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B’tifkira tal‑kollega tagħna Henrik Otbo, Membru tal‑QEA, 
li ħalliena ħesrem fl‑1 ta’ Frar 2015

Henrik Otbo, Daniż, twieled fl-1949. Huwa kien l-Awditur Ġenerali tad-Danimarka mill-1995 sal-2012. Sar Membru 
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-1 ta’ Marzu 2012 u kien Membru tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, 
aċċertament u żvilupp”, primarjament responsabbli mill-Iżvilupp tal-Awditjar u l-Analiżi tal-Awditjar.

Il-mewt ta’ Henrik Otbo hija telfa tremenda għall-QEA, għal dawk li kienu l-kollegi tiegħu fl-Uffiċċju Nazzjonali 
tal-Awditjar Daniż u għad-dinja tal-awditjar, speċjalment fid-dawl tad-dedikazzjoni tiegħu għall-awditjar pubb-
liku tul ħajtu, b’mod partikolari r-rwol ewlieni tiegħu, bħala l-President tal-Kumitat għall-Istandards Professjonali 
tal-INTOSAI, fil-ħolqien ta’ Standards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar.
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Missjoni
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni tal-UE stabbilita bit-Trattat biex twettaq l-awditu tal-finanzi tal-UE. 
Bħala l-awditur estern tal-UE, aħna nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, nippromwovu 
l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza u naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini 
tal-Unjoni.

Viżjoni
Qorti tal-Awdituri indipendenti u dinamika, rikonoxxuti għall-integrità u l-imparzjalità tagħna, rispettati 
għall-professjonaliżmu tagħna u għall-kwalità u l-impatt ta’ xogħolna, u li nipprovdu appoġġ kruċjali lill-partijiet 
interessati tagħna fit-titjib tal-ġestjoni tal-finanzi tal-UE.

Valuri
Indipendenza, integrità 

u imparzjalità Professjonaliżmu Żieda fil‑valur Eċċellenza u effiċjenza

Indipendenza, integrità 
u imparzjalità tal-istituzz-
joni, tal-Membri tagħha 
u tal-persunal tagħha.

It-twettiq ta’ awditjar 
b’mod imparzjali filwaqt 
li tieħu inkunsiderazzjoni 
l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati, iżda mingħajr 
ma tfittex istruzzjonijiet 
jew iċċedi għal pressjoni 
minn kwalunkwe sors 
estern.

Iż-żamma ta’ stand-
ard eżemplari ta’ 
professjonaliżmu fl-aspetti 
kollha ta’ xogħolha.

L-involviment fl-iżvilupp 
tal-awditjar pubbliku fl-UE 
u madwar id-dinja.

Il-produzzjoni ta’ rapporti 
rilevanti, f’waqthom u ta’ 
kwalità għolja, ibbażati fuq 
sejbiet u evidenza sodi, 
u li jindirizzaw it-tħassib 
tal-partijiet interessati 
u jagħtu messaġġi qawwi-
jin u awtoritattivi.

Il-kontribut għal titjib 
effettiv tal-ġestjoni 
tal-UE u għal obbligu 
ta’ rendikont imsaħħaħ 
fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE.

L-apprezzament ta’ 
individwi, l-iżvilupp ta’ 
talenti u l-ippremjar għal 
prestazzjoni.

L-użu ta’ komunikazzjoni 
effettiva sabiex jiġi pro-
moss spirtu ta’ tim.

Il-massimizzazzjoni 
tal-effiċjenza fl-aspetti 
kollha tax-xogħol.
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04Kelmtejn minn qabel mingħand 
il‑President

Għażiż qarrej,

L-2014 immarkat mument importanti ta’ bidla għall-UE 
u għall-finanzi tagħha. L-UE tat lill-Bank Ċentrali 
Ewropew ir-responsabbiltà li jissorvelja banek maġġuri 
fiż-żona tal-euro. Kienet l-ewwel sena ta’ qafas finan-
zjarju pluriennali ġdid li jirregola l-mod li bih se jint-
nefaq il-baġit tal-UE mill-2014 sal-2020. U kien hemm 
tiġdid sinifikanti fl-għadd ta’ membri tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea, kif 
ukoll f’dawk tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), fejn 
ilqajna sitt membri ġodda.

Fl-2014 l-istituzzjoni tagħna pproduċiet għadd rekord 
ta’ 91 rapport, opinjoni u prodotti oħra. Dawn huma 
r-riżultati tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju, tal-kon-
formità u tal-prestazzjoni tagħna, inklużi dawk relatati 
mar-responsabbiltajiet il-ġodda tagħna fil-qasam 
tal-governanza finanzjarja u ekonomika. Fihom ħafna 
sejbiet, konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li huma 
rilevanti għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja u l-obbligu 
ta’ rendikont tal-UE matul il-perjodu ta’ programmazz-
joni 2014 sa 2020. F’dan ir-rapport tal-attività jistgħu 
jinstabu għadd tal- messaġġi ewlenin tagħhom.

