barra minn hekk,
ippubblikajna żewġ sommarji li jipprovdu ħarsa ġenerali
lejn ir-riżultati tal-awditi tagħna f’dan il-qasam – wieħed
dwar l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-UE, u l-ieħor dwar
l-Impriżi Konġunti. Dawn ir-rapporti ġew ippreżentati lillPresident tal-Parlament Ewropew u lill-Kumitat tal-Parla‑
ment għall-Kontroll tal-Baġit, lill-Kunsill Affarijiet Ġenerali
u lill-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill.
L-2014 kienet l-ewwel sena li fiha l-kontijiet annwali ta’
kull waħda mit-33 aġenzija deċentralizzata u korp ieħor
tal-UE ġew suġġetti għal awditu indipendenti minn
ditta privata tal-awditjar. Meta ffurmajna l-opinjonijiet
tagħna dwar dawn il-kontijiet, aħna qiesna dan ix-xogħol
tal-awditjar u l-azzjoni li ttieħdet mill-partijiet awditjati
b’rispons għas-sejbiet tal-awditur. Il-kontijiet annwali

Il-kwartieri ġenerali tal-Europol, l-Aja, in-Netherlands.

52 rapport
annwali
speċifiku

dwar l-aġenziji,
il-korpi l-oħra u
l-impriżi konġunti tal-UE
li jinsabu madwar l-UE
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Rapporti speċjali li ġew prodotti
fl-2015

Fl-2015, ir-rapporti speċjali tagħna ffukaw fuq suġġetti
relatati mal-objettivi kumplessivi tal-UE ta’ kisba ta’ valur
miżjud u ta’ tkabbir, kif ukoll ir-rispons tal-UE għal sfidi
dinjija, li jinkludu s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, lambjent u t-tibdil fil-klima.

Barra mir-rapporti annwali u r-rapporti annwali speċifiċi
tagħha, aħna nippubblikaw rapporti speċjali matul
is-sena kollha li jkopru awditi tal-prestazzjoni u talkonformità li jikkonċernaw oqsma baġitarji speċifiċi jew
suġġetti dwar il-ġestjoni li nagħżlu aħna stess. Aħna
nagħżlu u nfasslu dawn il-kompiti tal-awditjar biex ikunu
ta’ impatt massimu, biex b’hekk nagħmlu l-aqwa użu
mir-riżorsi tagħna. Spiss, l-awditi tal-prestazzjoni tagħna
jkopru għadd ta’ snin finanzjarji u u s-suġġett kumpless
tagħhom ifisser li jistgħu jieħdu aktar minn sena biex jiġu
kkompletati.

Sommarji tal-25 rapport speċjali kollha li aħna
pproduċejna fl-2015 huma ppreżentati taħt l-intestatura
korrispondenti tal-QFP.

Il-passi prinċipali f’kompitu tal-awditjar tal-prestazzjoni jew tal-konformità magħżul
Pubblikazzjoni tar-rapport speċjali
fi 23 lingwa uffiċjali, bir-risposta
tal-parti awditjata.

06
05
04
03
02
01
IPPJANAR

XOGĦOL FUQ
ILPOST

ADOZZJONI

APPROVAZZJONI

ABBOZZAR

PUBBLIKAZZJONI

Approvazzjoni tar-rapport
mill-Awla tal-awditjar jew
mill-Qorti sħiħa.

Konferma tal-fatti u tas-sejbiet mal-parti
awditjata.

Preżentazzjoni ċara u strutturata tas-sejbiet u l-konklużjonijiet
prinċipali. Tħejjija tar-rakkomandazzjonijiet.

Timijiet multidixxiplinarji jiġbru l-evidenza fuq il-post fil-kwartieri ġenerali
tal-Kummissjoni u fl-Istati Membri u Stati benefiċjarji.

Jiġu ddeterminati l-utilità u l-fattibbiltà tal-proposta tal-awditjar. Jiġu ddefiniti l-ambitu,
l-objettivi, l-approċċ, il-metodoloġija u l-iskeda ta’ żmien tal-kompitu.
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Tkabbir intelliġenti u inklużiv
Kompetittività
għat-tkabbir u l-impjiegi
100

It-tkabbir intelliġenti u inklużiv jirrappreżenta l-akbar porzjon
ta’ nfiq mill-baġit tal-UE u jkopri żewġ oqsma: kompetittività
għat-tkabbir u l-impjiegi u koeżjoni ekonomika, soċjali
u territorjali.

EUR 143 biljun
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13 %

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi tkop
ri finanzjament għan-netwerks trans-Ewropej
fl-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni;
l-iżvilupp ta’ impriżi, ir-riċerka u l-innovazzjoni;
l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-politika soċjali; eċċ. In-nefqa ppja‑
nata f’dan il-qasam għall-2014-2020 tirrappreżenta 13 % talbaġit totali tal-UE għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu,
jew EUR 143 biljun. Il-baġit għall-2015 kien ta’ EUR 15.7 biljun.

Trasport minn Passaġġi fuq l-Ilma Interni flEwropa: L-ebda titjib sinifikanti fis-sehem modali
u fil-kundizzjonijiet ta’ navigabbiltà mill-2001 ‘il
hawn (Nru 1/2015) – ivvaluta jekk il-proġetti kkofi‑
nanzjati mill-baġit tal-UE kkontribwewx b’mod
effettiv biex jiżdied is-sehem modali tat-trasport
tal-merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni
u biex tittejjeb in-navigabbiltà, u jekk l-istrateġiji
tal-UE għat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma
interni kinux koerenti u bbażati fuq analiżijiet rile‑
vanti u komprensivi.
L-awditu sab li kien sar biss progress bil-mod,
b’riżultat ta’ nuqqas ta’ eliminazzjoni ta’ os‑
takli. Proġetti kkofinanzjati mill-UE ma kinux ġew
implimentati b’mod effettiv, filwqt li t-trasport
minn passaġġi fuq l-ilma interni bħala alternattiva
għat-trasport bit-triq ma żdiedx, u n-navigabbiltà
ma tjibitx. L-Istati Membri ftit li xejn kienu taw at‑
tenzjoni għall-passaġġi fuq l-ilma interni, minkejja
li l-Kummissjoni kienet għamlithom prijorità. Ma
kien hemm ebda strateġija kumplessiva koerenti
bejn l-Istati Membri kkollegati permezz ta’ kurituri
prinċipali fuq l-ilma, u l-istrateġiji tal-UE ma tawx
biżżejjed attenzjoni għall-manutenzjoni tax-xmaj‑
jar u għal kunsiderazzjonijiet politiċi u ambjentali.
L-Istati Membri għandhom jipprijoritizzaw proġetti
ta’ passaġġi fuq l-ilma interni li għandhom l-akbar

u l-aktar benefiċċji immedjati, u l-Kummissjoni
għandha tiffoka l-finanzjament fuq proġetti li
għandhom pjanijiet avvanzati għall-eliminazzjoni
ta’ ostakli.
Proġetti tal-UE tat-trasport minn passaġġi fuq
l-ilma interni rċevew finanzjament ta’ EUR 1.3 biljun
fil-perjodu 2007-2013 taħt l-Istrument tan-Netwerk
Trans-Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni.
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L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza
l-ħtiġijiet ta’ mikroimprendituri b’mod adegwat?
(Nru 8/2015) – ivvaluta jekk il-ħtiġijiet tal-mikro‑
imprendituri kinux qed jiġu indirizzati permezz
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Faċilità Ewropea
ta’ Mikrofinanzjament Progress.
L-awditu sab dgħufijiet fil-programmazzjoni u ttfassil tal-appoġġ finanzjarju mill-FSE u nuqqas ta’
biżżejjed monitoraġġ affidabbli tal-prestazzjoni.
Barra minn hekk, la l-Kummissjoni Ewropea u lan‑
qas l-Istati Membri ma kellhom informazzjoni kom‑
parattiva dwar l-ispiża amministrattiva għal kull
Stat Membru u għal kull mekkaniżmu ta’ finanzja‑
ment. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jkollhom impatt
negattiv fuq l-effettività tal-appoġġ finanzjarju
tal-UE għal mikroimprendituri. L-Istati Membri
għandhom iwettqu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet
meta jkunu qed ifasslu strumenti ta’ finanzja‑
ment u jħejju programmi operazzjonali li jinkludu
appoġġ finanzjarju tal-UE lil mikroimprendituri.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel l-użu ta’
strumenti finanzjarji taħt l-FSE mill-Istati Membri
kundizzjonali fuq l-istabbiliment ta’ sistemi robusti
ta’ mmaniġġjar tar-riskju.
Normalment, il-mikrofinanzjament jingħata għal
ammonti li jkunu inqas minn EUR 25 000, u spiss
ikunu ta’ inqas minn EUR 10 000. Id-domanda totali
għal dawn il-livelli ta’ finanzjament fl-Istati Membri
tal-UE hija stmata li hija ogħla minn EUR 12-il biljun.
Eżempji msemmija fir-rapport jinkludu EUR 5 000
għall-espansjoni ta’ kjosk f’belt u EUR 9 500 biex
jgħinu fl-istabbiliment ta’ żona tal-logħob għat-tfal
u ħanut tal-ħwejjeġ.

••

Titjib tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija
permezz tal-iżvilupp tas-suq intern tal-enerġija:
jinħtieġu sforzi akbar (Nru 16/2015) – staqsa jekk
l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-politika tas-suq in‑
tern tal-enerġija u l-infiq tal-UE fuq l-infrastruttura
tal-enerġija pprovdewx, b’mod effettiv, benefiċċji
għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.
L-awditu sab li, b’mod ġenerali, l-infrastruttura talenerġija fl-Ewropa għadha mhijiex imfassla għal
swieq kompletament integrati, u għaldaqstant att
walment ma tipprovdix sigurtà effettiva tal-prov‑
vista tal-enerġija. L-appoġġ finanzjarju mill-baġit
tal-UE fil-qasam tal-infrastruttura tal-enerġija kellu
biss kontribut limitat għas-suq intern tal-enerġija
u għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Il-Kum‑
missjoni Ewropea għandha tidentifika infrastruttu‑
ra tal-enerġija fl-UE li mhijiex qed tintuża b’mod
attiv, u taħdem mal-Istati Membri biex jitneħħew
l-ostakli għall-użu tagħha għas-suq intern talenerġija. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha
tqis modi ġodda ta’ kif l-enerġija fi Stat Membru
wieħed tista’ ssir disponibbli għal klijenti fi Stat
Membru ieħor.
Is-suq intern tal-enerġija għandu jippermetti l-fluss
liberu u l-kummerċ tal-gass u l-elettriku madwar
l-UE. Il-baġit tal-UE pprovda EUR 3.7 biljun ta’
finanzjament għall-infrastruttura tal-enerġija bejn
l-2007 u l-2013, b’EUR 7.4 biljun oħra mistennija li
jiġu pprovduti bejn l-2014 u l-2020. Iżda r-rapport
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-objettiv tal-UE li
s-suq intern tal-enerġija jiġi kkompletat sal-2014
ma ġiex issodisfat.
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Tkabbir intelliġenti u inklużiv
Koeżjoni ekonomika,
soċjali u territorjali

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
tinkludi politika reġjonali li għandha l-għan li
tgħin lill-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE li huma l-inqas
żviluppati biex ilaħħqu mal-oħrajn, li ssaħħaħ
il-kompetittività tar-reġjuni kollha u li tiżviluppa l-kooperazz‑
joni bejniethom.

EUR 367 biljun
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In-nefqa għall-koeżjoni ppjanata għall-2014-2020
tirrappreżenta 34 % tal-baġit tal-UE għall-perjodu ta’ pro‑
grammazzjoni kollu, jew EUR 367 biljun. Il-baġit għall-2015
kien ta’ EUR 51.1 biljun.

0
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L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi rela‑
tati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE
għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati
(Nru 10/2015) – eżamina jekk il-Kummissjoni u lIstati Membri humiex qed jieħdu azzjoni xierqa
u effettiva biex jindirizzaw il-problema ta’ żbalji
fl-akkwist pubbliku fil-qasam tal-koeżjoni.
L-awditu sab li problemi mifruxa jippersistu fil-mod
kif l-awtoritajiet pubbliċi madwar l-UE jikkuntrat‑
taw ix-xogħol. Għalkemm il-Kummissjoni u l-Istati
Membri bdew jindirizzaw il-problema, għad fadal
xi jsir. Żbalji serji rriżultaw f’nuqqas ta’ kompetiz‑
zjoni ġusta u fl-għoti ta’ kuntratti lil dawk li ma
kinux l-aħjar offerenti. L-analiżi sistematika hija
limitata ħafna u hemm nuqqas ta’ data dettaljata,
robusta u koerenti biżżejjed dwar in-natura u l-es‑
tent tal-iżbalji. Jekk is-sitwazzjoni ma tkunx tjiebet
sa tmiem l-2016, l-awditu rrakkomanda li l-paga‑
menti għall-2014-20 lill-Istati Membri kkonċernati
għandhom jiġu sospiżi.
Bejn l-2007 u l-2013, ġew allokati EUR 349 biljun
għall-infiq fil-qasam tal-politika reġjonali per‑
mezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali,

il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew. Parti
sinifikanti minn dawn il-flus tintnefaq permezz
tal-akkwist pubbliku. Inqabdu żbalji f’madwar
40 % tal-proġetti, li fihom l-akkwist pubbliku ġie
awditjat fir-rapporti annwali tal-QEA matul is-snin
2009 sa 2013.
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Finanzjament mill-UE ta’ impjanti tat-Trattament
tal-Ilma Urban Mormi fil-baċin tax-Xmara Danubju:
aktar sforzi huma meħtieġa biex l-Istati Membri
jingħataw għajnuna sabiex jilħqu l-objettivi tal-UE
għall-politika tal-ilma mormi (Nru 2/2015) – iv‑
valuta kemm kienu effettivi l-Fondi Ewropej għallIżvilupp Reġjonali/il-Fondi ta’ Koeżjoni biex jgħinu
lill-Istati Membri fil-baċin tax-Xmara Danubju jilħqu
l-objettivi tal-UE għall-politika tal-ilma mormi.
L-awditu sab li filwaqt li l-infiq tal-UE kellu rwol
ewlieni biex jgħin lir-Repubblika Ċeka, lill-Ungerija,
lir-Rumanija u lis-Slovakkja jiksbu progress, il-pajjiżi
kollha ġarrbu dewmien fl-ikkonformar mar-regoli
u fl-użu tal-flus disponibbli tal-UE. Għalkemm
l-impjanti tagħhom kienu ġeneralment jittrattaw
l-ilma mormi adegwatament, xi drabi t-trattament
tagħhom tal-ħama tad-drenaġġ u t-tifwir tax-xita
kien dgħajjef. Terz tal-impjanti kienu kbar iżżejjed
u potenzjalment mhux sostenibbli. Il-pajjiżi użaw
il-fondi disponibbli tal-UE bil-mod, u b’hekk irriskjaw
li jitilfu l-finanzjament mill-UE jew li joħolqu ħtieġa
għal flus addizzjonali mill-kaxxa tal-Istat tagħhom.
Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-rekwiżiti tarrappurtar u l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
dispożizzjonijiet legali biex jiżguraw konnessjoni
fil-pront man-netwerk pubbliku tad-drenaġġ. IlKummissjoni u l-Istati Membri għandhom jissettjaw
kriterji għat-tipi kollha ta’ użu tal-ħama u jiżguraw
monitoraġġ robust ta’ materjali li jniġġsu.
Il-baċin tax-Xmara Danubju huwa l-akbar fl-Ewropa.
L-UE kkontribwiet EUR 7.9 biljun għal proġetti għattrattament tal-ilma mormi fl-erba’ Stati Membri
awditjati matul il-perjodu tal-programm 2000-2006
u dak tal-2007-2013.

••

Il-kwalità tal-ilma fil-baċin tax-xmara Danubju: sar
progress fl-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas
dwar l-Ilma iżda għad fadal xi jsir (Nru 23/2015) –
ivvaluta jekk l-implimentazzjoni tad-direttiva qafas
dwar l-ilma mir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, irRumanija u s-Slovakkja wasslitx għal titjib fil-kwalità
tal-ilma tas-superfiċje fil-baċin tax-Xmara Danubju.
L-awditu sab li kien hemm ftit li xejn titjib mill-2004
‘l hawn. Huwa ġibed l-attenzjoni għal “nuqqas ta’
ambizzjoni” fil-pjanijiet tal-pajjiżi bħala r-raġuni
prinċipali għall-progress limitat. L-awditu indika
nuqqas ta’ miżuri mmirati għal korpi tal-ilma ta’
kwalità mhux sodisfaċenti. Kien hemm ukoll
nuqqasijiet fis-sistemi ta’ monitoraġġ li rriżultaw
f’nuqqas ta’ data kemm dwar it-tip kif ukoll is-sorsi
ta’ tniġġis li kkawżaw il-falliment ta’ korpi tal-ilma.
Barra minn hekk, l-Istati Membri eżentaw għadd
sinifikanti ta’ korpi tal-ilma minn skadenzi importanti
mingħajr biżżejjed ġustifikazzjoni. Ir-rakkoman‑
dazzjonijiet kienu jinkludu titjib tas-sistemi ta’
monitoraġġ u dijanjożi, kriterji aktar b’saħħithom
għall-ispezzjonijiet, u li jitqiesu imposti jew tassazz‑
joni bħala deterrent għall-emissjonijiet.
Bejn l-2007 u l-2013, il-Fond Ewropew għallIżvilupp Reġjonali/il-Fond ta’ Koeżjoni pprovdew
EUR 6.35 biljun lill-Istati Membri fil-baċin tax-Xmara
Danubju, għat-trattament tal-ilma mormi. Matul
l-istess perjodu, il-Fond Agrikolu Ewropew għallIżvilupp Rurali pprovda EUR 6.39 biljun biex jiġu
kkumpensati l-bdiewa li qed jidħlu għal impenji
agroambjentali.

20

L-attivitajiet tagħna

••

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu
l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għallimplimentazzjoni (Nru 3/2015) – ivvaluta jekk
il-Kummissjoni pprovdietx appoġġ xieraq lill-Istati
Membri fl-istabbiliment tagħhom tal-iskema ta’
Garanzija għaż-Żgħażagħ u eżaminatx ir-riskji pos‑
sibbli għall-implimentazzjoni.
L-awditu identifika tliet riskji għallimplimentazzjoni b’suċċess tal-inizjattiva, Garanzija
għaż-Żgħażagħ: l-adegwatezza tal-finanzjament
totali, id-definizzjoni ta’ “offerta ta’ kwalità tajba”,
u l-mod li bih il-Kummissjoni timmonitorja u tir‑
rapporta dwar ir-riżultati. Il-Kummissjoni tabilħaqq
ipprovdiet appoġġ f’waqtu u xieraq lill-Istati Mem‑
bri fl-istabbiliment tal-iskemi tagħhom ta’ Garan‑
zija għaż-Żgħażagħ. Iżda hija ma wettqitx valutazz‑
joni tal-impatt li tispeċifika l-ispejjeż u l-benefiċċji
mistennija, minkejja li din hija proċedura standard.
Għalkemm il-Kummissjoni kienet talbet lillIstati Membri jipprovdu stimi tal-ispejjeż meta
jippreżentaw il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni
tagħhom ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ, xi wħud
mit-tweġibiet ma kellhomx informazzjoni rilevanti,
filwaqt li ebda waħda minnhom ma pprovdiet
stima tal-ispejjeż għar-riformi strutturali meħtieġa.
L-iskema ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ ġiet stabbili‑
ta f’Ġunju 2013 b’rispons għas-sitwazzjoni li dejjem
sejra għall-agħar għaż-żgħażagħ qiegħda, u li
tħarrxet minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja.
Mill-2014 sal-2020, l-iskema se tkun iffinanzjata
parzjalment sa total ta’ EUR 12.7 biljun mill-baġit
tal-UE permezz tal-Fond Soċjali Ewropew u ta’ Iniz‑
jattiva dedikata favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ.

••

Appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta’ azzjoni
għaż-żgħażagħ: ir-riorjentament tal-finanzjament
mill-FSE nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus
suffiċjenti fuq ir-riżultati (Nru 17/2015) – ivvaluta
jekk ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE
fl-2012 ibbenefikax minn proposti żviluppati mitTimijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ dwar kif jistgħu
jinkisbu riżultati aktar effettivi u f’inqas żmien għażżgħażagħ qiegħda, permezz tal-infiq mill-FSE.
L-awditu sab li t-Timijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ
li twaqqfu mill-Kummissjoni fil-fatt irnexxielhom
jirriorjentaw il-flus lejn appoġġ għaż-żgħażagħ,
iżda għamlu biss proposti limitati. Il-Kummissjoni
pprovdiet konsulenza lill-Istati Membri, iżda
l-appoġġ tagħha kien limitat bil-livell u l-kwalità
ta’ informazzjoni li kienet disponibbli għaliha.
Filwaqt li l-inizjattiva wasslet għar-riprogrammar
u r-riallokazzjoni tal-Fondi Soċjali Ewropej, ilvalutazzjoni mill-Kummissjoni tal-emendi għallprogrammi operazzjonali ffukat prinċipalment fuq
l-impatt tagħhom fuq il-baġit. Aspettattivi għal
inizjattivi bħal dawn iridu jiġu mmaniġġjati aħjar
fejn ikun hemm diskrepanza potenzjali bejn dak
li jitwiegħed u dak li jista’ jitwassal realistikament
mill-Kummissjoni.
Fl-2012, il-Kummissjoni waqqfet Timijiet ta’ Azzjoni
għaż-Żgħażagħ, bħala parti mill-“Inizjattiva għallOpportunitajiet taż-Żgħażagħ” tagħha. It-Timijiet
ġabu flimkien esperti nazzjonali u esperti talKummissjoni fit-tmien Stati Membri bl-ogħla livelli
ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ. L-inizjattiva kienet
tikkonċerna kważi EUR 10 biljun tal-Fondi Soċjali
Ewropej, li kienu għadhom disponibbli fl-Istati
Membri kkonċernati.
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Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali
Riżorsi naturali

Din l-intestatura baġitarja tkopri l-politika
agrikola komuni, il-politika komuni tas-sajd,
l-iżvilupp rurali u l-miżuri ambjentali tal-UE.
Tliet kwarti tal-infiq jinvolvi nfiq dirett lil bdiewa
u appoġġ għal swieq agrikoli. Porzjon ieħor ta’ wieħed minn
ħamsa tal-infiq imur għall-iżvilupp rurali.

EUR 417 biljun
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39 %

In-nefqa ppjanata għall-2014–2020 tirrappreżenta kważi 39 %
tal-baġit totali tal-UE għall-perjodu ta’ programmazzjoni
kollu, li huwa EUR 417-il biljun. Il-baġit għall-2015 kien ta’
EUR 56 biljun.

L-assistenza teknika: x’kontribut tat għallagrikoltura u l-iżvilupp rurali? (Nru 4/2015) –
eżamina l-użu minn fondi tal-Assistenza Teknika
fl-agrikoltura u l-iżvilupp rurali matul il-perjodu
ta’ programmazzjoni 2007-2013. Huwa ffoka fuq
ir-regolarità, l-effettività u l-effiċjenza tal-finanzja‑
ment fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri.
L-awditu sab li la l-Kummissjoni Ewropea u lanqas
l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma setgħu
jiddimostraw kemm l-użu mill-assistenza teknika
fil-politika tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali kien
ikkontribwixxa b’mod sodisfaċenti għall-effiċjenza
baġitarja u għall-objettivi tal-politika agrikola
komuni. In-netwerks rurali, li għandhom l-għan li
jżidu l-kooperazzjoni, il-kondiviżjoni ta’ għarfien
u l-innovazzjoni fis-settur agrikolu, huma strument
adatt ħafna għall-Assistenza Teknika. Madankollu,
fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, ir-riżorsi intenzjonati
għall-bini tal-kapaċità spiss kienu ntużaw biex
jirfdu l-baġits amministrattivi ġenerali. Il-Kummiss‑
joni għandha tikkjarifika l-ambitu u l-applikazzjoni
tal-assistenza teknika mill-Istati Membri fil-qasam
tal-iżvilupp rurali u timmonitorja l-implimentazzjo‑
ni mill-qrib.

Għall-perjodu 2007–2013, l-Istati Membri ppjanaw
li jużaw EUR 1.5 biljun ta’ finanzjament millAssistenza Teknika mill-baġit tal-UE, sa massimu
ta’ 4 % tal-pakkett nazzjonali tal-iżvilupp rurali.
Għall-perjodu 2014–2020, dik iċ-ċifra żdiedet għal
madwar EUR 1.9 biljun.
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L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta’ suċċess
u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?
(Nru 5/2015) – iffoka fuq jekk l-istrumenti finan‑
zjarji (fondi ta’ self u ta’ garanzija) implimentati
taħt il-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE kinux tfasslu
u ġew immaniġġjati sew fil-perjodu ta’ program‑
mazzjoni 2007–2013.
L-awditu sab li l-istrumenti sa issa ma kellhomx
suċċess. Dan kien prinċipalment dovut għall-fatt
li ġew kapitalizzati b’mod eċċessiv u ma ssodis‑
fawx il-potenzjal tagħhom f’termini tal-effett ta’
ingranaġġ u effett rotanti mixtieqa. Ma sar ebda
każ ċar għall-istabbiliment tal-istrumenti finanz‑
jarji fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007–2013.
Ma kien hemm ebda informazzjoni kwantifikab‑
bli u affidabbli biex jiġu ġustifikati t-tipi ta’ stru‑
ment finanzjarju stabbilit, biex tiġi determinata
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d-domanda għall-istrumenti finanzjarji fil-qasam
tal-agrikoltura u biex jintwera li l-ammont ta’
kapital assenjat għall-fond kien xieraq. Għandhom
jingħataw inċentivi aħjar għall-Istati Membri biex
jistabbilixxu strumenti finanzjarji għall-iżvilupp
rurali u jistimulaw id-domanda minn bdiewa jew
benefiċjarji oħra, u għandhom jiġu stabbiliti miri
xierqa għal effetti ta’ ingranaġġ u effetti rotanti
għall-2014–2020.
L-UE u l-Istati Membri kienu investew madwar EUR
700 miljun f’fondi ta’ garanzija u ta’ self għalliżvilupp rurali, sa tmiem l-2013. Għall-perjodu
2014–2020, il-Kummissjoni trid li l-Istati Membri
jimpenjaw rwieħhom għal mill-anqas użu rduppjat
minnhom.

Fokus fuq awditu tal-prestazzjoni:
L-integrità u l-implimentazzjoni tal-EU
ETS (Nru 6/2015)
L-Iskema tal-Unjoni Ewropea għan-Negozjar ta’ Emiss
jonijiet (EU ETS) hija kemxejn differenti minn politiki
u programmi oħra li nawditjaw, fis-sens li hija ma
tirċevix finanzjament sinifikanti mill-baġit tal-UE. Minnaħa l-oħra, hija tabilħaqq għandha impatt qawwi
ħafna fuq l-implimentazzjoni ta’ politiki madwar
l-UE, u fuq il-kwalità ta’ ħajjet iċ-ċittadini. Introdotta
fl-2005, l-EU ETS spiss tiġi ċċitata bħala l-mudell
referenzjali għal skemi emerġenti ta’ politika dwar ittibdil fil-klima u skemi għan-negozjar ta’ emissjonijiet
bnadi oħra fid-dinja. Għalhekk ikun mistenni li jkun
hemm qafas tajjeb li jinvolvi regolazzjoni u sorvel‑
janza tas-suq, ċertezza tad-dritt, u sistemi għattrattament ta’ informazzjoni fundamentali. Minbarra
dan, il-mekkaniżmi tas-sistemi ta’ implimentazzjoni
għandhom ikunu stretti biżżejjed.
Lejn tmiem l-2013, l-awdituri tagħna fittxew li
jeżaminaw il-qafas għall-protezzjoni tal-integrità
tal-EU ETS, u s-sistemi għall-implimentazzjoni proprja
tal-iskema fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri salFażi II (tmiem l-2012). Dan kien imqanqal mir-riskji
fil-ħolqien ta’ suq li jiffunzjona biex tinkiseb il-politika
tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, u d-diffikultajiet biex tiġi
kkontrollata attività intanġibbli bħal din (“kif għandha
titkejjel l-arja sħuna?”).

L-awdituri tagħna vvalutaw jekk l-EU ETS kinitx
immaniġġjata b’mod adegwat. Mhux biss wettqu
analiżijiet fl-uffiċċju u intervisti mal-uffiċjali involuti
fl-immaniġġjar tal-EU ETS fil-Kummissjoni Ewropea fi
Brussell, iżda marru wkoll f’ħames Stati Membri – ilĠermanja, Franza, l-Italja, il-Polonja u r-Renju Unit –
biex iżuru l-awtoritajiet rilevanti. Barra minn hekk,
huma analizzaw id-dokumenti għal tnejn oħra – ilGreċja u Spanja – u kkonsultaw lil esperti fil-qasam.
Huma kisbu wkoll evidenza billi ttestjaw id-data
mid-dokumenti fl-awtoritajiet nazzjonali, li kienet
relatata ma’ 150 installazzjoni magħżula minn dawn
is-7 pajjiżi, u permezz ta’ analiżi tad-data mir-reġistru
tat-tranżazzjonijiet tal-UE. Huma ma setgħux iżuru
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l-installazzjonijiet proprja billi dawn ma jirċevux flus
mill-UE biex joperaw l-iskema, għalhekk l-istituzzjoni
tagħna ma għandhiex drittijiet ta’ aċċess għall-awditjar.
L-evidenza miksuba mill-awdituri tagħna kienet
tindika nuqqas ta’ sorveljanza tas-suq tal-emissjonijiet
u wkoll nuqqas ta’ kooperazzjoni bejn ir-regolaturi.
Għal skopijiet ta’ wiri tas-sejbiet speċifiċi tagħna,
l-awdituri tagħna sabu li d-definizzjoni legali proprja
tal-kwoti għandha tiġi kkjarifikata aktar u li l-proċeduri
għall-ftuħ ta’ kontijiet tal-ETS fuq ir-reġistru tal-UE,
u għall-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet, ma kinux
adegwati biex jipprovdu kontrolli suffiċjenti kontra
l-abbuż. Din kienet sitwazzjoni diffiċli li minnha ma
kienx hemm possibbiltà ta’ ħruġ – l-Istati Membri
ma setgħux jimmonitorjaw tranżazzjonijiet tran‑
skonfinali b’mod effettiv għaliex ma kellhomx aċċess
dirett għad-database ċentrali, iżda l-Kummissjoni ma
setgħetx timmonitorjahom lanqas għaliex ma kellha
ebda bażi regolatorja biex tagħmel dan. L-awdituri
tagħna sabu wkoll li s-sistemi għall-monitoraġġ u rrappurtar tal-emissjonijiet ma ġewx armonizzati, u li
wrew dgħufijiet fil-kontrolli kif ukoll gwida inade‑
gwata mill-Kummissjoni u rappurtar inadegwat kemm
mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri.
B’riżultat tas-sejbiet tagħna, aħna kkonkludejna li
l-qafas għall-protezzjoni tal-integrità tas-suq ma
kienx robust biżżejjed u li kien hemm dgħufijiet
sinifikanti fl-implimentazzjoni fil-fażi preċedenti, li
xi wħud minnhom jirrikjedu wkoll azzjoni ulterjuri
fil-fażi attwali. Minkejja l-problemi msemmija hawn
fuq, ir-rapport tagħna jagħmilha ċara li din l-iskema
innovattiva ttejbet b’mod kontinwu. Id-dibattitu
u r-riformi dwar l-ETS, li kienu għadhom għaddejjin
fiż-żmien meta r-rapport ġie ppubblikat, jiffokaw fuq
l-effettività tagħha u fuq kif għandha tiġi ttrattata
l-ħażna eċċessiva. Dan l-awditu ma indirizzax dawn
il-kwistjonijiet. Iżda b’dan ir-rapport, aħna nuru li lattenzjoni trid tingħata wkoll għall-kwistjonijiet bażiċi
ta’ integrità u implimentazzjoni tas-suq, biex b’hekk
l-UE tista’ tkun kunfidenti li l-politika emblematika
hija mgħammra aħjar biex tindirizza t-tnaqqis talemissjonijiet u t-teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjoni‑
jiet tal-karbonju.
Aħna għamilna għadd ta’ rakkomandazzjonijiet
prattiċi kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-awtoritajiet
tal-Istati Membri, li jistgħu jgħinuhom itejbu l-integ‑
rità tas-suq u l-implimentazzjoni tas-sistema, u b’hekk
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din issir għodda aktar b’saħħitha għall-ilħuq tal-miri
għat-tibdil fil-klima sal-2020 u wara. B’reazzjoni għarrapport tagħna, il-Kummissjoni qablet li kwalunkwe
kwistjoni sinifikanti li jifdal, fir-regolamentazzjoni
u s-sorveljanza tas-suq tal-emissjonijiet, għandha tiġi
indirizzata sabiex tittejjeb aktar l-integrità tas-suq
fejn din tkun meħtieġa, b’aċċertament li ħafna titjib
huwa diġà stabbilit għall-Fażi III (2013–2020) u tindi‑
rizza l-osservazzjonijiet tagħna b’mod speċifiku.
Ir-rapport qanqal interess sinifikanti mill-midja, u ġie
ppreżentat f’sessjoni ta’ informazzjoni għall-istampa
lil ġurnalisti akkreditati tal-UE fi Brussell. Il-midja fl-UE
u madwar id-dinja rrappurtat li l-ETS tal-UE tirrikjedi
aktar sorveljanza għat-titjib tas-suq tal-karbonju
u aktar protezzjoni mill-abbuż fis-suq, inklużi riskji
għall-frodi tal-VAT li kienu għadhom ma ġewx indiriz‑
zati. Bħalma huwa l-każ għar-rapporti speċjali speċjali
kollha tagħna, il-Membru responsabbli għar-rapport,
Kevin Cardiff, ippreżentah lill-Kumitat tal-Parlament
Ewropew għall-Kontroll tal-Baġit, u barra minn hekk lillkumitati tal-Parlament u tal-Kunsill għall-ambjent ukoll,
sabiex jiġi kondiviż fehim approfondit li jista’ jintuża
f’deċiżjonijiet futuri dwar ir-regoli u r-regolamenti rile‑
vanti. Il-Parlament u l-Kunsill laqgħu l-osservazzjonijiet
u r-rakkomandazzjonijiet tagħna u se jqisu kwalunkwe
proposta futura għal titjib possibbli tal-integrità u limplimentazzjoni tal-iskema.

Tim tal-awditjar (mix-xellug għal-lemin): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff, Colm Friel.
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Il-Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd huma
mmaniġġjati tajjeb mill-Kummissjoni?
(Nru 11/2015) – evalwa jekk il-ftehimiet humiex
immaniġġjati tajjeb. L-awditu vvaluta n-negozjar
u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet, il-monitoraġġ
mill-Kummmissjoni tal-qabdiet, u l-għażla u l-kon‑
troll tal-azzjonijiet iffinanzjati.
L-awditu sab li għalkemm il-ftehimiet kienu
ġeneralment immaniġġjati tajjeb, it-tunnellaġġ
innegozjat kien spiss ogħla mill-qabdiet irrappur‑
tati minn perjodi preċedenti. Dan iwassal għal użu
insuffiċjenti fuq livell regolari. Minħabba li l-UE
tħallas bis-sħiħ irrispettivament mill-ammont ta’
sajd li fil-fatt ikun sar, l-ispiża reali mħallsa kienet
frekwentement ogħla mill-prezz innegozjat.
Kien hemm ukoll nuqqas ta’ data affidabbli, kon‑
sistenti u kompleta dwar kemm fil-fatt inqabad
ħut mill-flotta tal-UE. Il-Kummissjoni għandha tqis
livelli preċedenti ta’ użu meta tkun qed tinnegozja
arranġamenti ġodda, torbot il-pagamenti aktar
mill-qrib mal-qabdiet reali, u tiżgura li d-database
il-ġdida dwar il-qabdiet tintuża bis-sħiħ mill-Istati
Membri tal-bandiera, u li din tipprovdi data af‑
fidabbli dwar il-qabdiet li tista’ tiġi mmonitorjata
u tinżamm aġġornata.
Il-ftehimiet suppost li jiżguraw is-sostenibbiltà
tas-sajd ikkonċernat billi jippermettu li l-bastimenti
tal-UE jistadu biss ir-riżorsi eċċessivi tal-pajjiżi
sħab. Iżda l-awditu qajjem dubju dwar jekk l-hekk
imsejjaħ “eċċess” jistax jiġi kkalkolat b’mod affidab‑
bli, minħabba nuqqas ta’ informazzjoni affidabbli.