Ibbażat fuq l-esperjenza tagħna tal-awditjar, aħna 
għandna wkoll l-għan li nipprovdu lill-partijiet interes-
sati tagħna b’fehim kemm jista’ jkun approfondit dwar 
l-isfidi maġġuri li l-UE tiffaċċja fil-finanzjament u l-im-
plimentazzjoni tal-politiki tagħha. Għal dak il-għan – 
u bħala kontribut għal dan il-mument ta’ tiġdid sin-
ifikanti – ipproduċejna tip ġdid ta’ prodott fl-2014, 
magħruf bħala “analiżijiet panoramiċi”. Waħda minn 
dawn tittratta l-lakuni fl-obbligu ta’ rendikont u fl-awd-
itjar tal-UE u l-oħra tagħti ħarsa ġenerali komprensiva 
lejn l-isfidi tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Barra minn 
hekk, b’rispons għal talba mill-Parlament Ewropew, 
ippubblikajna ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditi 
finanzjarji u tal-konformità tagħna fl-infiq fl-agrikoltura 
u fil-koeżjoni bejn l-2009 u l-2013.

Aħna fil-QEA ninsabu impenjati li naħdmu mal-par-
tijiet interessati tagħna biex niżguraw li huma jkunu 
jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mir-riżultati ta’ xogħolna. 
Fost affarijiet oħra, fl-2014 il-QEA ħatret Membru 
għar-relazzjonijiet istituzzjonali u kelliem. Organizzajna 
wkoll għadd ta’ avvenimenti biex nipprovdu opportuni-
tajiet għal involviment ma’ partijiet interessati ta’ livell 
għoli, kemm nazzjonali kif ukoll tal-UE. Dan ir-rapport 
jiġbed l-attenzjoni fuq konferenza dwar l-obbligu ta’ 
rendikont tal-UE li ġabret flimkien għadd imdaqqas 
ta’ dawk li huma responsabbli għall-immaniġġjar 
u l-iskrutinju tal-fondi tal-UE, inklużi MEPs, il-Kummis-
sjoni Ewropea, istituzzjoniet supremi tal-awditjar, kif 
ukoll akkademiċi. Ingħata diskors prinċipali mill-Viċi 
President tal-Parlament Ewropew u l-eks-Kummissarju, 
Olli Rehn. Niġbdu l-attenzjoni wkoll fuq iż-żjara ta’ 
delegazzjoni ta’ Membri tal-QEA fil-Litwanja, li ltaqgħet 
ma’ membri tal-parlament, tal-gvern u tal-uffiċċju nazz-
jonali tal-awditjar kif ukoll ma’ membri tal-bank ċentrali 
tal-Litwanja.
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Matul is-sena, l-istrateġija tagħna għall-2013-17 ig-
gwidat xogħolna u l-miżuri li ħadna biex nirriformaw 
l-istituzzjoni tagħna. Matul l-2014, aħna qassarna 
ż-żmien medju meħtieġ biex nipproduċu r-rapporti 
speċjali tagħna u naqqasna l-għadd ta’ persunal 
tagħna kif meħtieġ taħt ftehim interistituzzjonali. 
Stabbilixxejna wkoll il-pedament għal gwadanji futuri 
fl-effiċjenza u fl-effettività billi waqqafna proġett ta’ 
riforma interna. Dan se jissorvelja l-implimentazzjoni 
ta’ rakkomandazzjonijiet mill-gruppi ta’ ħidma interni 
kif ukoll mill-evalwazzjoni, indipendenti u esterna, bejn 
il-pari, tal-prattika tagħna fl-awditi tal-prestazzjoni, 
u mir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol futur 
tal-QEA.

Il-QEA hija stabbilita fil-Lussemburgu, iżda xogħolna 
jieħu lit-timijiet tal-awditjar tagħna f’kull post fejn 
jintnefqu l-fondi tal-UE sabiex jiġbru evidenza 
għall-awditjar. Dan ir-rapport tal-attività jagħti 
ħarsa ġenerali lejn iż-żjarat tal-awditjar u r-rapporti 
li nipproduċu. Fih jidher li l-awditu reċenti tagħna 
tal-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura tal-ajruporti 
Ewropej. Dan jipprovdi eżempju pittoresk tal-awditu 
tal-prestazzjoni tagħna billi jivvaluta l-impatt u l-valur 
miżjud tal-finanzjament mill-UE, u x’jinħtieġ li jsir biex 
il-QEA twettaq il-missjoni tagħha. Huwa jagħti wkoll 
xhieda tal-impenn u l-professjonaliżmu tal-persunal 
tal-QEA, li fuq il-kompetenzi u x-xogħol iebes tagħhom, 
l-istituzzjoni tagħna, u ċ-ċittadini li aħna naqdu, jistgħu 
dejjem iserrħu.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 President