••

Il-prijorità tal-UE li tippromwovi ekonomija rurali
bbażata fuq l-għarfien ġiet affettwata minn
ġestjoni ħażina ta’ miżuri ta’ trasferiment talgħarfien u ta’ konsulenza (Nru 12/2015) – iffoka
fuq jekk hemmx sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll
stabbiliti biex il-miżuri ta’ trasferiment tal-għarfien
u ta’ konsulenza tal-iżvilupp rurali jitwasslu b’mod
effettiv.
L-awditu sab li l-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali
u ta’ konsulenza ffinanzjati mill-UE f’żoni rurali
jqumu wisq flus biex jitħaddmu, spiss jidduplikaw
programmi eżistenti u jiffavorixxu fornituri stab‑
biliti ta’ taħriġ. L-awditu identifika proċeduri ta’
ġestjoni ħżiena mill-Istati Membri u superviżjoni
insuffiċjenti mill-Kummissjoni. L-Istati Membri
qagħdu wisq fuq il-proposti tal-ħarrieġa u qiesu
kull tip ta’ taħriġ bħala “tajjeb” u eliġibbli għal
finanzjament pubbliku. Nuqqas ta’ għażla ġusta
u trasparenti kien ifisser li fornituri li ilhom jeżistu
u li huma stabbiliti sew kienu qed jintgħażlu
b’mod rikorrenti u rċevew il-biċċa l-kbira millfinanzjament. L-Istati Membri għandhom jagħżlu
l-attivitajiet ta’ taħriġ li jirrispondu għall-ħtiġijiet
ta’ ħiliet identifikati permezz ta’ analiżi rikorrenti,
u għandhom jevitaw ir-riskju li l-proċess tal-għażla
jsir xprunat mill-fornituri.
L-UE tappoġġja proġetti ta’ taħriġ u ta’ konsu‑
lenza rurali permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali. Għall-perjodu 2007-2013,
ġew allokati EUR 1.3 biljun għal dawn l-attivita‑
jiet. Il-kofinanzjament mill-Istati Membri tella’
l-appoġġ pubbliku totali għal EUR 2.2 biljun.
Għall-2014–2020, l-ammont jista’ jaqbeż
l-EUR 4 biljun.
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Il-kosteffettività tal-appoġġ taħt l-Iżvilupp
Rurali tal-UE għal investimenti mhux produttivi
fl-agrikoltura (Nru 20/2015) – iffoka fuq il-kost‑
effettività ta’ investimenti mhux produttivi (NPI)
fil-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, ta’ użu sostenibbli
tal-art agrikola, fil-perjodu ta’ programmazzjoni
2007–2013.
L-awditu kkonkluda li l-appoġġ għal NPIs tabilħaqq
ikkontribwixxa għall-ilħuq tal-objettivi, iżda
mhux b’mod li kien kosteffettiv. Dan minħabba
li l-ispejjeż ta’ 75 % mill-proġetti li nżaru kienu
għoljin wisq. Minkejja li ħafna minn dawn ilproġetti kellhom karatteristiċi rimunerattivi ovvji,
huma ġew iffinanzjati kompletament minn flejjes
pubbliċi. L-awdituri żaru erba’ Stati Membri li bej
niethom nefqu 80 % tal-baġit totali tal-UE għallNPIs - il-Portugall, id-Danimarka, ir-Renju Unit (l-In‑
gilterra) u l-Italja (il-Puglia). Mit-28 proġett awditjat,
5 biss urew li kienu kosteffettivi. Ir-rapport iwissi li
l-kwistjoni tista’ ma tkunx limitata għall-kampjun,
peress li l-problemi rriżultaw mid-dgħufijiet fissistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri.
Investimenti mhux produttivi huma investimenti li
ma jiġġenerawx redditu, introjtu jew dħul sin‑
ifikanti, jew ma jżidux b’mod sinifikanti l-valur
tal-azjenda tal-benefiċjarju, iżda jkollhom impatt
ambjentali pożittiv.

••

L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali:
il-potenzjal li jinkiseb valur sinifikattivament
akbar għall-flus (Nru 25/2015) – eżamina jekk
il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri kinux
kisbu valur għall-flus bil-finanzjament permezz ta’
Programmi tal-Iżvilupp Rurali għal infrastruttura
bħalma huma toroq, skemi tal-provvista tal-ilma,
skejjel u faċilitajiet oħra.
Għalkemm xi wħud mill-proġetti ta’ infrastruttura
kkontribwew b’mod pożittiv għaż-żoni rurali,
l-awditu sab li l-Istati Membri u l-Kummissjoni, li
aġixxew permezz ta’ ġestjoni kondiviża, kienu kis‑
bu biss valur limitat għall-flus. Seta’ jinkiseb ferm
aktar bil-fondi disponibbli. L-Istati Membri mhux
dejjem iġġustifikaw b’mod ċar il-ħtieġa għallużu tal-fondi tal-UE għall-iżvilupp rurali u ffukaw
aktar fuq li jiġi evitat finanzjament doppju milli
fuq li tinkiseb koordinazzjoni effettiva ma’ fondi
oħra. Ir-riskju li xi proġetti kienu jsiru xorta waħda
anke mingħajr flus mill-UE ma kienx immaniġġjat
b’mod effettiv, għalkemm ġew identifikati xi
prattiki tajbin. Mill-2012 ‘l hawn, il-Kummissjoni
adottat approċċ aktar attiv u kkoordinat, skont
l-awditu. Jekk dan jiġi implimentat b’mod xieraq,
għandu jwassal għal ġestjoni finanzjarja aħjar
fil-perjodu 2014–2020.
Bejn l-2007 u l-2013, ġew allokati EUR 13-il biljun
ta’ fondi tal-UE għall-infrastruttura rurali permezz
tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali. L-infiq nazzjonali
tella’ t-total għal kważi EUR 19-il biljun.
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Ewropa Globali
Politika barranija

Ewropa Globali tkopri r-relazzjonijiet esterni talUE (il-”politika barranija”), inklużi kwistjonijiet ta’
tkabbir, u l-għajnuna għall-iżvilupp u għajnuna
umanitarja tal-UE.

EUR 65 biljun
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6%

L-UE assenjat 6 % tal-baġit totali, jew EUR 65 biljun, għallinfiq fuq dawn l-objettivi fil-perjodu ta’ programmazzjoni
2014–2020. Il-baġit għall-2015 kien ta’ EUR 7.5 biljun. Finanzja‑
ment addizzjonali jiġi pprovdut mill-Fond Ewropew għallIżvilupp, li mhuwiex parti mill-baġit tal-UE u għalhekk ma
jaqax taħt il-QFP.

Il-missjoni tal-pulizija tal-UE fl-Afganistan
(EUPOL): riżultati mħallta (Nru 7/2015) – ivvaluta
jekk l-EUPOL ġietx ippjanata u kkoordinata tajjeb,
jekk kinitx irċeviet appoġġ operazzjonali u gwida
adegwati, jekk ikkontribwietx għall-progress
tal-Pulizija Nazzjonali Afgana u jekk it-tneħħija
gradwali tal-EUPOL tħejjitx b’mod adegwat.
L-awditu sab li l-EUPOL kienet laħqet parzjal‑
ment l-għan tagħha li tgħin biex tistabbilixxi
pulizija ċivili sostenibbli u effettiva taħt sjieda
Afgana. Fin-nuqqas ta’ forza tal-pulizija Afgana
mħarrġa u li tiffunzjona bis-sħiħ, u b’rati għoljin ta’
illiteriżmu u korruzzjoni mifruxa fil-pulizija u ssistemi tal-ġustizzja Afgani, l-EUPOL irnexxielha
tikkontribwixxi għal riforma tal-Ministeru tal-Intern
u għall-professjonalizzazzjoni tal-pulizija tal-pajjiż.
Madankollu, id-dgħufijiet sistemiċi kontinwi filġustizzja u l-pulizija tal-pajjiż iqiegħdu f’riskju llegat tar-riżultati miksuba mill-EUPOL, kif ukoll tassettur tal-attivitajiet tal-Pulizija Afgana inġenerali,
wara l-eliminazzjoni tal-missjoni sa tmiem l-2016.

L-ispiża totali tal-EUPOL għall-perjodu minn
Mejju 2007 sa Diċembru 2014 kienet qrib lEUR 400 miljun, bl-ispejjeż relatati mas-sigurtà li
kienu jirrappreżentaw kważi terz. Fi tmiem l-2014,
l-UE kienet skjerat total ta’ 32 missjoni tal-Politika
ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni, li minnhom 16 kienu
ġew ikkompletati u sarilhom l-istralċ, u 16 kienu
għadhom għaddejjin.
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Appoġġ mill-UE għall-ġlieda kontra t-tortura
u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt (Nru 9/2015) –
ivvaluta l-effettività tal-promozzjoni li l-Istrument
Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet
tal-Bniedem għamel għall-prevenzjoni tat-tortura,
ir-riabilitazzjoni ta’ vittmi tat-tortura u l-abolizzjoni
tal-piena tal-mewt.
L-awditu sab li proġetti li jirċievu appoġġ tal-UE
qed ikollhom impatt, iżda wisq ta’ spiss mhumiex
qed ikunu mmirati tajjeb u għandhom ambitu
limitat minħabba li l-finanzjament huwa mqassam
iżżejjed. Filwaqt li ġeneralment il-finanzjament
kien allokat tajjeb, il-Kummissjoni ma ħaditx
biżżejjed kont tal-prijoritajiet tad-drittijiet talbniedem għal kull pajjiż. Spiss il-proġetti ma kinux
ikkoordinati tajjeb ma’ azzjonijiet oħra tal-UE,
bħall-appoġġ għall-iżvilupp u d-djalogu politiku.
Ġeneralment, il-proġetti ġew implimentati minn
organizazzjonijiet motivati b’għarfien espert tajjeb,
iżda l-għażla tagħhom ma kinitx rigoruża. Ir-rak‑
komandazzjonijiet tal-awditu koprew l-immirar ta’
riżorsi finanzjarji, il-koordinazzjoni aħjar ma’ sforzi
oħra tal-UE, l-għażla u t-titjib ta’ proposti għal
proġetti, il-kejl tal-prestazzjoni u l-awtosostenib‑
biltà ta’ organizzazzjonijiet benefiċjarji.
L-Unjoni Ewropea taħdem permezz ta’ mezzi
diplomatiċi u tipprovdi għotjiet lil NGOs permezz
tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għadDrittijiet tal-Bniedem. Bejn l-2007 u l-2013, kien
hemm madwar 180 għotja taħt l-EIDHR li jammon‑
taw għal total ta’ aktar minn EUR 100 miljun im‑
mirati lejn il-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni
tal-piena tal-mewt.

••

L-appoġġ tal-UE lil pajjiżi li jipproduċu l-injam
taħt il-Pjan ta’ Azzjoni FLEGT (Nru 13/2015) –
eżamina jekk l-appoġġ ipprovdut mill-Kummissjoni
taħt il-Pjan ta’ Azzjoni FLEGT tal-UE, biex jiġi indi‑
rizzat il-qtugħ illegali tas-siġar, ġiex immaniġġjat
tajjeb.
L-awditu sab li, filwaqt li l-pjan ta’ azzjoni kien
inizjattiva li ntlaqgħet tajjeb, ir-riżultati b’mod
ġenerali kienu fqar ħafna. L-assistenza lill-pajjiżi li
jipproduċu l-injam ma ngħatatx skont kriterji ċari,
u l-impatt tal-għajnuna tnaqqas minħabba l-għadd
kbir ta’ pajjiżi jikkompetu għall-assistenza. Il-livell
ta’ progress fil-pajjiżi kkonċernati kien ivarja b’mod
konsiderevoli. In-nuqqas ta’ ppjanar adegwat millKummissjoni, flimkien man-nuqqas ta’ prijoritajiet
ċari għall-finanzjament favur pajjiżi li jipproduċu linjam, kienu fatturi importanti li kkontribwew għal
dan in-nuqqas ta’ progress. L-awditu rrakkomanda
li l-Kummissjoni għandha tistipula objettivi ċari
u l-mezzi ta’ kif dawn jistgħu jintlaħqu. Erba’ Stati
Membri għadhom iridu jimplimentaw bis-sħiħ
ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam li ġie introdott
biex jipprevieni li injam illegali jidħol fis-suq tal-UE.
Taħt il-pjan ta’ azzjoni, ġew allokati EUR 300 miljun
lil 35 pajjiż bejn l-2003 u l-2013. Żewġ pajjiżi,
l-Indoneżja u l-Ghana, għamlu passi kbar u tajbin
lejn il-liċenzjar komplet għall-injam tagħhom.
Iżda inġenerali l-progress mexa bil-mod ħafna,
u ħafna pajjiżi sabuha diffiċli biex jegħlbu l-ostakli
għall-governanza tajba. Fit-12-il sena minn meta
l-Kummissjoni introduċiet il-pjan ta’ azzjoni, ebda
pajjiż sieħeb ma kiseb liċenzjar li kien kompleta‑
ment approvat.
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Il-Faċilità ta’ Investiment tal-AKP: tipprovdi valur
miżjud? (Nru 14/2015) – ivvaluta jekk il-Faċilità ta’
Investiment żiditx valur għall-kooperazzjoni għalliżvilupp tal-UE mal-pajjiżi AKP.
L-awditu sab li l-Faċilità tabilħaqq iżżid valur
għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE malpajjiżi AKP u taqbel ħafna mal-objettivi ta’ politika
tal-UE. Fi tmiem l-2014, il-linji ta’ kreditu kienu
jirrappreżentaw 28 % tal-portafoll tal-Faċilità, meta
mqabbla ma’ 14 % fi tmiem l-2010. Is-sehem akbar
jirrifletti l-importanza kontinwa tal-finanzjament
fuq perjodu twil offrut mill-Faċilità. Il-Faċilità kellha
wkoll effett katalitiku pożittiv fis-sens li attirat
finanzjament addizzjonali. L-awditu tabilħaqq in‑
nota li mhux dejjem jiġi segwit l-obbligu kuntratt
wali li l-benefiċjarji aħħarija jiġu infurmati dwar ilfinanzjament mill-Bank Ewropew tal-Investiment/
mill-Faċilità ta’ Investiment, u l-assistenza teknika
mhux dejjem tkun immirata lejn intrapriżi żgħar
u ta’ daqs medju. Saru rakkomandazzjonijiet dwar
kif dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati.
Imwaqqfa fl-2003, il-Faċilità ta’ Investiment talAKP tikseb il-kapital tagħha mill-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp u hija mmaniġġjata mill-BEI. IlFaċilità approvat proġetti ta’ żvilupp b’valur ta’
EUR 5.7 biljun matul l-aħħar deċennju. Hija tipprov‑
di finanzjament fuq perjodu medju sa perjodu twil
u għandha l-għan li twassal benefiċċji ekonomiċi,
soċjali u ambjentali li jkunu sostenibbli.

••

L-appoġġ taħt il-Faċilità għall-Enerġija AKP–UE
għal enerġija rinnovabbli fl-Afrika tal-Lvant
(Nru 15/2015) – ivvaluta jekk il-Kummissjoni użatx
il-Faċilità għall-Enerġija b’suċċess biex iżżid l-aċċess
għal enerġija rinnovabbli għall-foqra fl-Afrika
tal-Lvant.
L-awditu sab li l-Faċilità kisbet xi suċċessi notevoli
iżda għadha teħtieġ superviżjoni aħjar. Il-Kum‑
missjoni kienet għamlet xi għażliet tajbin fost
il-proġetti proposti, iżda naqset milli timmonitorja
l-progress biżżejjed mill-qrib. Rapporti ppreżentati
mill-maniġers tal-proġetti ma kinux ta’ kwalità
uniformi u l-Kummissjoni ma ppruvatx tinforza
l-konformità mal-obbligi ta’ rappurtar. Fejn kien
magħruf li l-proġetti kienu ffaċċjaw diffikultajiet
serji, il-persunal tal-Kummissjoni ma għamilx
biżżejjed użu minn żjarat fuq il-post u minn
analiżijiet ta’ monitoraġġ biex jikkomplementa linformazzjoni pprovduta minn dawk responsabbli.
Ir-rapport għamel rakkomandazzjonijiet għallgħażla aktar rigoruża ta’ proġetti, fil-futur, it-tisħiħ
tal-monitoraġġ tagħhom u ż-żieda tas-sostenib‑
biltà tagħhom.
Bejn l-2006 u l-2013, EUR 475 miljun ta’ Fondi
Ewropej għall-Iżvilupp ġew allokati għall-Faċilità
għall-Enerġija AKP–UE, fil-biċċa l-kbira għal
għotjiet lil proġetti fl-Afrika sub-Saħarjana. Sa
nofs l-2014, kien ingħata total ta’ EUR 268 miljun,
EUR 106 miljun għal proġetti fl-Afrika tal-Lvant, fejn
kien hemm ir-rata l-aktar baxxa bil-bosta ta’ aċċess
għall-elettriku fir-reġjun.
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Analiżi tar-riskji relatati ma’ approċċ orjentat lejn
ir-riżultati, għal azzjoni tal-UE fl-iżvilupp u lkooperazzjoni (Nru 21/2015) – twettaq fid-dawl
ta’ interess reċenti li reġa’ kien hemm biex jinbidel
il-fokus tal-politiki tal-UE għall-kooperazzjoni
u l-iżvilupp mill-attivitajiet għar-riżultati.
L-analiżi identifikat disa’ oqsma ta’ riskju ewlenin:
terminoloġija inkonsistenti relatata mar-riżultati
jew nuqqas ta’ stabbiliment ta’ katina loġika ċara
bejn l-azzjoni, l-ouputs, l-eżitu u l-impatt; kum
plessità akbar minħabba l-integrazzjoni ta’ kwis
tjonijiet trażversali fi programmi tal-UE; nuqqas
ta’ armonizzazzjoni bejn l-istrumenti ta’ twassil
tal-għajnuna, l-oqfsa tar-riżultati u l-istrutturi ta’
obbligu ta’ rendikont tas-sħab; dgħufijiet fl-evalwa‑
zzjoni u r-rappurtar tar-riżultati; nuqqas ta’ rapporti
konsolidati dwar u ta’ stampa ġenerali tar-riżultati
miksuba mill-għajnuna tal-UE; nuqqas ta’ biżżejjed
data, rilevanti, affidabbli u aġġornata; l-iffukar fuq
l-eżitu baġitarju bħala objettiv; u bidliet fil-kuntest
tal-azzjonijiet.
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L-analiżi wriet li dawn l-oqsma ta’ riskju kienu ġew
identifikati b’mod korrett mill-Kummissjoni f’firxa
wiesgħa ta’ dokumenti. Minkejja dan, għadha trid
tittieħed azzjoni ulterjuri biex jiġi utilizzat il-poten‑
zjal sħiħ tal-inizjattivi tal-Kummissjoni għat-titjib
tar-riżultati tal-UE fl-iżvilupp u l-kooperazzjoni.
F’dan il-kuntest, l-analiżi fformula għadd ta’ rak‑
komandazzjonijiet li l-Kummissjoni għandha tieħu
inkunsiderazzjoni.

30

L-attivitajiet tagħna

Governanza finanzjarja u ekonomika
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Il-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE għandu
l-għan li jindirizza xejriet finanzjarji u ekonomiċi
li huma problematiċi bħal defiċits eċċessivi ta’
gvernijiet jew livelli eċċessivi ta’ dejn pubbliku,
li jistgħu jżommu t-tkabbir lura u jqiegħdu s-sostenibbiltà
tal-finanzi pubbliċi f’riskju. Huwa jinkludi wkoll it-twaqqif talunjoni bankarja tal-UE.

0

Fokus fuq awditu tal-prestazzjoni:
Assistenza finanzjarja pprovduta
lil pajjiżi li jinsabu f’diffikultajiet
(Nru 18/2015)
Fis-snin reċenti, l-istituzzjoni tagħna ngħatat respon‑
sabbiltajiet ġodda fil-qasam tal-governanza finan‑
zjarja u ekonomika tal-UE, u aħna rreaġixxejna billi
bnejna l-għarfien espert intern meħtieġ. Dan kien
it-tieni rapport speċjali tagħna ppubblikat f’dan ilqasam, wara l-ewwel wieħed dwar l-Awtorità Bankar‑
ja Ewropea fl-2014.
Fl-2008, l-Ewropa ffaċċjat kriżi finanzjarja li nbid‑
let fi kriżi tad-dejn sovran. Il-kriżi tad-dejn sovran
kienet konsegwenza ta’ diversi fatturi, li jinkludu
superviżjoni bankarja dgħajfa, politiki fiskali foqra,
u d-diffikultajiet esperjenzati minn istituzzjonijiet
finanzjarji kbar – u l-ispejjeż għas-salvataġġ konseg‑
wenti mġarrba mill-pubbliku ġenerali. Il-kriżi nfirxet
fl-Istati Membri tal-UE f’żewġ fażijiet, fejn l-ewwel
fażi affettwat il-pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro fl-2008–
2009 u aktar tard infirxet għaż-żona tal-euro nfisha.
It-tim tal-awditjar tagħna eżamina l-ġestjoni millKummissjoni Ewropea tal-assistenza finanzjarja, matul
il-kriżi, li ġiet ipprovduta taħt il-faċilità tal-bilanċ
tal-pagamenti u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stab‑
bilizzazzjoni Finanzjarja, li għaliha l-Kummissjoni
ssellfet fis-swieq kapitali bl-użu tal-baġit tal-UE bħala
garanzija. L-awditu kien jinkludi l-assistenza finan‑
zjarja mħallsa lill-Ungerija, lil-Latvja, lir-Rumanija,

lill-Irlanda u lill-Portugall, b’enfasi fuq ir-rwol talKummissjoni f’dawn il-programmi. L-awdituri tagħna
eżaminaw ukoll il-kooperazzjoni tal-Kummissjoni
mas-sħab tagħha – il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
fi Frankfurt u l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI)
f’Washington DC. Huma ġabru evidenza għallawditjar permezz ta’ eżamijiet ta’ dokumenti uu
analiżijiet dokumentarji, kif ukoll billi intervistaw lillpersunal tal-Kummissjoni, tal-awtoritajiet nazzjonali,
tal-BĊE u tal-FMI. Huwa ma awditjawx is-sħab, jew
id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-livell politiku tal-UE.
L-awdituri sabu li l-Kummissjoni Ewropea ma kinitx ip‑
preparata għall-ewwel talbiet għal assistenza finan‑
zjarja matul il-kriżi finanzjarja tal-2008 għaliex ħadd
ma kien induna bis-sinjali ta’ twissija, u dan fil-biċċa
l-kbira jispjega d-dgħufijiet sinifikanti inizjali li kell‑
hom il-proċessi ta’ ġestjoni tagħha. Huma identifikaw
erba’ oqsma prinċipali ta’ tħassib dwar it-trattament
tal-kriżi mill-Kummissjoni; l-approċċi differenti użati,
il-kontroll tal-kwalità limitat, il-monitoraġġ dgħajjef
u n-nuqqasijiet fid-dokumentazzjoni. Biex juru dawn
id-dgħufijiet, l-awdituri tagħna sabu bosta eżempji
ta’ pajjiżi li ma kinux qed jiġu ttrattati bl-istess mod
f’sitwazzjoni kumparabbli u li f’xi programmi, ilkundizzjonijiet għall-assistenza kienu inqas stretti,
u dan għamel il-konformità aktar faċli. Huma sabu
wkoll li t-timijiet tal-Kummissjoni eżaminaw id-doku‑
menti ewlenin b’mod insuffiċjenti, li l-kalkoli ta’ bażi
ma ġewx eżaminati barra mit-tim, u li l-ħidma talesperti ma ġietx skrutinizzata bir-reqqa u l-proċess ta’
eżaminar ma ġiex dokumentat tajjeb.
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Madankollu, l-awdituri sabu li l-Kummissjoni
tabilħaqq irnexxielha tassumi d-dmirijiet maniġerjali
l-ġodda tagħha fl-immaniġġjar tal-programmi ta’
assistenza li ġabu magħhom ir-riforma, minkejja
n-nuqqas ta’ esperjenza tagħha, li – b’kont meħud
tar-restrizzjonijiet ta’ żmien – kienet kisba. Minbarra
dan huma sabu li, hi u tiżvolġi l-kriżi, il-Kummissjoni
ggwidat dejjem aktar l-għarfien espert intern u kienet
f’kuntatt ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati filpajjiżi kkonċernati, filwaqt li riformi li ġew aktar tard
introduċew ukoll sorveljanza makroekonomika aħjar.
L-awdituri sabu wkoll għadd ta’ eżiti pożittivi oħra,
pereżempju, il-programmi laħqu l-objettivi tagħhom,
fil-biċċa l-kbira, il-miri tad-defiċit irreveduti ntlaħqu,
id-defiċit strutturali tjieb, u l-Istati Membri kkonfor‑
maw mal-biċċa l-kbira mill-kundizzjonijiet issettjati
fil-programmi tagħhom, għalkemm b’xi dewmien.
Il-programmi rnexxielhom iqanqlu riformi u, fil-biċċa
l-kbira, il-pajjiżi komplew bir-riformi li kienu meħtieġa
mill-kundizzjonijiet tal-programmi, filwaqt li f’erbgħa
mill-ħames pajjiżi, il-kont kurrenti aġġusta aktar
malajr milli mistenni.

L-awdituri tagħna nnutaw li għadd ta’ dgħufijiet iden‑
tifikati għadhom hemm, u li jeħtieġ li l-Kummissjoni
ssaħħaħ il-proċeduri tagħha għall-ġestjoni tal-as‑
sistenza finanzjarja. Aħna għamilna għadd ta’ rak‑
komandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea, li huma
mmirati biex jiżguraw ġestjoni aktar robusta tal-as‑
sistenza finanzjarja f’kull sejħa futura għal assistenza
minn Stati Membri li jkunu jinsabu f’diffikultajiet.
Ir-rapport kiseb kopertura wiesgħa partikolarment filmidja Ewropea, iżda wkoll fl-Istati Uniti u fl-Awstralja.
Bħalma huwa l-każ għar-rapporti speċjali kollha
tagħna, dan se jiġi ppreżentat lill-partijiet interessati
tagħna fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill, mill-Mem‑
bru tagħna responsabbli għar-rapport, Baudilio Tomé
Muguruza.

Tim tal-awditjar (mix-xellug għal-lemin): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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Is-superviżjoni tal-aġenziji ta’ klassifikazzjoni
tal-kreditu mill-UE - stabbilita tajjeb iżda għadha
mhix kompletament effettiva (Nru 22/2015) –
eżamina jekk l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u sSwieq (ESMA) irnexxielhiex tistabbilixxi lilha nfisha
bħala l-għassiesa tal-aġenziji ta’ klassifikazzjoni
tal-kreditu għall-UE. Il-kriżi finanzjarja fl-2008 ffu‑
kat l-attenzjoni fuq l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni talkreditu u l-impatt tagħhom fuq is-swieq finanzjarji.
F’dak iż-żmien, l-aġenziji fil-biċċa l-kbira ma kinux
regolati fl-Ewropa. Fl-2011, inħolqot l-Awtorità
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq biex tirreġistrahom,
timmonitorjahom u tissorveljahom.
L-awditu kkonkluda li filwaqt li l-ESMA stabbiliet
pedamenti tajbin, ir-regoli u l-linji gwida tagħha
għad mhumiex kompleti u għad fadal riskji
sinifikanti li jridu jiġu indirizzati fil-futur. L-awditu
jirrikonoxxi li l-ESMA rnexxielha tnaqqas it-tul
medju ta’ żmien tal-proċess ta’ reġistrazzjoni,
iżda jgħid li l-proċess jibqa’ kumpless. Għalkemm
il-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu
għandhom ikunu rigorużi, sistematiċi, kontinwi,
u suġġetti għall-validazzjoni, il-metodi tal-ESMA
jiffukaw prinċipalment fuq ir-rigorożità. Ir-regoli
attwali tal-qafas ta’ valutazzjoni tal-kreditu talEurosistema ma jagħtux garanzija li l-aġenziji
kollha reġistrati mal-ESMA huma fuq l-istess livell,
li joħloq struttura tas-suq b’żewġ saffi u jqiegħed
lill-aġenziji żgħar f’sitwazzjoni sfavorevoli.

••

Jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni għar-riżultati
biex jitjieb it-twassil tal-assistenza teknika lillGreċja (Nru 19/2015) – eżamina jekk it-Task Force
għall-Greċja wettaqx il-mandat tagħha u jekk l-As‑
sistenza Teknika pprovduta għall-Greċja għamlitx
kontribut effettiv għall-proċess ta’ riforma. It-Task
Force ġie stabbilit mill-Kummissjoni fl-2011 biex
jappoġġja l-aġġustament ekonomiku tal-Greċja
b’firxa wiesgħa ta’ assistenza teknika.
L-awdituri eżaminaw jekk hija wettqitx il-mandat
tagħha u jekk l-assistenza għamlitx kontribut effet‑
tiv għar-riforma. Huma kisbu evidenza mill-Kum‑
missjoni, mill-fornituri ta’ servizzi, mid-dipartimenti
tal-Gvern Grieg u minn partijiet interessati oħra.
L-awditu sab li l-assistenza teknika twasslet lill-aw‑
toritajiet Griegi skont il-mandat, iżda mhux dejjem
avvanzat ir-riformi b’mod suffiċjenti. Il-ħtieġa għallurġenza kienet tfisser li t-Task Force ġie stabbilit
malajr ħafna, mingħajr ma twettqet analiżi sħiħa
ta’ possibbiltajiet oħra u mingħajr baġit iddedikat.
Huwa ma kellu ebda dokument strateġiku kom‑
prensiv uniku għat-twassil tal-assistenza jew biex
jiġu deċiżi l-prijoritajiet.
It-twassil tal-assistenza kien rilevanti u
ġeneralment ikkonforma mar-rekwiżiti tal-pro‑
gramm u t-Task Force żviluppa sistema flessibb
li u diversifikata għat-twassil, iżda kien hemm
dgħufijiet fil-livell tal-proġetti.

L-awditu għamel għadd ta’ rakkomandazzjoni‑
jiet lill-ESMA li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni,
it-traċċabbiltà tal-proċess ta’ identifikazzjoni
tar-riskju, il-proċessi superviżorji u s-sistemi tal-IT
tagħha.

Il-bini tal-Parlament Elleniku, Ateni, il-Greċja.
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RPT
VAT

12.8 %

13.3 %
ING

65.7 %

Il-baġit tal-UE huwa ffinanzjat prinċipalment
minn dħul minn tliet tipi ta’ riżorsi proprji.
Dan jinkludi riżorsi bbażati fuq introjtu nazz
jonali gross (ING), taxxa fuq il-valur miżjud
(VAT) u riżorsi proprji tradizzjonali (RPT), b’mod partikolari
dazji doganali fuq importazzjonijiet lejn l-UE u imposti
fuq iz-zokkor. L-UE tirċievi wkoll taxxa fuq l-introjtu millpersunal tal-UE, kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE
lil programmi speċifiċi tal-UE, u multi lil kumpaniji li jiksru
r-regoli u r-regolamenti tal-UE. L-infiq tal-UE jrid ikun kopert
kompletament mid-dħul tagħha. Għall-2015 id-dħul kien ta’
EUR 141.3 biljun.

L-indirizzar tal-frodi intra-Komunitarja tal-VAT:
Tinħtieġ aktar azzjoni (Nru 24/2015) – dan l-awdi‑
tu fittex li jistabbilixxi jekk l-UE hijiex qed tindirizza
l-frodi intra-Komunitarja tal-VAT b’mod effettiv.
Kull sena, l-Unjoni Ewropea titlef bejn EUR 40 biljun
u EUR 60 biljun mid-dħul tagħha mill-VAT permezz
tal-attivitajet tal-kriminalità organizzata. Minħabba
li l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u servizzi minn Stat
Membru tal-UE għal ieħor huma eżentati mill-VAT,
persuni kriminali jistgħu jevadu t-taxxi b’mod
frodulenti fiż-żewġ pajjiżi. Ir-riżultat huwa dħul
mitluf għall-pajjiżi kkonċernati kif ukoll għall-UE.
Instabu dgħufijiet sinifikanti, li indikaw li s-sistema
attwali mhijiex effettiva biżżejjed. L-UE għandha
firxa ta’ għodod biex tiġġieled kontra l-frodi
intra-Komunitarja tal-VAT, iżda jeħtieġ li xi wħud
minnhom jissaħħu jew jiġu applikati b’mod aktar
konsistenti. Ma hemm ebda kontroverifika effettiva
bejn id-data doganali u d-data fiskali fil-biċċa l-kbi‑
ra mill-Istati Membri li nżaru; l-informazzjoni dwar
il-VAT tinqasam bejn l-awtoritajiet tat-taxxa talIstati Membri, iżda hemm problemi bl-eżattezza,
il-kompletezza u l-puntwalità tad-data; u hemm
nuqqas ta’ kooperazzjoni u trikkib tal-kompetenzi
tal-awtoritajiet amministrattivi, ġudizzjarji u talinfurzar tal-liġi.

It-titjib tas-sistema se jeħtieġ azzjoni mill-Istati
Membri, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni
Ewropea.
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Opinjonijiet fl-2015
Aħna nikkontribwixxu wkoll għat-titjitb tal-ġestjoni
finanzjarja tal-UE permezz ta’ opinjonijiet dwar proposti
għal leġiżlazzjoni ġdida jew irreveduta b’impatt finan‑
zjarju. Dawn l-opinjonijiet jintalbu mill-istituzzjonijiet
l-oħra tal-UE u jintużaw mill-awtoritajiet leġiżlattivi –
il-Parlament u l-Kunsill – f’xogħolhom. Aħna nistgħu
noħorġu wkoll dokumenti u analiżijiet dwar kwistjonijiet
oħra fuq l-inizjattiva proprja tagħna.
Fl-2015, aħna pproduċejna tmien opinjonijiet li jkopru
għadd ta’ oqsma sinifikanti:

••
••
••

••
••
••
••

L-Opinjoni Nru 1/2015 dwar proposta biex jiġi
emendat ir-regolament rigward ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni;
L-Opinjoni Nru 2/2015 dwar proposta għal regola‑
ment finanzjarju emendat tal-Uffiċċju Komunitarju
tal-Varjetajiet tal-Pjanti;

••

L-Opinjoni Nru 4/2015 dwar il-proposta għal
regolament dwar il-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS). Ara l-kaxxa għal aktar
dettalji;
L-Opinjoni Nru 5/2015 dwar proposta għal regola‑
ment emendat tal-kumitat tal-baġit tal-Uffiċċju
għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern;
L-Opinjoni Nru 6/2015 dwar proposta għal regola‑
ment finanzjarju emendat tal-Bord Uniku ta’
Riżoluzzjoni;
L-Opinjoni Nru 7/2015 dwar proposta biex jiġi
emendat ir-regolament dwar ir-riżorsi proprji
tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk
ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw ilħtiġijiet fi flus kontanti;
L-Opinjoni Nru 8/2015 dwar proposta biex jiġi
emendat ir-regolament finanzjarju applikabbli
għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

L-Opinjoni Nru 3/2015 dwar proposta għarregolament finanzjarju tal-Bord Uniku ta’
Riżoluzzjoni;

Fokus fuq opinjoni – il-FEIS
Bħala reazzjoni għat-tnaqqis fl-investiment mill-2007
‘l hawn, f’Novembru 2014 il-Kummissjoni niedet “Pjan
ta’ Investiment għall-Ewropa”. Il-loġika ta’ intervent
li tappoġġja l-pjan hija li l-Ewropa għandha ħafna
ħtiġijiet ta’ investiment u proġetti vijabbli ekono‑
mikament li jeħtieġu finanzjament. L-isfida hija biex
it-tfaddil u l-likwidità finanzjarja jintużaw b’mod
produttiv sabiex jappoġġjaw impjiegi u tkabbir
sostenibbli fl-Ewropa. Il-pjan ma għandux ikun ta’ piż
fuq il-finanzi pubbliċi nazzjonali jew inkella joħloq
dejn ġdid. Il-Kummissjoni tistenna li, saż-żmien meta
l-pjan jiġi implimentat bis-sħiħ, toħloq 1 miljun sa
1.3 miljun impjieg ġdid matul it-tliet snin li ġejjin,
u li l-FEIS jimmobilizza mill-inqas EUR 315-il biljun ta’
investiment addizzjonali (prinċipalment fuq terminu
twil) matul it-tliet snin li ġejjin (2015 - 2017).