06Daqqa t’għajn lejn l‑2014

L‑attivitajiet tagħna

 • Rapporti annwali dwar il-baġit tal-UE u dwar 
il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finanz-
jarja 2013;

 • 51 rapport annwali speċifiku dwar l-aġenziji, 
il-korpi deċentralizzati u l-impriżi konġunti tal-UE 
għas-sena finanzjarja 2013, b’2 rapporti fil-qosor;

 • 24 rapport speċjali dwar oqsma baġitarji jew 
suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi, li jvarjaw minn 
superviżjoni bankarja Ewropea għal infrastrutturi 
tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE;

 • 7 opinjonijiet u prodotti oħra li jipprovdu kon-
tributi fuq kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja, 
u li jvarjaw mir-riforma tar-riżorsi proprji tal-UE 
għal analiżi tal-iffrankar potenzjali ta’ sede unika 
tal-Parlament Ewropew;

 • 2 analiżijiet panoramiċi, waħda dwar l-isfidi 
għall-obbligu ta’ rendikont u l-awditjar pubbliku 
tal-UE, u l-oħra dwar ir-riskji għall-ġestjoni finan-
zjarja tal-UE;

 • Organizzajna konferenza ta’ livell għoli dwar 
l-obbligu ta’ rendikont u l-awditjar pubbliku 
tal-UE;

 • Ilqajna għandna l-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Kapiji-
et tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Ista-
ti Membri tal-UE, u flimkien iffokajna fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni bejn is-SAIs nazzjonali u l-QEA.

It‑tmexxija tagħna

 • Sitt Membri ġodda – Alex Brenninkmei-
jer, Danièle Lamarque, Nikolaos Milionis, Phil 
Wynn Owen, Klaus-Heiner Lehne, Oskar Her-
ics – ingħaqdu mal-QEA fl-2014. Il-kulleġġ 
tal-Membri eleġġa mill-ġdid lil Vítor Caldeira 
bħala l-president tal-QEA għat-tielet perjodu 
ta’ tliet snin u ħatar lil Ville Itälä bħala Membru 
għar-relazzjonijiet istituzzjonali;

 • L-istrateġija tal‑QEA għall‑2013‑17 kienet 
impetu għall-bidla tal-organizzazzjoni: waqqafna 
proġett ta’ riforma interna bl-għan li nissimplifi-
kaw il-proċess tal-awditjar tagħna u li niżguraw 
organizzazzjoni aktar flessibbli tar-riżorsi tagħna;

 • Titjib kontinwu fl‑effiċjenza amministrat‑
tiva bbażat fuq is-simplifikazzjoni ta’ proċeduri 
u l-iskjerament mill-ġdid ta’ persunal mis-servizzi 
ta’ appoġġ għall-awditjar. Implimentajna wkoll 
pjan għall-opportunitajiet indaqs.

L-uffiċċji tal-QEA fil-Lussemburgu.
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Rapporti tal‑awditjar u prodotti oħra

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha tliet prodotti 
prinċipali:

 • rapporti annwali, li prinċipalment fihom 
ir-riżultati tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju 
u tal-konformità fuq il-baġit tal-Unjoni Ewropea 
u l-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ). Barra minn 
hekk, rapporti annwali speċifiċi dwar l-aġenziji, 
il-korpi deċentralizzati u l-impriżi konġunti tal-UE 
jiġu ppubblikati separatament;

 • rapporti speċjali, ippubblikati matul is-sena 
kollha, li jippreżentaw ir-riżultati ta’ awditi 
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ 
ġestjoni speċifiċi. Dawn huma prinċipalment 
awditi tal-prestazzjoni; u

 • 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 tal-QEA 
stess.

Fl-2014 il-QEA pproduċiet l‑ogħla output qatt tagħha, 
minbarra li wasslet prodotti ġodda. Ir-rapporti annwali 
jkomplu jipprovdu livell għoli ta’ informazzjoni analiti-
ka, u preżentazzjoni komprensiva tar-riżultati tal-awditi 
finanzjarji u tal-konformità annwali tagħna. Għall-2014 
iffukajna aktar fuq il-prestazzjoni, u pprovdejna 
lill-awtorità baġitarja tal-UE b’aktar fehim appro-
fondit dwar il-kwalità tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-UE. Biex jikkomplementa r-rapporti annwali, ip-
pubblikajna għall-ewwel darba sommarju tar-riżultati 
tal-awditjar tagħna fl-agrikoltura u l-koeżjoni taħt 
ġestjoni kondiviża għall-2009-13, u b’hekk ipprovdejna 
perspettiva pluriennali. L-iżvilupp prinċipali l-ieħor kien 
prodott ġdid magħruf bħala analiżijiet panoramiċi. 
Dawn jipprovdu informazzjoni u analiżi ta’ kwistjonijiet 
ewlenin ibbażati fuq l-għarfien tagħna tal-awditjar. Ip-
pubblikajna żewġ analiżijiet bħal dawn fl-2014, waħda 
li tiġbed l-attenzjoni fuq l-isfidi prinċipali li tiffaċċja 
l-UE għall-obbligu ta’ rendikont u l-awditjar pubbliku 
u l-oħra li tenfasizza r-riskji għall-ġestjoni finanzjarja 
tal-UE.