L-aspettattivi mill-inizjattiva tal-Kummissjoni huma
għolja. Bil-għan li nikkontribwixxu għas-suċċess
ta’ din l-inizjttiva, fl-Opinjoni tagħna aħna ġbidna
l-attenzjoni għal kwistjonijiet li jirrigwardaw il-qafas
ta’ governanza u dak leġiżlattiv, arranġamenti ta’
obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar estern, u obbli‑
gazzjonijiet finanzjarji għall-finanzi pubbliċi. Aħna
ġbidna l-attenzjoni li strumenti fejn l-UE tikkollabora
mas-settur privat jeħtieġ li jkollhom livell adegwat ta’
trasparenza u obbligu ta’ rendikont ta’ fondi pubbliċi.
Il-prestazzjoni ta’ strumenti bħal dawn trid titkejjel
ukoll bi tqabbil mal-objettivi intenzjonati tal-attivita‑
jiet iffinanzjati. Aħna sħaqna dwar il-fatt li l-proposta
ma kinitx ċara dwar l-arranġamenti bejn il-Kummiss
joni u l-Bank Ewropew tal-Investiment. L-opinjoni
tagħna ttieħdet inkunsiderazzjoni mil-leġiżlatur firRegolament (UE) 2015/1017 li jkopri l-FEIS.
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Kontribut għall-obbligu ta’ rendikont
tal-UE permezz ta’ avvenimenti
u konferenzi ta’ livell għoli
Aħna noħolqu wkoll sensibilizzazzjoni dwar l-importanza
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u kontroll tajjeb tal-finanzi
tal-UE permezz ta’ konferenzi dwar is-suġġetti fejn
inkunu identifikajna riskji u fejn nistgħu nikkontribwixxu
għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE permezz tal-għarfien
espert tal-awditjar tagħna. Fl-2015, f’konformità malobjettiv strateġiku tagħna li naħdmu mas-sħab tagħna
fil-proċess ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE, aħna organiz‑
zajna żewġ konferenzi ta’ dan it-tip, kif ippreżentat hawn
taħt.

Konferenza tal-QEA dwar is-sigurtà
tal-enerġija tal-UE
Fil-5 ta’ Mejju 2015, aħna organizzajna konferenza fi
Brussell dwar is-sigurtà tal-enerġija tal-UE, fejn ipp
rovdejna lill-partijiet interessati mill-istituzzjonijiet
tal-UE, lill-Istati Membri, lill-industrija tal-enerġija
u lill-persuni akkademiċi bi pjattaforma newtrali
u indipendenti biex jiddiskutu l-isfidi fis-sigurtà talenerġija li qed jiffaċċjaw l-UE.
Il-President tagħna, Vítor Caldeira, fetaħ il-konferen‑
za, u l-Viċi President tal-Kummissjoni, Maroš Šefčovič,
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Matul is-sena aħna organizzajna wkoll seminars fl-uffiċċji
tagħna, b’esperti interni u esterni, sabiex jinqasam
l-għarfien dwar l-iżviluppi l-aktar reċenti fil-politiki
tal-UE u bħala informazzjoni għall-ippjanar u x-xogħol
tal-awditjar tagħna. Pereżempju, f’Ottubru aħna orga
nizzajna seminar iddedikat għall-progress li sar dwar irriforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), li kien jinkludi
parteċipanti mid-Direttorat Ġenerali, tal-Kummissjoni,
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

ta d-diskors prinċipali. Il-Membri tagħna, Szabolcs
Fazakas u Phil Wynn Owen, ippresiedu l-konferenza,
li kienet tinkludi diskussjonijiet f’panel iċċentrati fuq
żewġ oqsma ewlenin: l-ostakli għall-ikkompletar tassuq intern tal-enerġija, u r-rwol ewlieni tal-Ukrajna filforniment tal-enerġija Ewropea bħala rotta prinċipali
ta’ tranżitu.
Aħna ospitajna l-konferenza għaliex l-UE qed tiffaċċja
għadd ta’ sfidi importanti f’dan il-qasam, li huma
relatati ma’ xulxin. Huma jinkludu l-iżviluppar ta’ suq
intern tal-enerġija biex tittejjeb il-kompetittività talekonomija Ewropea, jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima,
u tittejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.
L-istituzzjoni tagħna qed tiffoka x-xogħol tal-awditjar
tagħha dejjem aktar fuq kwistjonijiet ta’ enerġija
u klima. Aħna diġà pproduċejna rapporti speċjali
dwar suġġetti bħas-suq intern tal-enerġija u s-sigurtà
tal-provvista tal-enerġija, l-effiċjenza fl-enerġija
u l-enerġija rinovabbli. Barra minn hekk, aħna qed
nippjanaw li nipproduċu aktar rapporti f’dan ilqasam, inkluż dwar l-assistenza mill-UE għall-Ukrajna,
l-infiq tal-UE fuq l-azzjoni klimatika kif ukoll analiżi
panoramika ta’ kwistjonijiet ta’ enerġija u klima fl-UE.

Mix-xellug għal-lemin: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira, Phil Wynn Owen.

Aħna għandna l-għan li nżidu l-valur għall-gover
nanza tal-enerġija mill-UE u, b’din il-konferenza, issin‑
jalajna l-fatt li konna qed infittxu wkoll li niffaċilitaw
dibattitu demokratiku dwar dawn il-kwistjonijiet.

L-attivitajiet tagħna
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Konferenza tal-QEA dwar il-futur talgħajnuna għall-iżvilupp
Fl-20 u l-21 ta’ Ottubru 2015 fil-Lussemburgu – flokkażjoni tas-Sena Ewropea għall-Iżvilupp, l-adozzjo‑
ni tal-għanijiet dinjija il-ġodda ta’ żvilupp sostenibbli
u l-presidenza tal-Lussemburgu fuq il-Kunsill tal-Un‑
joni Ewropea – aħna ospitajna konferenza internaz‑
zjonali dwar l-għajnuna Ewropea għall-iżvilupp wara
l-2015.
Ippreseduta mill-Membru tal-QEA, Danièle Lamarque,
il-konferenza ta’ jumejn ġiet introdotta mill-Presi‑
dent tagħna, Vítor Caldeira, flimkien mal-Ministru
Lussemburgiż għall-Kooperazzjoni u l-Azzjoni Umani‑
tarja, Romain Schneider, f’isem il-Presidenza talKunsill, il-president tal-kumitat tal-Parlament għallIżvilupp, Linda McAvan, il-Kummissarju għall-Iżvilupp,
Neven Mimica, u s-Sotto Segretarju Ġenerali tan-NU,
Grete Faremo. Il-konklużjonijiet tal-konferenza ġew
ippreżentati minn Marc Angel, President tal-Kumitat
għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u għad-Difiża filKamra tad-Deputati tal-Lussemburgu.
L-UE hija l-akbar donatur ta’ għajnuna fid-dinja
u taħdem b’tisħib ma’ ħafna sħab pubbliċi u privati,
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali, fondazz‑
jonijiet, NGOs u Stati. Qed isir dejjem aktar importanti
li tiġi żgurata l-effettività tal-għajnuna billi tingħata
attenzjoni mill-qrib għall-kriterji li jintużaw għallallokazzjoni u l-evalwazzjoni tagħha. L-istituzzjoni
tagħna għandha rwol sinifikanti f’dak il-kuntest.
L-għanijiet sostenibbli tan-NU għall-2015–2030 huma
aktar ambizzjużi mill-għanijiet preċedenti ta’ żvilupp
tal-millennju, u jwasslu lill-partijiet interessati biex

jaħsbu u jaġixxu b’mod differenti. Il-parteċipanti qab‑
lu li l-għajnuna għall-iżvilupp teħtieġ tkun konsistenti
mal-politiki ambjentali, tal-enerġija, dwar il-migrazz‑
joni u politiki oħra, u tassorbi partijiet interessati oħra.
Minbarra dan, jeħtieġ li l-aġenziji tal-iżvilupp jadat‑
taw għall-kundizzjonijiet il-ġodda ta’ diversifikazz‑
joni dejjem akbar fil-finanzjament u fl-għodod ta’
finanzjament: strumenti finanzjarji innovattivi jgħinu
biex iżidu l-ingranaġġ u jġibu l-finanzjament eqreb
għall-kundizzjonijiet tas-suq, iżda jikkumplikaw ukoll
id-deċiżjonijiet finanzjarji u l-valutazzjoni tal-valur
miżjud tal-għajnuna.
Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-orjentazzjoni
ta’ baġit tal-prestazzjoni, li l-għan tiegħu se jkun iddefinizzjoni aktar ċara ta’ kif jintnefqu l-fondi tal-UE
u x’riżultati jinkisbu. Il-grupp ta’ ħidma interistituzz‑
jonali konġunt, imwaqqaf għal dan l-iskop, se jinkludi
l-QEA.
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Relazzjonijiet ma’ partijiet interessati
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill talUnjoni Ewropea
Il-valur tal-kontribut tagħna għall-obbligu ta’ rendikont
tal-UE jiddependi, fil-biċċa l-kbira, mill-użu li s-sħab
prinċipali tagħha jagħmlu mix-xogħol u mill-prodotti
tagħna fil-proċess leġiżlattiv u ta’ obbligu ta’ rendikont.
Is-sħab tagħna huma l-awtoritajiet politiċi li huma
responsabbli għas-sorveljanza pubblika tal-użu tal-fondi
tal-UE: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewro‑
pea u l-parlamenti nazzjonali. Wara l-istrateġija tagħna
għall-2013–17, aħna tajna attenzjoni partikolari għattisħiħ tar-relazzjonijiet tagħna ta’ ħidma mal-Parlament
u mal-Kunsill.
Il-President u l-Membri tagħna jżommu kuntatti regolari
mal-kumitati tal-Parlament Ewropew, b’mod partikolari
fil-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT), is-sieħeb
prinċipali tagħna. Fl-2015, Il-President Vítor Caldeira
pparteċipa f’żewġ laqgħat tal-CONT sabiex jippreżenta
l-programm ta’ ħidma annwali u r-rapporti annwali
tagħna, kif ukoll f’żewġ sessjonijiet plenarji tal-Parlament
biex jippreżenta r-rapporti annwali u jieħu sehem
fid-dibattitu dwar il-kwittanza. Fuq l-inizjattiva ta’ Ville
Itälä, il-Membru tagħna għar-relazzjonijiet istituzzjonali,
il-President Caldeira ppreżenta wkoll il-programm ta’
ħidma tagħna għall-2015 lill-Konferenza tal-Presidenti
tal-Kumitati, u kkonsultahom dwar l-oqsma ta’ prijori
tà tagħhom bil-ħsieb għall-ippjanar tal-programm ta’

ħidma tagħna għall-2016. F’Ottubru 2015, il-CONT wettaq
żjara ta’ ħidma fil-QEA u kompla l-prattika ta’ laqgħat
bilaterali annwali fl-uffiċċji tagħna fil-Lussemburgu,
u r-rappreżentanti tagħna ħadu sehem fiż-żjarat fl-Istati
Membri u fil-pajjiżi benefiċjarji li kienu organizzati millCONT, jiġifieri fil-Greċja u fis-Serbja, rispettivament.
Fl-2015, il-Membri tagħna rrappreżentaw lill-istituzzjoni
tagħna f’29 laqgħa tal-CONT dwar is-suġġett tar-rapporti
annwali u r-rapporti speċjali tagħna. Barra minn hekk,
il-Membri tagħna ppreżentaw disa’ rapporti speċjali
lill-kumitati rilevanti. Aħna għamilna wkoll arranġamenti
għal laqgħa konġunta mal-kumitati tal-Parlament għallAgrikoltura u għall-Ambjent, sabiex niddiskutu punti ta’
interess komuni, u bdejna nikkooperaw mas-servizz ta’
riċerka tal-Parlament sabiex nippromwovu kondiviżjoni
aktar effiċjenti tal-għarfien bejn l-awli tal-awditjar tagħna
u s-servizz.
Aħna bdejna wkoll naħdmu aktar mill-qrib mal-Kunsill
sabiex niżviluppaw u nsaħħu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ
istituzzjonijiet, inkluż mal-Presidenzi tiegħu. F’Novembru,
il-President Caldeira ltaqa’ ma’ Pierre Gramegna, il-Minis‑
tru Lussemburgiż tal-Finanzi u l-president tal-Kunsill Affa‑
rijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) matul il-Presidenza
Lussemburgiża tal-Kunsill, biex jiddiskuti s-segwitu
għar-Rapport Annwali tagħna għall-2014 matul il-kwit‑
tanza tal-2014. Aħna ppreżentajna l-programm ta’ ħidma
tagħna għall-2015 u 15-il rapport speċjali lil formazzjoni‑
jiet differenti ta’ gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill. Barra minn
hekk, aħna ppreżentajna l-kapitoli differenti tar-rapport
annwali tagħna lill-kumitat tal-baġit tal-Kunsill bħala bażi
għall-proċedura ta’ kwittanza.

Laqgħa annwali bejn il-QEA u l-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Kontroll tal-Baġit.
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Tisħiħ ta’ sħubiji mal-parlamenti
u l-awtoritajiet nazzjonali
Matul is-sena aħna kkooperajna mill-qrib mal-partijiet in‑
teressati tagħna fl-Istati Membri. Żammejna l-parlamenti
nazzjonali infurmati b’mod sistematiku dwar xogħolna.
Barra minn hekk, il-President u l-Membri tagħna
ppreżentaw ir-rapport annwali tagħna lill-parlamenti u lawtoritajiet nazzjonali fil-maġġoranza tal-Istati Membri.
Kellna wkoll laqgħat ma’ rappreżentanti mill-parlamenti
u l-awtoritajiet nazzjonali kemm fl-uffiċċji tagħna kif ukoll
fl-Istati Membri.
Aħna komplejna l-inizjattiva li norganizzaw żjarat ta’ livell
għoli fl-Istati Membri tal-UE, li bdew fl-2014, bl-intenzjoni
li nsaħħu s-sħubiji mal-awtoritajiet nazzjonali respon
sabbli għall-ġestjoni u l-iskrutinju tal-finanzi tal-UE.
F’April 2015, delegazzjoni ta’ livell għoli mill-istituzzjoni
tagħna wettqet żjara fil-Polonja sabiex tippromwovi
l-importanza tal-awditjar pubbliku u l-obbligu ta’
rendikont għall-fondi tal-UE, issaħħaħ il-viżibbiltà tagħha
f’dak ir-rigward, u tiftaħ djalogu mal-awtoritajiet Pol‑
lakki rilevanti. Din kienet tinkludi laqgħat mal-President
Pollakk Bronisław Komorowski, il-Kap tal-Kanċellerija
tal-Prim Ministru, iż-żewġ kmamar tal-Parlament, il-korpi
governattivi u l-korpi awtonomi lokali, u l-aktar impor‑
tanti, is-SAI Pollakka. Id-diskussjonijiet iffukaw b’mod
partikolari fuq l-obbligu ta’ rendikont u l-kontroll pubb‑
liku, u kienu jinkludu referenzi għall-analiżi panoramika
reċenti tagħna tal-arranġamenti tal-UE fir-rigward talobbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku. Laqgħat or‑
ganizzati mal-ministeri għall-finanzi, għall-infrastruttura
u l-iżvilupp, u għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali
pprovdew l-opportunità ta’ diskussjoni dwar l-analiżijiet
panoramiċi tagħna, ir-riżultati tal-awditi rilevanti tagħna
u l-aħjar prattiki. Id-delegazzjoni tagħna żaret żewġ
proġetti ffinanzjati mill-UE, wieħed immaniġġjat millawtoritajiet pubbliċi u l-ieħor minn benefiċjarju privat.
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Iż-żjara ta’ livell għoli fil-Polonja kienet ikkomplementata
bi żjarat fir-Repubblika Ċeka (Ġunju 2015) u fil-Bulgarija
(Novembru 2015). Fir-Repubblika Ċeka, ir-rappreżentanti
tagħna ltaqgħu mal-President tar-Repubblika Ċeka Miloš
Zeman, mal-Prim Ministru u ma’ rappreżentanti tal-Par‑
lament. Huma pparteċipaw ukoll fis-sessjoni komuni talkumitati tal-Kamra tad-Deputati għall-kontroll tal-baġit
u għall-affarijiet barranin, li fiha saret diskussjoni dwar
ir-riżultati ta’ awditi tal-PAK u tal-koeżjoni fil-perjodu
preċedenti ta’ programmazzjoni li kien rilevanti għarRepubblika Ċeka. Matul din iż-żjara, huma kkontribwew
għall-konferenza organizzata mis-SAI tar-Repubblika
Ċeka dwar data elettronika u s-sinifikat tagħha għallfutur tal-awditjar. Fil-qafas taż-żjara fil-Bulgarija, iddelegazzjoni tagħna kellha laqgħat mal-President
tar-Repubblika Rosen Plevneliev, il-Prim Ministru Boyko
Borissov, l-Ispeaker Tsetska Tsacheva u rappreżentanti
oħra tal-Parlament. Huma pparteċipaw ukoll f’konferenza
dwar ir-rwol tal-awditjar estern għall-ġestjoni effettiva
tas-settur pubbliku, konferenza li mmarkat il-135 anniver‑
sarju mill-istabbiliment tas-SAI fil-Bulgarija u l-20 anniver‑
sarju mir-restawr tagħha.

Mix-xellug għal-lemin: Il-President tal-QEA, Vítor Caldeira, il-President
tas-SAI Pollakka (NIK), Krzysztof Kwiatkowski, il-Membru Pollakk talQEA, Augustyn Kubik.
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Kooperazzjoni ma’ Istituzzjonijiet
Supremi tal-Awditjar
Il-QEA tikkoopera ma’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar
oħra (SAIs) prinċipalment permezz:

••
••
••

il-QEA ospitat laqgħa tal-bidu (kick-off) tal-Grupp ta’
Ħidma dwar il-Fondi Strutturali VII, li l-għan tiegħu kien
li jintlaħaq qbil dwar pjan ta’ ħidma għal awditu parallel
multilaterali ġdid li jivvaluta l-punt sa fejn l-għotjiet talUE jikkontribwixxu b’mod effettiv għall-implimentazzjoni
tal-istrateġija Ewropa 2020 fl-oqsma tal-impjiegi
u l-edukazzjoni.

tal-Kumitat ta’ Kuntatt tas-SAIs tal-Istati Membri
tal-UE;
tan-Netwerk tas-SAIs ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi
kandidati potenzjali tal-UE; u
ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali ta’ is‑
tituzzjonijiet tal-awditjar pubbliku, notevolment
l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet
Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) u l-grupp reġjonali
Ewropew tagħha (EUROSAI).

Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet
Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membi
tal-UE
It-Trattat tal-UE jeħtieġ li l-QEA u l-korpi tal-awditjar nazz
jonali tal-Istati Membri jikkooperaw fi spirtu ta’ fiduċja,
filwaqt li jżommu l-indipendenza tagħhom. Aħna nikkoo‑
peraw b’mod attiv mas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE per‑
mezz tal-qafas tal-Kumitat ta’ Kuntatt, li jinkludi laqgħa
annwali u diversi gruppi ta’ ħidma, netwerks u task forces
stabbiliti biex jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi ta’ interess
komuni.
Fl-2015, il-Kumitat ta’ Kumitat iltaqa’ f’Riga. Id-dis‑
kussjonijiet kienu jittrattaw il-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS), il-prevenzjoni ta’ u l-ġlieda
kontra l-irregolaritajiet u l-frodi, u l-qafas finanzjarju plu‑
riennali għall-2014-2020. Ingħatat ukoll attenzjoni għal
kwistjonijiet relatati mal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku
(MSU). Il-Kumitat ta’ Kuntatt adotta dikjarazzjoni dwar
l-arranġamenti fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u talawditjar tal-MSU, indirizzata lill-parlamenti nazzjonali, lillgvernijiet nazzjonali u lill-istituzzjonijiet u l-korpi rilevanti
tal-UE. Minbarra dan, il-Kumitat ta’ Kuntatt approva lproposti għat-twettiq ta’ awditi paralleli li jikkonċernaw lintroduzzjoni tal-MSU, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-Fondi
Strutturali għall-Istrateġija Ewropa 2020 u r-riskji ta’ bażi
għas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi. F’Novembru 2015,

Netwerk tal-Istituzzjonijiet Supremi talAwditjar ta’ Pajjiżi Kandidati u Pajjiżi
Kandidati Potenzjali tal-UE
Aħna nikkooperaw mas-SAIs ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi
kandidati potenzjali tal-UE, prinċipalment permezz ta’
netwerk1 simili għall-Kumitat ta’ Kuntatt.
Matul l-2015 aħna komplejna nappoġġjaw in-Netwerk
bit-twettiq ta’ awditu tal-prestazzjoni parallel, taleffiċjenza fl-enerġija. Is-sessjoni finali ta’ ħidma ta’
dak il-proġett saret fl-uffiċċji tal-QEA fil-Lussemburgu
f’Mejju 2015. Il-QEA hija involuta fit-tħejjija ta’ proġetti
ġodda, li għandhom jibdew fl-2016, li se jiffukaw fuq ilprestazzjoni kif ukoll fuq l-awditjar finanzjarju.
F’Mejju 2015, ir-rappreżentanti tal-QEA attendew għallavveniment li jimmarka d-90 anniversarju mill-istabbi
liment tas-SAI tal-Albanija. F’din l-okkażjoni, il-President
Caldeira ltaqa’ mal-President tar-Repubblika Bujar
Nishani.
Tmien awdituri min-Netwerk tas-SAIs ipparteċipaw filprogramm tagħna ta’ traineeships għall-2015.

1

F’Jannar 2015, in-Netwerk kien jinkludi sitt pajjiżi kandidati
(l-Albanija, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja,
l-Iżlanda, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija) u pajjiż
kandidati potenzjali wieħed (il-Bożnija-Ħerzegovina). Minn
Novembru 2013 ‘l hawn il-Kosovo* pparteċipa fin-Netwerk
bħala osservatur.

*

Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet
dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244
u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza
tal-Kosovo.

L-attivitajiet tagħna

Kooperazzjoni multilaterali (INTOSAI –
EUROSAI) u bilaterali
Fl-2015, aħna komplejna bl-involviment attiv u l-kon‑
tribut tagħna fl-attivitajiet tal-INTOSAI u tal-EUROSAI,
b’mod partikolari fil-korpi rilevanti ta’ ħidma tagħhom.
F’Novembru, il-QEA nħatret Viċi President tal-Kumitat
għall-Istandards Professjonali tal-INTOSAI b’effett millkungress tiegħu fi tmiem l-2016 (INCOSAI), li jirrifletti lambizzjoni tagħna li nkomplu nsaħħu l-kontribut tagħna
għall-proċess ta’ stabbiliment ta’ standards tal-awditjar
pubbliku.
Aħna komplejna wkoll bl-involviment attiv tagħna
fil-bord governattiv u fil-korpi ta’ ħidma tal-EUROSAI.
Aċċettajna t-talba tal-president tiegħu, is-SAI tal-Ukrajna,
għall-ospitanza tal-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ ħidma
dwar l-Awditjar ta’ Fondi Allokati għal Katastrofijiet
u Diżastri.
L-istituzzjoni tagħna kienet ukoll membru attiv tat-Task
Force tal-EUROSAI dwar l-Awditjar u l-Etika, bil-għan li
tiġi promossa l-imġiba etika u l-integrità, kemm fis-SAIs
kif ukoll fl-organizzazzjonijiet pubbliċi. L-għan prinċipali
tat-Task Force huwa r-rinforz ta’ u l-istabbiliment ta’ qafas
għall-ġestjoni tal-imġiba etika, b’għodod prattiċi u fat‑
tibbli li għandhom l-għan li jgħinu lill-Istituzzjonijiet
Supremi tal-Awditjar f’xogħolhom ta’ kuljum.
Aħna attendejna għall-Ħames Konferenza Konġunta
tal-EUROSAI-ARABOSAI, li ffukat fuq is-sorveljanza talpjanijiet ta’ salvataġġ tal-gvernijiet, u t-Tieni Konferenza
tal-Young EUROSAI, li tagħti l-opportunità lil awdituri
żgħażagħ jiddiskutu kwistjonijiet topiċi.
Aħna attendejna wkoll għall-Global World Leadership
Forum tas-SAIs, li t-tema ċentrali tiegħu kienet ir-rwol talawdituri tas-settur pubbliku fl-2030.
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L-istituzzjoni tagħna tgawdi relazzjonijiet bilaterali
tajbin mas-SAIs sħab tagħha. L-attivitajiet imwettqa
fl-2015 kienu jinkludu, pereżempju, il-parteċipazzjoni
tad-delegazzjoni tagħna f’seminar internazzjonali
organizzat mis-SAI Pollakka f’Varsavja għal awdituri millGeorgia, mill-Moldova u mill-Ukrajna. Huma ddiskutew
mas-SAIs tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, tal-Ungerija,
tal-Latvja, tal-Litwanja u tar-Repubblika Slovakka dwar
l-esperjenza tagħhom fl-iżvilupp u fil-bini tal-kapaċitajiet
waqt it-tħejjija għal sħubija fl-UE, kif ukoll taw taħriġ
dwar il-metodoloġija tagħna tal-awditjar tal-konformità
u tal-prestazzjoni.

Kooperazzjoni mas-SAIs permezz ta’
evalwazzjonijiet internazzjonali bejn il-pari
L-evalwar bejn il-pari huwa metodu li jiġi applikat
frekwentement biex jiġu promossi l-aħjar prattiki
u l-aċċertament tal-kwalità. Is-Sottokumitat tal-INTOSAI
dwar l-Evalwazzjonijiet bejn il-Pari huwa responsabbli
biex jaġġorna u jżomm rilevanti l-linja gwida tal-Istan
dards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi talAwditjar (ISSAI 5600). Fl-2015, aħna kkontribwejna b’mod
sinifikanti għar-reviżjoni ta’ dik il-linja gwida, li se tiġi
ppreżentata għall-adozzjoni fl-INCOSAI tal-2016.
Aħna ħadna wkoll rwol mexxej fl-evalwazzjonijiet
internazzjonali bejn il-pari tas-SAIs tal-Latvja, ta’ Spanja
u tal-Iżvizzera. L-ambitu tal-evalwazzjoni tas-SAI talLatvja kien wiesa’ ħafna, billi kien ikopri metodoloġiji
u prattiki tal-awditjar finanzjarju, tal-konformità u talprestazzjoni kif ukoll l-effiċjenza tal-funzjonijiet ta’
appoġġ. L-evalwazzjoni tas-SAI ta’ Spanja, immexxija
mis-SAI tal-Portugall, ukoll kienet tkopri ħafna aspetti talfunzjonament tal-istituzzjoni. Fil-każ tas-SAI tal-Iżvizzera,
aħna aġixxejna bħala l-evalwatur uniku. L-evalwazzjoni
kienet tinkludi valutazzjoni tar-rilevanza tal-istrateġija
tagħha, kif ukoll il-proċessi tagħha ta’ programmazzjoni
u ta’ kwalità tal-kontroll.

It-tmexxija tagħna

Il-kulleġġ tal-QEA
Il-kulleġġ tal-QEA jinkludi Membru wieħed għal kull Stat
Membru, li kull wieħed minnhom iservi mandat ta’ sitt
snin. Il-Membri jinħatru mill-Kunsill, b’konsultazzjoni malParlament Ewropew, b’segwitu ta’ nominazzjoni mill-Ista‑
ti Membri rispettivi tagħhom. Huma meħtieġa bit-Trattat
li jwettqu d-dmirijiet tagħhom f’indipendenza kompleta
u fl-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
Il-Membri jeleġġu l-President minn fosthom stess għal
perjodu ta’ tliet snin. Il-mandati tal-President u tal-Mem‑
bri jistgħu jiġġeddu.
Il-biċċa l-kbira mill-membri jiġu assenjati f’waħda millħames awli, fejn rapporti, opinjonijiet u pożizzjonijiet jiġu
adottati u fejn jittieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet
strateġiċi u amministrattivi usa’. Kull Membru huwa wkoll

Il-kulleġġ tal-QEA fil-31 ta’ Diċembru 2015.
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inkarigat mill-kompiti proprji tiegħu, li huma primar
jament relatati mal-awditjar. Il-Membru jikkoordina
t-timijiet korrispondenti tal-awditjar u jiġi assistit millpersunal tal-uffiċċju tiegħu. Ir-rapporti, l-opinjonijiet jew
il-pożizzjonijiet jiġu ppreżentati lill-awla u/jew lill-kulleġġ
sħiħ għall-adozzjoni u wara dan lill-Parlament,lill-Kunsill
u lil partijiet interessati rilevanti oħra, inkluża l-midja.
F’każijiet magħżula, u fuq l-inizjattiva tal-Membri, ir-rap‑
port jista’ jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet tal-Istati Membri
kkonċernati. Aħna fdajna lil Membru wieħed – Ville Itälä –
bir-responsabbiltà għar-relazzjonijiet istituzzjonali.
Fl-2015, wara nominazzjoni mill-Istat Membru tagħha,
u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea ħatar lil Bettina Jakobsen (id-Dani‑
marka) bħala Membru tal-QEA. Il-mandat tagħha huwa
mill-1 ta’ Settembru 2015 sat-28 ta’ Frar 2018, jiġifieri
għall-bqija tal-mandat tal-Membru Daniż preċedenti
Henrik Otbo, li miet fi Frar 2015.
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Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Organigramma

President

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Il-Portugall

Awla I

Dekan

Preżervazzjoni
u ġestjoni tarriżorsi naturali
Augustyn KUBIK
Il-Polonja

Awla II

Jan KINŠT
Ir-Repubblika Ċeka

Kersti KALJULAID
L-Estonja

Rasa BUDBERGYTĖ
Il-Litwanja

Nikolaos MILIONIS
Il-Greċja

Bettina JAKOBSEN
Id-Danimarka

Ladislav BALKO
Is-Slovakkja

Iliana IVANOVA
Il-Bulgarija

George PUFAN
Ir-Rumanija

Phil WYNN OWEN
Ir-Renju Unit

Oskar HERICS
L-Awstrija

Szabolcs FAZAKAS
L-Ungerija

Hans Gustaf WESSBERG
L-Iżvezja

Danièle LAMARQUE
Franza

Klaus-Heiner LEHNE
Il-Ġermanja

Louis GALEA
Malta

Pietro RUSSO
L-Italja

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
Spanja
Il-Kroazja

Dekan

Politiki strutturali,
trasport u enerġija

Henri GRETHEN
Il-Lussemburgu

Awla III

Dekan

Azzjonijiet esterni

Karel PINXTEN
Il-Belġju

Awla IV
Dħul, riċerka
u politiki interni,
u istituzzjonijiet
u korpi tal-Unjoni
Ewropea

CEAD Chamber

Dekan

Milan Martin CVIKL
Is-Slovenja

Dekan

Alex BRENNINKMEIJER
In-Netherlands

MIR

Koordinazzjoni,
evalwazzjoni,
aċċertament
u żvilupp

Membru għarrelazzjonijiet
istituzzjonali
Igors LUDBORŽS
Il-Latvja

Lazaros S. LAZAROU
Ċipru

Kevin CARDIFF
L-Irlanda

Ville ITÄLÄ
Il-Finlandja
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L-Istrateġija tal-QEA 2013-2017:
progress kontinwu
L-objettiv tal-istrateġija tagħna ta’ ħames snin huwa li jiġi
mmassimizzat il-valur tal-kontribut tagħna għall-obbligu
ta’ rendikont pubbliku tal-UE. Il-prijoritajiet tagħna għallilħuq ta’ dan l-objettiv huma ppreżentati fil-grafika hawn
taħt.

Ħafna inizjattivi identifikati fl-istrateġija diġà ġew impli‑
mentati. Aħna żidna l-firxa ta’ prodotti tagħna, intensifi‑
kajna u estendejna r-relazzjonijiet tagħna mal-partijiet in‑
teressati, ħaffifna l-proċessi tal-awditjar tagħna, u tejjibna
l-mod kif inkejlu l-prestazzjoni proprja tagħna. Fl-2015,
aħna ddeċidejna li nirriformaw l-mod ta’ kif aħna orga
nizzati. B’dan il-mod, aħna se nindirizzaw ir-rakkoman‑
dazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol futur talQEA u dik mill-evalwazzjoni internazzjonali bejn il-pari
tal-2014 dwar l-awditjar tal-prestazzjoni tagħna.

Prijoritajiet strateġiċi tal-QEA għall-2013-2017

NIFFUKAW ILPRODOTTI
TAGĦNA FUQ ITTITJIB
TALOBBLIGU TA'
RENDIKONT TALUE

NAĦDMU MASSĦAB
TAGĦNA FILPROĊESS TA'
OBBLIGU TA' RENDIKONT

01

NURU LPRESTAZZJONI
U LOBBLIGU TA'
RENDIKONT TAGĦNA

02
03

05

NIGGARANTIXXU
LPROFESSJONALIŻMU
KONTINWU TAGĦNA

04
NAGĦMLU LAĦJAR UŻU
MILLGĦARFIEN, ILĦILIET U
LGĦARFIEN ESPERT TAGĦNA
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PRINĊIPJI
ĠUSTIFIKATTIVI

Riforma tal-QEA
OBJETTIV 1

OBJETTIV 2

INKOMPLU NORGANIZZAW AĦJAR
IL-PROĊESS TAL-AWDITJAR TAGĦNA

NINTRODUĊU APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ
IL-KOMPITI, GĦALL-ORGANIZZAZZJONI TAGĦNA

INKUNU AĠILI
META
NIRREAĠIXXU
GĦAL AMBJENT
LI QED JINBIDEL
B'MOD RAPIDU

NIDDERIEĠU
R-RIŻORSI B'MOD
FLESSIBBLI LEJN
KOMPITI
TAL-AWDITJAR
PRIJORITARJI

INWASSLU
PRODOTTI LI
JKUNU
F'WAQTHOM

NIKKOMUNIKAW
AĦJAR IR-RWOL
TAGĦNA
U XOGĦOLNA

IMPULS

SKEDA TA' ŻMIEN

Tħejjija
tal-istrateġija
2013-2017

MIŻURI

2012

- 10 azzjonijiet
ewlenin

Evalwazzjoni bejn
il-pari mis- SAIs
tal-Ġermanja,
ta' Franza u tal-Iżvezja

Rapport talParlament Ewropew
dwar il- futur
tal-QEA

2013

- Konsultazzjoni
- Deċiżjonijiet tal-Qorti
- Tfassil ġenerali

2014

Tħejjija għal
organizzazzjoni
bbażata fuq
il-kompiti

QEA aġili
u risponsiva

2015

2016

- Tfassil dettaljat
- Piloti
- Implimentazzjoni

- Tieħu effett:
1.1.2016
- Taħriġ u miżuri
oħra
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Inkunu aġili meta nirreaġixxu għal
ambjent li qed jinbidel b’mod rapidu
Aħna żviluppajna proċess ġdid ta’ programmazzjoni
ta’ ħidma, li jagħmilha possibbli li nippjanaw u niske‑
daw xogħolna abbażi ta’ prijoritajiet fl-istituzzjoni
kollha, u analiżi tar-riskju komprensiva. Aħna issa
nieħdu inkunsiderazzjoni, b’mod sistemaiku, il-feh‑
miet tal-partijiet interessati tagħna meta nippjanaw
xogħolna biex niżguraw li r-rapporti tagħna jkunu
rilevanti kemm jista’ jkun. Appoġġjati mill-Membru
tagħna li huwa responsabbli għar-relazzjonijiet
istituzzjonali, il-President u l-Membri tagħna jkunu
f’kuntatt mal-partijiet interessati tal-UE, inklużi lkumitati tal-Parlament Ewropew.

Immexxu r-riżorsi b’mod flessibbli
lejn kompiti tal-awditjar prijoritarji
Aħna organizzajna l-persunal tagħna f’timijiet flessib‑
bli orjentati lejn il-kompiti aktar milli f’unitajiet, biex
huma jkunu jistgħu jiġu diretti aktar faċilment lejn
kompiti prijoritarji. Dan ifisser li aħna issa nallokaw
“il-persuna t-tajba għall-kompitu t-tajjeb” u, billi
nagħmlu dan, nutilizzaw ħiliethom u l-potenzjal
tagħhom. Ir-riforma rriżultat ukoll f’ġestjoni b’inqas
ħela, tal-istituzzjoni tagħna: kapijiet tal-unità saru
maniġers prinċipali u jaqsmu kompiti ta’ ġestjoni taħt
it-tmexxija tad-direttur tagħhom, u b’hekk jipprovdu
għarfien espert dwar il-kwalità u s-superviżjoni.
Aħna qed nirrinfurzaw ukoll l-għarfien espert tagħna
f’oqsma tal-awditjar u qed nintroduċu għodod ta’
kondiviżjoni tal-għarfien sabiex intejbu aktar ilproċessi ta’ mmaniġġjar tal-għarfien.
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Inwasslu prodotti li jkunu f’waqthom
Aħna organizzajna aħjar il-proċeduri
tal-awditjar tagħna u ssemplifikajna l-immaniġġjar
tal-kompiti, sabiex inkunu nistgħu nwasslu l-prodotti
f’waqthom. Fis-snin reċenti, qed inqassru kostante‑
ment iż-żmien medju għall-produzzjoni tar-rap‑
porti speċjali speċjali tagħna u r-riforma se tgħinna
nnaqqsuh aktar. Dan huwa ta’ importanza partikolari
minħabba d-dħul fis-seħħ tar-Regolament Finanzjarju
l-ġdid.