2012 2013 2014

Rapporti annwali dwar il‑baġit tal‑UE u l‑FEŻ 2 2 2

Rapporti annwali speċifiċi dwar l‑aġenziji 
u l‑korpi deċentralizzati tal‑UE 50 50 51

Rapporti speċjali 25 19 24

Opinjonijiet u prodotti oħra 10 6 14

TOTAL 87 77 91

It-test sħiħ tar-rapporti tal-awditjar, l-opinjonijiet u l-analiżijiet panoramiċi kollha huwa disponibbli fi 23 lingwa tal-UE fuq 
is-sit web tagħna (eca.europa.eu).
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Żjarat tal‑awditjar fl‑2014

Filwaqt li l-maġġoranza vasta tax-xogħol tal-awditjar 
isir fl-uffiċċji tagħna fil-Lussemburgu, l-awdituri tagħna 
jagħmlu wkoll żjarat lill-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
lil riċevituri oħra tal-fondi tal-UE – inklużi l-kwartieri 
ġenerali ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali, 
bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-Iżvizzera – 
u lill-aġenziji u l-korpi tal-UE. L-iskop ta’ dawn iż-żjarat 
huwa li tinkiseb evidenza diretta għall-awditjar minn 
dawk involuti fl-ipproċessar, il-ġestjoni u l-pagament 
ta’ fondi tal-UE, u mill-benefiċjarji finali li jirċevuhom. 
It-timijiet tal-awditjar tagħna ġeneralment ikunu 
magħmula minn żewġ awdituri jew tlieta, u ż-żjarat 
ivarjaw fit-tul minn ftit jiem sa gimagħtejn, skont it-tip 
ta’ awditu u d-distanza tal-ivvjaġġar. Iż-żjarat tal-awdit-
jar tagħna fi ħdan l-UE spiss isiru b’kollegament mal-is-
tituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Istati Membri 
kkonċernati.

Il-frekwenza u l-intensità tax-xogħol tal-awditjar fi 
Stati Membri u f’pajjiżi benefiċjarji individwali jidde-
pendu fuq it-tip ta’ awditu u r-riżultati tal-kampjunar. 
Għaldaqstant, l-għadd u t-tul taż-żjarat tal-awditjar 
jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor u minn sena għal 
oħra.

L‑awdituri tal‑UE qattgħu

4 915‑il jum
jawditjaw fuq il‑post

Fl-2014, l-awdituri tal-QEA qattgħu 4 915-il jum jawditjaw fuq il-post – fi Stati Membri u barra mill-UE – jiksbu 
evidenza għal rapporti annwali u jwettu kompiti tal-awditjar 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. Fl-2014 l-awdituri tagħna qattgħu inqas jiem jawditjaw fuq il-post meta mqab-
bel ma’ snin preċedenti. Dan jirrefletti prattiki tax-xogħol aktar effiċjenti u aktar użu minn teknoloġija bħal 
vidjokonferenzi.

Awdituri tal-UE jiċċekkjaw faċilitajiet ta’ trasport tal-merkanzija bil-baħar.
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Jiem tal‑awditjar fuq il‑post fl‑2014
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L-Irlanda
Il-Kroazja

Is-Slovenja
L-Estonja

Malta
Ċipru

Il-Lussemburgu
Ir-Rwanda

L-Indja
In-Norveġja

L-Istati Uniti
L-Alġerija

Il-Kambodja
Il-Marokk

Is-Seychelles
L-Afrika t’Isfel

L-Iżvizzera
Iż-Żambja

Il-Kosta tal-Avorju
Il-Mozambique

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
Fiġi

It-Tajlandja
Il-Belize

It-Tuneżija
Il-Kolombja

Il-Georgia
L-Indoneżja

Il-Lesoto
In-Niġerja

Is-Serbja
Il-Kamerun

Il-Mauritania
L-Afganistan

Iżrael
Is-Senegal

It-Tanzanija
Madagascar

It-Turkija
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Rapport annwali dwar l‑implimentazzjoni 
tal‑Baġit 2013 tal‑UE

Matul l-2014, il-maġġoranza tax-xogħol tal-awditjar 
finanzjarju u tal-konformità tagħna kien iddedikat 
għall-implimentazzjoni tal-Baġit 2013 tal-UE. Ir-Rap‑
port Annwali 2013 li rriżulta ġie ppubblikat fil-5 ta’ 
Novembru 2014 u ppreżentat lill-partijiet interessati 
tagħna bħall-Parlament Ewropew u l-Kumitat tiegħu 
għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kunsill tal-UE (il-Kunsill Af-
farijiet Ekonomiċi u Finanzjarji), parlamenti u gvernijiet 
nazzjonali, kif ukoll lill-midja.