Nikkomunikaw aħjar ir-rwol tagħna
u xogħolna
Aħna fassalna r-rapport annwali tagħna mill-ġdid biex
ikun jirrifletti l-intestaturi tal-qafas finanzjarju plurien‑
nali, li jagħmlu aktar utilizzabbli u aktar faċli għallqarrej. Fir-rapport annwali, issa nipprovdu rappurtar
pluriennali dwar l-akbar oqsma ta’ nfiq kif ukoll dwar
il-prestazzjoni. Aħna saħħaħna wkoll il-funzjonijiet
tagħna ta’ komunikazzjoni u ta’ relazzjonijiet malpartijiet interessati, u dan kien jinkludi r-reklutaġġ ta’
kelliem.
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Kejl tal-prestazzjoni
Mill-2008 ‘l hawn, aħna applikajna indikaturi ewlenin
tal-prestazzjoni (KPIs) biex ninfurmaw lill-maniġment
dwar il-progress li sar lejn il-miri tagħna, biex
nappoġġjaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet u biex nipprovdu
informazzjoni dwar il-prestazzjoni lill-partijiet interes‑
sati tagħna. Dawn jirriflettu l-prijoritajiet tagħna u jiddi‑
mostraw il-prestazzjoni u l-obbligu ta’ rendikont tagħna
bħala istituzzjoni professjonali tal-awditjar.
L-indikaturi għandhom l-għan li jkejlu elementi ewlenin
tal-kwalità u tal-impatt ta’ xogħolna, filwaqt li tingħata
attenzjoni partikolari għall-opinjoni tal-partijiet inter‑
essati ewlenin, u l-effiċjenza u l-effettività tal-mod kif
nużaw ir-riżorsi tagħna. Il-KPIs ġew aġġornati għallperjodu strateġiku 2013–17.

Evalwazzjoni mill-partijiet interessati
Aħna stedinna lill-partijiet interessati prinċipali tagħna –
il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Baġits
tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill,
il-partijiet awditjati prinċipali fil-Kummissjoni u fl-Aġenziji
tal-UE, u l-Kapijiet tas-SAIs tal-UE – biex jikklassifikaw
l-utilità u l-impatt tar-rapporti li ppubblikajna fl-2015 fuq
skala ta’ ħamsa minn “baxx ħafna” għal “għoli ħafna”.
Ir-risposti juru li 90 % tal-partijiet interessati prinċipali
tagħna jivvalwaw ir-rapporti tagħna bħala utli għal
xogħolhom (94 % fl-2014), u 92 % jqisu li għandhom
impatt (91 % fl-2014).

Evalwazzjoni mill-partijiet interessati

Kwalità u impatt ta’ xogħolna
Aħna nivvalutaw il-kwalità u l-impatt tar-rapporti
tagħha, abbażi ta’ evalwazzjoni mill-partijiet interessati,
analiżijiet mill-esperti, u s-segwitu li jingħata għarrakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja
tal-UE. Barra minn hekk, aħna nkejlu l-preżenza tagħna
fil-midja.

Baxx ħafna
Baxx

10 %

Medju
Għoli

21 %

Għoli ħafna
Utilità tar-rapporti

45 %

Impatt probabbli tar-rapporti

2%
6%
0%

24 %

23 %
20 %

45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %

47

It-tmexxija tagħna

Analiżijiet mill-esperti
Kull sena, esperti esterni indipendenti janalizzaw ilkontenut u l-preżentazzjoni ta’ kampjun ta’ rapporti
tagħna bħala valutazzjoni tal-kwalità. Fl-2015, l-evalwa‑
turi vvalutaw erba’ rapporti speċjali u r-Rapporti Ann
wali għall-2014. Huma kklassifikaw il-kwalità ta’ diversi
aspetti tar-rapporti fuq skala ta’ erbgħa li jvarjaw minn
“b’nuqqasijiet sinfikanti” (1) għal “ta’ kwalità għolja” (4).
Il-klassifikazzjonijiet tal-espert għall-2015 kienu l-ogħla
li qatt kienu f’dawn l-aħħar erba’ snin għaż-żewġ tipi ta’
rapporti, b’medja kumplessiva ta’ 3.3.

Analiżijiet tar-rapporti tal-QEA mill-esperti
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Klassifikazzjoni tal-kwalità

Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet
Mod ewlieni ta’ kif nikkontribwixxu għat-titjib talġestjoni finanzjarja tal-UE huwa permezz tar-rakkoman‑
dazzjonijiet li nagħmlu lill-Kummissjoni u lil partijiet
awditjati oħra fir-rapporti tal-awditjar tagħna. Uħud
mir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu implimentati
malajr, filwaqt li oħrajn jieħdu aktar żmien minħabba
l-kumplessità tagħhom.
Aħna nimmonitorjaw sistematikament il-punt sa fejn irrakkomandazzjonijiet tagħna jkunu ġew implimentati
mill-partijiet awditjati tagħna. Sa tmiem l-2015, 73 % ta’
aktar minn 600 rakkomandazzjoni li nħarġu fl-2012–15
kienu ġew implimentati. Dan jirrappreżenta żieda fuq
ir-rata ta’ implimentazzjoni ta’ 69 % fl-2014, relatata marrakkomandazzjonijiet li saru fil-perjodu 2011–14.

Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet
tal-QEA skont is-sena li fiha nħarġu
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Preżenza fil-midja
L-indikatur dwar il-preżenza tagħna fil-midja jipprovdi
riflessjoni tal-impatt tagħna fil-midja. Huwa relatat malobjettiv strateġiku li jiżdied l-għarfien dwar l-istituzz‑
joni tagħna, il-prodotti tagħna, is-sejbiet tal-awditjar
u l-konklużjonijiet li nipprovdu.
Fl-2015, aħna identifikajna madwar 3 400 artiklu online
fil-midja relatati mar-rapporti speċjali tagħna, mar-rap‑
porti annwali tagħna u mal-istituzzjoni inġenerali. Minn
dawn, 54 % koprew ir-rapporti tal-awditjar tagħna filwaqt
li l-bqija jagħmlu referenza għall-istituzzjoni tagħna
u għal xogħolna inġenerali. Fl-2015, ir-rapporti annwali
tagħna ġġeneraw kważi d-doppju tal-kopertura millmidja, meta mqabbla mal-2014. B’kuntrast ma’ dan, ilkopertura tar-rapporti speċjali tagħna mill-midja naqset
meta mqabbla mal-2014, l-aktar minħabba interess kbir
ħafna, mill-midja, f’rapport partikolari ta’ dik is-sena (In‑
frastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE (Nru 21/2014) li
rċieva aktar minn 800 artiklu).

Suġġetti li ssemmew fil-midja
Rapporti speċjali

Rapporti annwali

26 %

28 %

0%

20 %

40 %

Il-QEA inġenerali

46 %
60 %

80 %

100 %

Użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi
Aħna nivvalutaw l-effiċjenza u l-effettività ta’ kif nużaw
ir-riżorsi tagħna, f’termini tal-abbilità tagħna li nimpli‑
mentaw il-programm ta’ ħidma tagħna, li nwettqu awditi
f’waqthom u li niżguraw il-kompetenza professjonali
tal-persunal tagħna.

Implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma
tal-QEAgħall-2015
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Implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma
40 %

Aħna nippjanaw il-kompiti tal-awditjar u kompiti oħra
tagħna fil-programm ta’ ħidma annwali tagħna, u nim‑
monitorjaw il-progress matul is-sena. Fl-2015, aħna
implimentajna 88 % tal-programm ta’ ħidma tagħna.
Ir-rapporti annwali u r-rapporti annwali speċifiċi ġew im‑
plimentati kif ippjanat, filwaqt li 69 % tar-rapporti speċjali
ġew implimentati kif ippjanat meta mqabbel malippjanar ambizzjuż ħafna tagħna. Dawk li kien fadal – li
ddewmu minħabba l-ħtieġa li tinkiseb aktar evidenza
jew minħabba kumplessità mhux mistennija – ġew
riportati biex jiġu kkompletati lejn il-bidu tal-2016. Dawn
jikkonċernaw prinċipalment awditi ġodda jew innovat‑
tivi li, b’mod inerenti, jistgħu jieħdu aktar żmien biex jiġu
kkompletati. Il-proġett ta’ riforma tal-QEA, imkejjel taħt
“kompiti oħra”, ipprogressa kif ippjanat.
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Produzzjoni ta’ rapporti speċjali
Biex ikollhom impatt, jeħtieġ li r-rapporti speċjali tagħna
jkunu f’waqthom. Fis-snin reċenti, aħna rnexxielna nqass‑
ru ż-żmien ta’ produzzjoni tal-awditi tagħna, fil-biċċa
l-kbira permezz ta’ inizjattivi li rriżultaw mill-istrateġija
tagħna 2013–17. Fl-2015, aħna pproduċejna l-25 rapport
speċjali tagħna f’bejn wieħed u ieħor 17-il xahar (19-il
xahar fl-2014), l-ewwel darba li dan sar fi ħdan 18-il xahar.
Aħna se nkomplu nagħmlu sforzi biex inkomplu nqassru
aktar iż-żmien ta’ produzzjoni tar-rapporti speċjali
tagħna, b’mod partikolari bħala reazzjoni għall-prinċipju
ġdid introdott fir-Regolament Finanzjarju irrevedut.

Durata tar-rapporti speċjali li ġew prodotti
fl-2013-2015
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Taħriġ professjonali

Erġajna qbiżna l-mira tagħna għat-taħriġ professjonali
tal-persunal tal-awditjar, u dan jirrifletti l-importanza li
nagħtu lill-iżvilupp tal-persunal. Meta jittieħed inkunsid‑
erazzjoni t-taħriġ lingwistiku, l-awdituri tagħna rċevew
total medju ta’ 9.4 ijiem taħriġ fl-2015.

Jiem ta’ taħriġ professjonali għal kull awditur kull
sena

7

Medja ta' jiem ta' taħriġ professjonali mhux
lingwistiku għal kull awditur
Mira
≥ 5 ijiem

6
5
Ijiem

B’segwitu għal-linji gwida ppubblikati mill-Federazzjoni
Internazzjonali tal-Kontabilisti, aħna għandna l-għan li
nipprovdu medja ta’ 40 siegħa (5 ijiem) ta’ taħriġ profess‑
jonali (esklużi l-korsijiet tal-lingwa) għal kull awditur.
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Riżorsi umani

tal-Membri.

Distribuzzjoni tal-persunal tal-QEA
fil-31 ta’ Diċembru 2015

Allokazzjoni tal-persunal
900

Fl-2015 aħnar komplejna napplikaw it-tnaqqis filpersunal ta’ 1 % kull sena fuq perjodu ta’ ħames snin
(2013–2017) kif stabbilit fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar
id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba ta’
Diċembru 2013.

800

B’riżultat ta’ dan, fl-2015 l-allokazzjoni tal-persunal
tnaqqset minn 882 għal 872 uffiċjal u aġent temporanju
(bl-esklużjoni ta’ Membri, aġenti kuntrattwali, esperti
nazzjonali sekondati u trainees). Il-persunal tal-awditjar
ammonta għal total ta’ 562, inklużi 113 fil-kabinetti

400

Reklutaġġ
Il-persunal tagħna għandu firxa wiesgħa ta’ sfondi
akkademiċi u professjonali, u l-kwalità ta’ xogħlu u talimpenn tiegħu hija riflessa fil-prodott tal-istituzzjoni
tagħna. Il-politika ta’ reklutaġġ tagħna ssegwi l-prinċipji
ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-istituzzjonijiet
tal-UE, u l-forza tax-xogħol tagħna tinkludi kemm impje‑
gati permanenti taċ-Ċivil kif ukoll persunal fuq kuntratti
temporanji. Kompetizzjonijiet miftuħa għal postijiet
fil-QEA jiġu organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għasSelezzjoni tal-Personal (EPSO).
Fl-2015, aħna rreklutajna 63 impjegat: 30 uffiċjal, 17-il
aġent temporanju, 11-il aġent kuntrattwali, 4 esperti naz‑
zjonali sekondati u konsulent wieħed. Aħna pprovdejna
74 skema ta’ taħriġ lil gradwati universitarji għal perjodi
ta’ minn tlieta sa ħames xhur. Fil-31 ta’ Diċembru 2015
kien hemm biss 15-il post battal fl-istituzzjoni tagħna
(1.7 % tal-għadd totali ta’ postijiet).
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Bilanċ bejn is-sessi
Bilanċ bejn is-sessi skont il-livell ta’ responsabbiltà
Aħna għandna politika ta’ opportunitajiet indaqs filġestjoni tar-riżorsi umani u fir-reklutaġġ tagħna. Ilna bi
proporzjon indaqs ta’ nisa u rġiel fil-forza tax-xogħol
tagħna għal għadd ta’ snin.
Iċ-ċart turi l-proporzjonijiet ta’ rġiel u nisa skont il-livell
ta’ responsabbiltà fil-31 ta’ Diċembru 2015, li baqgħu
stabbli matul dawn l-aħħar ftit snin.
Il-pjan ta’ azzjoni tagħna għal opportunitajiet indaqs
għandu l-għan li jikseb tqassim bilanċjat tas-sessi f’kull
livell. Wara l-kampanji ta’ reklutaġġ l-aktar reċenti, 50 %
tal-persunal kollu tagħna fil-livelli AD5-AD8 huwa fem‑
minili (ogħla minn 48 % fl-2014). Bit-tiġdid tal-maniġment
superjuri u intermedju, is-sehem dejjem jiżdied ta’ nisa
fil-livelli AD huwa mistenni li jikkontribwixxi għal propor‑
zjon ogħla ta’ nisa fil-livelli ta’ maniġment fil-futur.
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Maniġers skont in-nazzjonalità u s-sess fil-31 ta’ Diċembru 2015
Nazzjonalità*

Diretturi

Maniġers Prinċipali

BELĠJANA
BULGARA

21

ĊEKA
DANIŻA

48

30 %

ĠERMANIŻA
ESTONJANA

Total tal-Maniġers:

IRLANDIŻA

69

GRIEGA

70 %

SPANJOLA
FRANĊIŻA
KROATA
TALJANA
ĊIPRIJOTTA
LATVJANA

Diretturi

11

Maniġers
Prinċipali

LITWANA
LUSSEMBURGIŻA

58
16 %

UNGERIŻA
MALTIJA

Total tal-Maniġers:

69

NETHERLANDIŻA

84 %

AWSTRIJAKA
POLLAKKA
PORTUGIŻA
RUMENA
SLOVENA
SLOVAKKA
FINLANDIŻA
ŻVEDIŻA
BRITTANIKA

*

Ippreżentata fl-ordni tal-protokoll tal-Istati Membri.
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Profil tal-età
Profil tal-età
Il-profil tal-età tal-persunal f’servizz attiv fil31 ta’ Diċembru 2015 juri li 52 % tal-membri tal-persunal
tagħna għandhom 44 sena jew anqas.
Mid-69 direttur u maniġer prinċipali tagħna, 32 (46 %)
għandhom 55 sena jew aktar. Dan se jwassal għal tiġdid
tal-maniġment superjuri matul il-5 sa 10 snin li ġejjin,
meta jirtiraw.
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Servizzi ta’ appoġġ
Taħriġ professjonali
Il-professjoni tal-awditjar tirrikjedi taħriġ kontinwu biex
il-persunal jibqa’ aġġornat dwar żviluppi professjonali
u biex jiżviluppa ħiliet ġodda. Minbarra dan, in-natura
partikolari tal-ambjent tal-awditjar tagħna toħloq ħtieġa
għal persunal b’ħiliet lingwistiċi tajbin.
Fl-2015, kull membru tal-persunal tagħna attenda għal
medja ta’ 7.3 ijiem ta’ taħriġ professjonali. Is-sehem
tal-korsijiet tal-lingwi bħala proporzjon tat-taħriġ kollu
jkompli jonqos. Fl-2015, huwa kien jirrappreżenta 35 % ta’
dan it-total, meta mqabbel ma’ 43 % fl-2014.
L-attivitajiet prinċipali tagħna li huma relatati mat-taħriġ
professjonali jikkonċernaw il-modernizzazzjoni tal-pro‑
gramm ta’ taħriġ tagħna u l-kooperazzjoni akbar tagħna
ma’ riżorsi ta’ tagħlim ġewwa u barra mill-qafas talistituzzjonijiet tal-UE. Aħna dħalna għal kooperazzjoni
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mal-Università ta’ Lorraine (Nancy, Franza) biex norganiz‑
zaw diploma postuniversitarja fl-”Awditjar tal-organiz‑
zazzjonijiet u tal-politiki pubbliċi” u programm ta’ lawrja
ta’ Master fil-”Ġestjoni tal-organizzazzjonijiet pubbliċi”.
Aħna komplejna niżviluppaw il-kooperazzjoni tagħna
mal-Kummissjoni Ewropea, li torganizza t-taħriġ ling‑
wistiku għall-persunal tagħna, u mal-Iskola Ewropea talAmministrazzjoni, li għenet fl-organizzazzjoni tat-taħriġ
dwar ħiliet interpersonali u tal-”jum ta’ taħriġ fil-QEA”.
Barra minn hekk, aħna komplejna nestendu l-firxa ta’ kor‑
sijiet li noffru, b’korsijiet ta’ tagħlim elettroniku mfassla
apposta u taħriġ fil-forma ta’ tagħlim imħallat. Aħna
komplejna wkoll is-sensiela tagħna, li kellha suċċess, ta’
preżentazzjonijiet minn esperti interni u esterni dwar
żviluppi fil-qasam tal-awditjar jew dwar suġġetti rela‑
tati ma’ xogħol l-awdituri tagħna. Fl-aħħar nett, aħna
introduċejna qafas għall-”Premji għar-Rikonoxximent
tal-Prestazzjoni” biex tiġi ppremjata l-prestazzjoni ta’
membri tal-persunal li jokkupaw pożizzjonijiet li mhum‑
iex ta’ maniġment, permezz ta’ taħriġ speċifiku barra
mill-istituzzjoni tagħna.
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Traduzzjoni

Teknoloġija tal-informatika

It-traduzzjoni hija attività ta’ appoġġ għall-awditjar li
tippermetti li l-istituzzjoni tagħna twettaq il-missjoni
tagħna u tilħaq l-objettivi tal-komunikazzjoni tagħha.
Fl-2015, il-volum totali ta’ xogħol tat-traduzzjoni kien
l-ogħla li qatt kien – qrib 200 000 paġna, żieda ta’ kważi
3 % meta mqabbla mal-2014. Madwar 99 % tat-traduzz‑
jonijiet ġew ikkompletati fil-ħin.