L-objettiv tar-rapport annwali 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. Aħna nagħtu wkoll 
rakkomandazzjonijiet siewja għal titjib. L-20 dik-
jarazzjoni ta’ assigurazzjoni (jew “DAS”) annwali 
dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati, kienet 
ċentrali għar-Rapport Annwali 2013. Dan ir-rapport 
annwali pprovda livell akbar ta’ informazzjoni dwar 
il-prestazzjoni tal-infiq tal-UE, kif ukoll dwar ir-rappur-
tar tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni.

Il-President Caldeira jippreżenta r-rapport annwali 2013 lill-President tal-Parlament Ewropew, Martin Schulz.

Rata ta' żball stmata

ta' 4.7 %
fil‑baġit tal‑UE
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Il‑messaġġi ewlenin tar‑Rapport Annwali 2013

 ο Il-QEA tat opinjoni “nadifa” dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-Unjoni Ewropea għall-2013. Id-dħul għall-2013, 
meħud fl-intier tiegħu, kien legali u regolari, kif kienu wkoll l-impenji.

 ο Il-pagamenti għall-2013 kienu milquta materjalment minn żball. Għalhekk il-QEA tat opinjoni avversa dwar 
il-legalità u r-regolarità tagħhom. Ir-rata ta’ żball stmata, li tkejjel il-livell ta’ irregolarità, għall-pagamenti 
għall-2013 kienet ta’ 4.7 %, li hija qrib dik tal-2012 (4.8 %), u ogħla b’mod persistenti fuq il-livell limitu ta’ 
materjalità ta’ 2 %.

 ο Iż-żewġ oqsma ta’ nfiq l-aktar suxxettibbli għal żball kienu l-politika reġjonali, enerġija u trasport b’rata 
ta’ żball stmata ta’ 6.9 % u l-iżvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa b’6.7 %. Għall-ġestjoni kondiviża fl-intier 
tagħha, ir-rata ta’ żball stmata kienet ta’ 5.2 %.

 ο Kumplessivament, b’varjazzjonijiet sinifikanti bejn l-Istati Membri, is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll 
eżaminati kienu parzjalment effettivi fl-iżgurar tar-regolarità tal-pagamenti. Bħal fl-2012, għal proporzjon 
kbir mit-tranżazzjonijiet milquta minn żball fl-oqsma ta’ ġestjoni kondiviża, l-awtoritajiet fl-Istati Membri 
kellhom biżżejjed informazzjoni disponibbli biex setgħu jaqbdu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma talbu r-rimborż 
mill-Kummissjoni.

 ο L-azzjoni korrettiva u ta’ rkupru mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u mill-Kummissjoni kellha impatt pożittiv 
fuq ir-rata ta’ żball stmata. Mingħajr din l-azzjoni, ir-rata kumplessiva ta’ żball stmata kienet tkun ta’ 6.3 %.

 ο L-infiq tal-fondi tal-UE fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 kien iffukat fuq l-assorbiment (“tużahom 
jew titlifhom”) u l-konformità aktar milli fuq prestazzjoni tajba. Dan in-nuqqas ta’ fokus fuq il-prestazzjoni 
huwa difett fundamentali fit-tfassil ta’ ħafna mill-baġit tal-UE.
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Riżultati 2013 tal‑ittestjar tat‑tranżazzjonijiet għall‑oqsma ta’ nfiq tal‑UE

Rata tal-iżball l-aktar probabbli (rata ta' żball stmata bbażata fuq l-iżbalji kwanti�kabbli misjuba �l-kampjun statistiku
tat-tranżazzjonijiet)

Ammont awditjat u rata
tal-iżball l-aktar probabbli

Qasam
ta’ n�q

Konklużjoni
tal-awditjar

Milqut
minn żball
materjali

Ħieles minn
żball
materjali

1.0 %

%

3.6 %

3.1 %

6.7 %

4.6 %

2.6 %

Nefqa amministrattiva
u n�q relatat

Żvilupp rurali, ambjent,
sajd u saħħa 

Relazzjonijiet esterni,
għajnuna u tkabbir

Agrikoltura:
suq u appoġġ dirett

Politika Reġjonali,
enerġija u trasport

Riċerka
u politiki interni oħra

Impjiegi
u a�arijiet soċjali

0 EUR
10 bn

EUR
20 bn

EUR
30 bn

EUR
40 bn

EUR
50 bn

6.9 %

Tabella meħuda mill-Awditu 2013 tal-UE, fil-qosor, disponibbli fuq is-sit web tagħna eca.europa.eu
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Agrikoltura u koeżjoni: ħarsa ġenerali lejn l‑infiq tal‑UE fl‑2007‑2013

Għall-ewwel darba fl-2014 il-QEA ppubblikat – fi 23 lingwa tal-UE – dokument ta’ sfond flimkien mar-rapporti 
annwali sabiex jipprovdi perspettiva pluriennali tas sejbiet tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna fiż-żewġ 
oqsma ta’ nfiq prinċipali tal-agrikoltura u l-koeżjoni. Dan silet tagħlimiet meħuda fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ 
ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-UE matul il-perjodu preċedenti ta’ nfiq, ġabar fil-qosor ir-riżultati tal-awditjar 
tagħna, u identifika sfidi għall-perjodu ta’ nfiq il-ġdid 2014-2020. Huwa indirizza wkoll it-talba tal-Parlament 
Ewropew għal informazzjoni speċifika għall-pajjiżi fil-ġestjoni kondiviża.