Fl-2015, id-direttorat tagħna għall-informazzjoni
u t-teknoloġiji ffoka l-isforzi tiegħu fuq l-adattament
tas-sistemi tagħna ta’ informazzjoni amministrattiva, biex
jgħin fl-implimentazzjoni b’suċċess tar-riforma tal-is‑
tituzzjoni tagħna, u fuq it-tħejjija għal żviluppi fil-qasam
tal-ġestjoni tal-għarfien, bħala appoġġ għall-istruttura
organizzazzjonali l-ġdida tal-QEA.

Minbarra x-xogħol normali tat-traduzzjoni, it-tradutturi
tagħna pprovdew appoġġ lingwistiku għal 26 żjara
tal-awditjar fuq il-post madwar l-UE, kif ukoll servizzi
ta’ interpretazzjoni f’avvenimenti interni u f’laqgħat.
Minbarra dan, huma pprovdew appoġġ matul il-proċess
ta’ abbozzar ta’ osservazzjonijiet preliminari u ta’ rap‑
porti speċjali, li saħħaħ l-involviment tagħhom fil-proċess
ewlieni tal-awditjar tal-istituzzjoni tagħna.

Minbarra dan, is-sett sħiħ ta’ funzjonalitajiet ġie impli‑
mentat għall-awditi tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni
u l-awditi tal-prestazzjoni u għar-rapporti assoċjati
tagħhom, sabiex tiġi prodotta verżjoni sħiħa tal-għodda
tad-dokumentazzjoni tal-awditjar Assyt2, u b’hekk dan
il-proġett maġġuri ikun ġie kkompletat. Is-sistema ġdida
ta’ ġestjoni tal-awditjar (AMS) bdiet tintuża, b’aktar minn
300 pjan maħluqa fis-sistema u 180 kompitu tal-awditjar
iddikjarat u mmonitorjat bl-użu tal-għodda.

Fl-2015, b’riżultat tal-analiżi tal-fluss tax-xogħol tattraduzzjoni u f’konformità mar-riforma tal-istituzzjoni
tagħna, id-direttorat tat-traduzzjoni ottimizza l-istruttura
tiegħu permezz ta’ ragruppament tal-assistenti. Proġett
maġġuri li daħal għalih id-direttorat, GroupShare, se
jwassal għal titjib sostanzjali permezz ta’ organizzazzjoni
aħjar tax-xogħol tal-grupp tal-assistenti, u b’hekk ikun
hemm lok għal kisbiet fl-effiċjenza u għal awtomazzjoni,
kif ukoll se jarmonizza l-prattiki fost it-timijiet lingwistiċi.

Filwaqt li jibni fuq il-pedamenti tekniċi tal-mobbiltà im‑
plimentati fis-snin preċedenti (disponibbiltà tan-netwerk
tal-Wi-Fi fl-uffiċċji kollha tagħna, laptops għall-persunal
kollu tagħna), id-direttorat issa jiffoka fuq mobbiltà
globali, li timplika l-aċċess ta’ kwalunkwe kontenut minn
kullimkien fi kwalunkwe ħin u minn kwalunkwe apparat.
Il-proġett ta’ żviluppar ta’ soluzzjoni biex jiġi żgurat li
l-persunal jista’ jaċċedi għall-informazzjoni tagħna minn
kwalunkwe apparat se jikkontribwixxi għall-kontinwità
tan-negozju tal-istituzzjoni tagħna u għal kisbiet fleffiċjenza u fl-effettività. L-iżviluppi u l-konsenji kollha ta’
soluzzjonijiet tal-IT ġew ikkompletati filwaqt li ġie żgurat
li l-operazzjonijiet u l-kontinwità tan-negozju huma
sikuri, u b’hekk kien hemm disponibbiltà ta’ 99.82 % tassistemi kritiċi.
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Amministrazzjoni u faċilitajiet
Il-missjoni tad-direttorat finanzi u appoġġ hija li jipp
rovdi riżorsi, servizzi u faċilitajiet adegwati biex listituzzjoni tagħna tkun tista’ twettaq il-missjoni tagħha
u tilħaq l-objettivi strateġiċi tagħha. Barra minn hekk,
id-direttorat jiżgura li l-finanzjament, il-kontrolli interni
u l-mekkaniżmi tal-kontabbiltà meħtieġa jkunu stab‑
biliti biex jappoġġjaw l-attivitajiet kollha tal-istituzzjoni
tagħna. Fl-2015, id-direttorat kompla jiffoka fuq it-titjib
ulterjuri tal-effiċjenza u l-ekonomija fl-attivitajiet tiegħu.
Minħabba s-sitwazzjoni eċċezzjonali wara l-attakki
terroristiċi ta’ Novembru f’Pariġi u s-sitwazzjoni susseg‑
wenti ta’ emerġenza fil-Belġju, aħna rrinforzajna l-miżuri
ta’ sigurtà tagħna u xtrajna t-tagħmir ta’ sigurtà meħtieġ
permezz ta’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku. Informazz‑
joni dwar l-akkwist pubbliku tagħna huwa disponibbli
fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu).

Skema ta’ Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi
(EMAS)
L-EMAS hija strument ta’ mmaniġġjar żviluppat millKummissjoni Ewropea għal kumpaniji u għal organiz‑
zazzjonijiet oħra għall-evalwazzjoni, ir-rappurtar dwar,
u t-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tagħhom.
Aħna bdejna niżviluppaw sistema ta’ mmaniġġjar amb‑
jentali2 fl-2014, f’konformità mal-prinċipji tal-istandard
tal-istandard Ewropew tal-EMAS kif deskritt fir-regola‑
ment tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-20093.
L-objettiv tagħna huwa li niksbu ċertifikazzjoni EMAS sa
tmiem l-2016. Fl-2015, il-proġett EMAS għamel progress
skont il-pjan stabbilit.

Binjiet
Attwalment il-QEA hija s-sid ta’ tliet binjiet (“K1”, “K2”
u “K3”) u tikri spazji żgħar għaċ-ċentru ta’ IT tagħha għal
rkupru minn diżastru, flimkien ma’ kamra tal-laqgħat.
Aħna nikru wkoll, mill-Parlament Ewropew, tliet uffiċċji fi
Brussell u uffiċċju fi Strasburgu.
Fl-iżgurar tal-kosteffettività tal-politika tagħna dwar
il-binjiet, aħna nqisu tliet fatturi: sjieda mqabbla
ma’ kiri, spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja u kooperazzjoni
interistituzzjonali.
Fl-iżviluppar u l-implimentazzjoni tal-politika tagħna
dwar il-binjiet, bħal fl-oqsma operazzjonali kollha
tagħna, aħna nfittxu li nistabbilixxu u niksbu l-ogħla
standards ta’ trasparenza u ta’ obbligu ta’ rendikont.

2

Il-proġett EMAS fil-QEA tnieda f’Lulju 2013.

3

Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar ilparteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema
Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS).
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Informazzjoni finanzjarja
Il-QEA hija ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea. Il-baġit tagħna jirrappreżenta madwar 0.087 %
tal-infiq totali tal-UE u 1.51 % tan-nefqa amministrattiva
totali. Fl-2015 ir-rata kumplessiva ta’ implimentazzjoni
għall-baġit kienet ta’ 98.68 %.

Implimentazzjoni tal-baġit 2015

SENA FINANZJARJA 2015

Approprjazzjonijiet
finali

Impenji

% tal-użu (impenji/
approprjazzjonijiet)

Titolu 1: Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

Pagamenti
(f’eluf ta’ EUR)

10 – Membri tal-istituzzjoni

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Uffiċjali u persunal temporanju

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Persunal ieħor u servizzi esterni

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Missjonijiet

3 600

3 162

88 %

2 620

161 + 163 + 165 – Nefqa oħra relatata ma’ persuni li
jaħdmu mal-istituzzjoni

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Subtotal Titolu 1

Titolu 2: Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja
20 – Beni immobbli

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – IT&T

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 – Beni mobbli u spejjeż assoċjati

1 110

1 081

97 %

768

23 – Nefqa amministrattiva kurrenti

421

332

79 %

260

25 – Laqgħat, konferenzi

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

27 – Informazzjoni u pubblikazzjoni
Subtotal Titolu 2
Total
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Baġit għall-2016
Il-baġit 2016 jirrappreżenta żieda ta’ 1.94 % fuq dak
għall-2015.

Baġit għall-2016

BAĠIT

2016

2016

(f’eluf ta’ EUR)

(f’eluf ta’ EUR)

10 – Membri tal-istituzzjoni

10 885

10 291

12 –Uffiċjali u persunal temporanju

98 881

97 420

14 – Persunal ieħor u servizzi esterni

4 876

4 301

162 – Missjonijiet

3 600

3 700

161 + 163 + 165 – Nefqa oħra relatata ma’ persuni li
jaħdmu mal-istituzzjoni

2 559

2 669

120 801

118 381

20 – Beni immobbli

2 911

3 080

210 – IT&T

7 347

7 152

212 + 214 + 216 – Beni mobbli u spejjeż assoċjati

882

785

23 – Nefqa amministrattiva kurrenti

439

426

25 – Laqgħat, konferenzi

706

717

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

Titolu 1: Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

Subtotal Titolu 1
Titolu 2: Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja

27 – Informazzjoni u pubblikazzjoni
Subtotal Titolu 2
Total
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Awditjar u obbligu ta’ rendikont
Kwittanza
Bħall-istituzzjonijiet l-oħra kollha tal-UE, il-QEA hija
suġġetta għall-proċess ta’ kwittanza. F’April 2015, ilParlament Ewropew ta l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali
tagħna fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tagħna
għas-sena finanzjarja 2013, li kien ifisser li l-kontijiet
tagħna għall-2013 ngħalqu u ġew approvati.
Aħna analizzajna b’attenzjoni l-kwistjonijiet kollha li
tqajmu matul l-eżerċizzju ta’ kwittanza rigward ir-respon‑
sabbiltajiet tagħna tal-awditjar u tal-ġestjoni u ħadna
azzjoni xierqa, inkluż permezz tar-riforma tagħna. Aħna
rrappurtajna dwar l-azzjonijiet ta’ segwitu tagħna, lillParlament Ewropew.

Awditjar intern u estern

Awditjar intern tal-QEA
Is-servizz tal-awditjar intern jipprovdi konsulenza lillistituzzjoni tagħna dwar kif għandha timmaniġġja r-riskji
billi joħroġ opinjonijiet dwar il-kwalità tas-sistemi ta’
ġestjoni u kontroll intern. Barra minn hekk, is-servizz
joħroġ rakkomandazzjonijiet immirati lejn it-titjib
tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tagħna u lejn
il-promozzjoni ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Is-servizz
jipprovdi wkoll appoġġ għax-xogħol tal-awdituri esterni,
li l-mandat tagħhom huwa li jiċċertifikaw il-kontijiet talistituzzjoni tagħna. Fl-aħħar nett, is-servizz tal-awditjar
intern jipprovdi informazzjoni dwar esponimenti sini
fikanti għar-riskju u dwar kwistjonijiet ta’ governanza
korporattiva.

L-attività tas-Servizz tal-Awditjar Intern tiġi mmonitorjata
minn kumitat tal-awditjar magħmul minn tliet Membri
tal-istituzzjoni tagħna u espert estern. Il-kumitat jimmo
nitorja il-progress tad-diversi kompiti stipulati fil-pro‑
gramm ta’ ħidma għall-awditjar intern. Il-kumitat jiżgura
wkoll l-indipendenza tas-Servizz tal-Awditjar Intern.
Fl-2015, is-servizz tal-awditjar intern ipproduċa rapporti
speċifiċi dwar kwistjonijiet strateġiċi bħall-bidliet li saru
għar-rapport annwali tagħna, l-analiżi ta’ nofs it-terminu
rigward l-implimentazzjoni tal-istrateġija tagħna 2013–
2017 u dwar is-segwitu għall-implimentazzjoni tar-rak‑
komandazzjonijiet mill-evalwazzjoni bejn il-pari u millParlament Ewropew. Barra minn hekk, filwaqt li ħadna
inkunsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet li s-servizz
tal-awditjar intern għamel fl-2014 għal tisħiħ taċ-ċiklu ta’
kontroll intern, aħna aġġornajna s-sistema tagħna ta’ sig‑
urtà tal-informazzjoni u fformalizzajna l-qafas eżistenti
ta’ ġestjoni tar-riskju, u l-linji gwida tagħha. Is-servizz talawditjar intern immonitorja l-implimentazzjoni tal-linji
gwida ġodda u żgura li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu
ttieħdu inkunsiderazzjoni.
Aħna nirrappurtaw lill-Parlament u lill-Kunsill kull sena
dwar ir-riżultati tal-awditu intern.

Awditjar estern tal-QEA
Il-kontijiet annwali tagħna huma awditjati minn awdi‑
tur estern indipendenti. Dan huwa aspett importanti
tal-istituzzjoni tagħna, li tapplika l-istess prinċipji ta’
trasparenza u obbligu ta’ rendikont għaliha nfisha
bħalma napplikaw aħna għall-partijiet awditjati tagħna.
Ir-rapport tal-awditur estern – PricewaterhouseCoopers
Sàrl – dwar il-kontijiet tagħna għas-sena finanzjarja 2014
ġie ppubblikat fil-15 ta’ Settembru 2015.

Appoġġ għall-awditjar

Opinjonijiet tal-awditur estern – is-sena
finanzjarja 2014
Dwar ir-rapporti finanzjarji:
“Fl-opinjoni tagħna, ir-rapporti finanzjarji jagħtu stampa
vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri fil-31 ta’ Diċembru 2014, u tal-prestazzjoni
finanzjarja tagħha u tal-flussi tal-flus tagħha għas-sena li
ntemmet dakinhar skont id-dispożizzjonijiet tar-Regola‑
ment tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta’
Ottubru 2012 dwar ir-regolament finanzjarju applikabbli
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u mar-Regolament ta’
Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’
Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-regola‑
ment finanzjarju.”
Dwar l-użu ta’ riżorsi u l-kontroll ta’ proċeduri:
“Fuq il-bażi tax-xogħol tagħna deskritt f’dan ir-rapport,
ma hemm xejn li laqat l-attenzjoni tagħna biex iġegħelna
nemmnu li fl-aspetti materjali kollha u fuq il-bażi talkriterji deskritti hawn fuq:

••
••

ir-riżorsi assenjati lill-QEA ma ntużawx għallgħanijiet li għalihom kienu intenzjonati;
il-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti ma jipprovdux
il-garanziji meħtieġa biex jiżguraw il-konformità
tal-operazzjonijiet finanzjarji mar-regoli u r-regola‑
menti applikabbli. “
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Dikjarazzjoni mill-uffiċjal
awtorizzanti b’delega
Jien hawn taħt iffirmat, is-Segretarju Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fil-kapaċità tiegħi
bħala uffiċjal awtorizzanti b’delega, b’dan:

••
••

niddikjara li l-informazzjoni li hawn f’dan ir-rapport hija vera u preċiża; u
nistqarr li għandi aċċertament raġonevoli li:
—— ir-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f’dan ir-rapport intużaw għall-għan li
għalih kienu intenzjonati u skont il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba;
—— il-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti jipprovdu l-garanziji meħtieġa fir-rigward
tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet
u jiżguraw trattament adegwat ta’ allegazzjonijiet ta’ frodi, jew ta’ frodi ssuspet‑
tata; u
—— l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli huma adegwati.

Dan l-aċċertament huwa bbażat fuq il-ġudizzju tiegħi u fuq l-informazzjoni li kelli għaddispożizzjoni tiegħi, bħar-rapporti u d-dikjarazzjonijiet tal-uffiċjali awtorizzanti b’subdelega,
ir-rapporti tal-awditur intern u r-rapporti tal-awditur estern għas-snin finanzjarji preċedenti.
Nikkonferma li ma għandi ebda għarfien dwar kwalunkwe ħaġa li mhijiex irrappurtata hawn‑
hekk li tista’ tkun ta’ detriment għall-interessi tal-istituzzjoni.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta’ Frar 2016.

Eduardo Ruiz García
Segretarju Ġenerali
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KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB
IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE
Pubblikazzjonijiet bla ħlas:
•

kopja waħda:
permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep:
mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm),
mid-delegazzjonijiet f'pajjiżi li mhumiex fl-UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm),
billi tikkuntatja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm)
jew ċempel 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien fl-UE) (*).
(*)

L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini
tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas).

Pubblikazzjonijiet bi ħlas:
•

permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Għal kwalunkwe użu jew riproduzzjoni tar-ritratti li ġejjin, għandu jintalab permess direttament mingħand id-detentur tad-drittijiet tal-awtur:
© UE 2015, sors: il-QEA, p. 1 (ir-ritratt 3), p. 2, p. 5; Periti tal-binjiet tal-QEA: Jim Clemes (2004 & 2013) u Paul Noël (1988).
© Najwyższa Izba Kontroli (NIK), p. 38 / Ritratt: Krzysztof Andrzejewski.
Għar-ritratti li ġejjin, ir-riproduzzjoni hija awtorizzata dment li jissemmew id-detentur tad-drittijiet tal-awtur, is-sors u l-isem tal-fotografi (fejn
indikat):
© UE 2015, sors: il-QEA, p. 1 (ir-ritratt 1), pp. 4, 8, 16, 23, 25, 31, 35, 36, 37, 41, 42;
© UE 2015, sors: il-PE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: Stephanie Lecocq, p. 1 (ir-ritratt 2); Geneviève Engel, p. 10;
© UE 2015, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: Maciej Szkopanski, p. 20 (ir-ritratt 1); Shlamov Vano, p. 26;
© UE 2014, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Etienne Ansotte, p. 19 (ir-ritratt 2); Denis Lovrovic, p. 17 (ir-ritratti 1 u 2) u p. 20 (ir-ritratt 2);
© UE 2013, sors: l-Europol, p. 14; sors: il-QEA, p. 24;
© UE 2012, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: Nikolay Doychinov, p. 18;
© UE 2011, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: Anoek De Groot, p. 22;
sors: il-QEA, p. 32;
© UE 2009, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: Melinda Bodo, p. 21;
© UE 2008, sors: il-KE - Żvilupp u Kooperazzjoni - il-Europeaid, p. 13;
© KE 2001, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv, p. 33;
© KE 1999, sors: il-KE - Żvilupp u Kooperazzjoni - il-Europeaid, p. 29;
© KE 1995, sors: il-KE - Servizz Awdjoviżiv / Ritratt: il-kumpanija ta’ pproċessar tal-injam Estkip f’Jõhvi, p. 27;
© UE, sors: il-QEA, pp. 19 (ir-ritratt 1), 28.
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