Messaġġi ewlenin:

 ο Minbarra l-għajnuna diretta u l-appoġġ għas-suq għall-bdiewa fl-agrikoltura, il-pressjoni biex jintnefqu 
l-fondi hija komponent ewlieni ta’ riskju għall-infiq taħt ġestjoni kondiviża;

 ο Ir-riskji prinċipali għar-regolarità tal-infiq agrikolu huma l-ineliġġibbiltà ta’ art, annimali, jew spejjeż li 
fuqhom huma bbażati l-pagamenti ta’ sussidji, ta’ benefiċjarji li jirċievu sussidji, u l-kalkolu skorrett ta’ 
sussidji. Il-ksur ta’ rekwiżiti agroambjentali, ta’ rekwiżiti speċifiċi għal proġetti ta’ investiment, u ta’ regoli 
tal-akkwist huma fatturi importanti li jżidu r-riskju għall-infiq għall-iżvilupp rurali;

 ο L-akbar riskju fl-infiq għall-koeżjoni huwa relatat ma’ ksur ta’ regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE u/jew dawk 
nazzjonali. It-tieni l-akbar riskju huwa li l-infiq (jew il-proġetti) ma jkunux eliġibbli għal sussidju mill-UE;

 ο Filwaqt li hemm ambitu sinifikanti biex is-sistemi ta’ kontroll jittejbu, l-isfida ewlenija hija li tittieħed azzjoni 
biex l-immaniġġjar tal-programmi jsir aktar faċli. Il-QEA ssib żbalji fl-Istati Membri kollha tal-UE. Ħafna żbalji 
rriżultaw minħabba li l-arkitettura kumplessiva ta’ ġestjoni u kontroll hija kumplessa;

 ο Minkejja titjib fir-rappurtar dwar ir-riskji u dwar l-iżbalji mill-awtoritajiet fl-Istati Membri, il-Kummissjoni 
tkompli tiffaċċja sfidi sinifikanti biex tiżgura li din l-informazzjoni hija affidabbli; u

 ο Bidliet għar-regolamenti għall-perjodu l-ġdid jista’ ma jkollhomx impatt kumplessiv sinifikanti fuq il-livell ta’ 
riskju.
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Rapport Annwali dwar il‑Fondi Ewropej 
għall‑Iżvilupp għall‑2013

Il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ) huma ffinanz-
jati mill-Istati Membri tal-UE, iżda mmaniġġjati barra 
l-qafas tal-baġit tal-UE u rregolati mir-regolamenti 
finanzjarji propjri tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea 
hija responsabbli mill-implimentazzjoni finanzjarja ta’ 
operazzjonijiet iffinanzjati b’riżorsi mill-FEŻ.

Il-FEŻ jipprovdu assistenza mill-Unjoni Ewropea 
għal kooperazzjoni għall-iżvilupp lill-Istati Afrikani, 
tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u lill-Pajjiżi u t-Territorji 
extra-Ewropej (PTEE), ibbażat fuq il-Ftehim ta’ Coto-
nou tas-sena 2000. L-infiq huwa ċċentrat fuq l-objettiv 
tat-tnaqqis u eventwalment il-qrid tal-faqar, u huwa 
konsistenti mal-objettivi ta’ żvilupp sostenibbli u l-inte-
grazzjoni gradwali tal-pajjiżi AKP u l-PTEE fl-ekonomija 
dinjija. Huwa bbażat fuq it-tliet pilastri komplementari 
ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp, kooperazzjoni ekono-
mika u kummerċjali u dimensjoni politika.

Ir-Rapport Annwali 2013 tal-QEA dwar il-FEŻ ġie 
ppubblikat, flimkien ma’ dak dwar il-baġit tal-UE, fil-5 
ta’ Novembru 2014. Huwa kien fih l-20 dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni dwar il-FEŻ.

Il-QEA sabet li l-kontijiet għall-2013 jippreżentaw b’mod 
ġust il-pożizzjoni finanzjarja tal-FEŻ, ir-riżultati tal-op-
erazzjonijiet tagħhom, il-flussi tal-flus tagħhom u l-bid-
liet fl-assi netti. Il-QEA stmat rata ta’ żball ta’ 3.4 % fuq 
it-tranżazzjonijiet tal-infiq tal-FEŻ għas-sena finanzjarja 
2013, żieda minn 3.0 % għall-2012.

Rapport annwali speċifiċi għall‑2013

Fl-2014, il-QEA ħejjiet u ppubblikat 51 rapport annwali 
speċifiku għas-sena finanzjarja 2013. Dawn koprew 
il-41 aġenzija eżekuttiva u deċentralizzata u korpi oħra 
Ewropej, is-7 impriżi konġunti Ewropej għar-riċerka, 
kif ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Iskejjel Ewropej 
u l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni Sisnet.

Ippubblikajna wkoll żewġ sommarji, li jipprovdu ħarsa 
ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditi annwali tagħna 
għas-sena finanzjarja 2013 —  — wieħed dwar l-aġenziji 
u l-korpi l-oħra tal-UE, u ieħor dwar l-impriżi konġunti 
għar-riċerka. Dawn iż-żewġ dokumenti fil-qosor, 
li jiffaċilitaw l-analiżi u t-tqabbil ġew ippreżentati 
lill-President tal-Parlament Ewropew u lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, lill-Kunsill Affari-
jiet Ġenerali u lill-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill. Flimkien 
mar-rapporti annwali speċifiċi, dawn huma disponibbli 
fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu).

Aġenziji, korpi u impriżi konġunti Ewropej jinħolqu 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE biex iwettqu kompiti speċifiċi 
u jinstabu madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn huma 
attivi f’ħafna oqsma, bħalma huma s-sikurezza, 
is-sigurtà, is-saħħa, ir-riċerka, il-finanzi, il-migrazzjoni 
u l-ivvjaġġar. Kull waħda għandha l-mandat, il-bord 
ammnistrattiv, id-direttur, il-persunal u l-baġit pro-
prju tagħha. Filwaqt li r-riskju finanzjarju relatat 
mal-aġenziji, il-korpi u l-impriżi konġunti huwa relat-
tivament baxx meta mqabbel mal-baġit totali tal-UE, 
ir-riskju għar-reputazzjoni tal-Unjoni huwa għoli: dawn 
huma viżibbli ħafna fl-Istati Membri u għandhom 
influwenza sinifikanti fuq it-tfassil ta’ politika, it-teħid 
ta’ deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ programmi 
f’oqsma ta’ importanza vitali għaċ-ċittadini Ewropej.

51 
rapport annwali 

speċifiku
prodott matul is‑sena
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Aħna tajna opinjonijiet mhux kwalifikati dwar l-affid-
abbiltà tal-kontijiet tagħhom għall-2013 lill-41 aġenzija 
u korpi oħra. It-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
dawn il-kontijiet kienu legali u regolari fl-aspetti mater-
jali kollha għall-aġenziji u l-korpi l-oħra kollha minbarra 
tnejn: ħriġna opinjonijiet kwalifikati għall-EIT (Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija) u l-Frontex 
(Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Op-
erazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-UE). 
Barra minn hekk, is-seba’ impriżi konġunti pproduċew 
kontijiet affidabbli għall-2013, iżda għal tlieta minnhom 
aħna ħriġna opinjonijiet kwalifikati fir-rigward tal-le-
galità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet tagħhom. Dawn kienu l-Artemis 
(Sistemi Inkorporati tal-Kompjuter), l-ENIAC (Nanoe-
lettronika) u l-IMI (Mediċini Innovattivi).

Fir-rigward tal-Iskejjel Ewropej, ma stajniex nik-
konkludu jekk il-kontijiet annwali konsolidati tagħhom 
għall-2013 kinux ħielsa minn dikjarazzjoni skorretta 
materjali minħabba d-dgħufijiet kontinwati tagħhom 
fil-kontabbiltà u l-kontroll.

Awditjajna l-ġestjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew 
tal-impronta tal-karbonju tiegħu u sibna li filwaqt li 
l-bank kien ħa passi biex inaqqas l-impatt negattiv 
tal-operazzjonijiet amministrattivi tiegħu fuq l-amb-
jent, jinħtieġ li jsiru sforzi u azzjonijiet ulterjuri.

Rapport speċjali fl‑2014

Minbarra r-rapporti annwali u r-rapporti annwali 
speċifiċi tagħha, il-QEA tippubblika rapporti speċjali, 
matul is-sena kollha, li jkopru awditi tal-prestazzjoni 
u tal-konformità ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ 
ġestjoni speċifiċi li tagħżel hija stess. Il-QEA tagħżel 
u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex ikunu ta’ 
impatt massimu, u biex b’hekk tagħmel l-aqwa użu 
mir-riżorsi tagħha.

Meta tagħżel is-suġġetti, il-QEA tqis:

 • ir-riskji ta’ irregolarità jew ta’ prestazzjoni baxxa 
fil-qasam ta’ nfiq jew ta’ politika;

 • il-potenzjal għall-QEA li żżid il-valur permezz 
tal-awditjar; u

 • l-interess politiku u pubbliku.

24‑il  
rapport speċjali
prodotti fl‑2014

Aġenzija tal-UE: l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (OHIM), 
Alicante, Spanja.



16L‑attivitajiet tagħna

Il‑passi prinċipali f’kompitu tal‑awditjar tal‑prestazzjoni jew tal‑konformità magħżul

Jiġu ddeterminati l-utilità u l-fattibilità tal-proposta tal-awditjar.
Jiġu de�niti l-ambitu, l-objettivi, l-approċċ, il-metodoloġija u l-iskeda ta’ żmien tal-kompitu.

Ippjanar tal-awditu

Timijiet multidixxiplinarji jiġbru l-evidenza fuq il-post �l-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni
u �-Istati Membri u dawk bene�ċjarji.

Xogħol fuq il-post

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

Konferma tal-fatti u tas-sejbiet mal-partijiet awditjati.

Abbozzar ta’ rapporti

Ikklerjar

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

Pubblikazzjoni tar-rapport speċjali � 23 lingwa u�ċjali, bir-risposta tal-parti awditjata.

Adozzjoni

Pubblikazzjoni

Sommarji fil-qosor tal-24 rapport speċjali prodotti 
mill-QEA fl-2014 huma ppreżentati fil-paġni li ġejjin taħt 
l-intestaturi relatata tal-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-20, il-baġit pluriennali tal-UE.
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Tkabbir intelliġenti u inklużiv

It-tkabbir intelliġenti u inklużiv ikopri żewġ oqsma:

Il-kompetittività għat‑tkabbir u l‑impjiegi tinkludi finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni; l-edukazzjoni 
u t-taħriġ; in-netwerks trans-Ewropej fl-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni; il-politika soċjali; l-iżvilupp 
ta’ intrapriżi eċċ. In-nefqa tal-UE assenjata għall-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi għall-2014-20 – 
bil-prezzijiet attwali – tammonta għal EUR 142 biljun, jew 13 % tal-baġit totali tal-UE.

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tkopri politika reġjonali li għandha l-għan li tgħin lill-pajjiżi 
u r-reġjuni tal-UE li huma l-anqas żviluppati biex ilaħħqu mal-oħrajn, li ssaħħaħ il-kompetittività tar-reġjuni 
kollha u li tiżviluppa l-kooperazzjoni bejniethom. In-nefqa tal-UE għall-koeżjoni li hi ppjanata għall-2014-20 — 
bil-prezzijiet attwali — hija ta’ EUR 367 biljun, jew 34 % tal-baġit totali tal-UE.

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapporti speċjali li 
ġejjin f’dan il-qasam.

 • L‑effettività tal‑proġetti għat‑trasport ur‑
ban pubbliku appoġġati mill‑UE (Nru 1/2014) 
— ivvaluta l-implimentazzjoni u l-effettività 
tal-proġetti għat-trasport urban pubbliku kofi-
nanzjati mill-fondi strutturali tal-UE biex isib jekk 
dawn jissodisfawx il-ħtiġijiet tal-utenti u jekk 
jilħqux l-objettivi tagħhom.

L-awditu sab li żewġ terzi mill-proġetti 
għat-trasport urban pubbliku kofinanz-
jati mill-fondi strutturali tal-UE ma ntużawx 
biżżejjed. Dgħufijiet fit-tfassil tal-proġetti 
u politika tal-mobbiltà inadegwata kienu 
tnejn mill-fatturi prinċipali. Din il-prestazzjoni 
insuffiċjenti ġeneralment ma sarx segwitu 
tagħha mill-promoturi jew mill-awtoritajiet 
nazzjonali. Inġenerali, l-infrastruttura u l-vetturi 
għall-biċċa l-kbira tal-proġetti ġew implimentati 
skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġetti. Instabu 
dewmien sinifikanti u spejjeż li kienu akbar milli 
ppjanat iżda, meta ġew ikkompletati, kważi 
l-proġetti kollha awditjati ssodisfaw il-ħtiġijiet 
tal-utenti.

Jeħtieġ li l‑bliet Ewropej itejbu l‑mobbiltà u jnaqqsu 
l‑konġestjoni, l‑aċċidenti u t‑tniġġis permezz 
ta’ politiki tal‑mobbiltà lokali. L‑UE allokat 
EUR 10.7 biljun għat‑trasport urban għall‑perjodi 
2000‑06 u 2007‑13. Il‑proġetti kofinanzjati jgħinu 
lill‑bliet jimplimentaw trasport urban bħal metros, 
trammijiet u karozzi tal‑linja.

Trammijet u karozzi tal-linja huma metodi ewlenin ta’ trasport urban.
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 • L‑appoġġ mill‑fondi taħt il‑politika ta’ koeżjoni 
għall‑ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli 
— inkisbu riżultati tajbin? (Nru 6/2014) — iv-
valuta l-kisbiet taż-żewġ sorsi ta’ finanzjament 
l-aktar importanti għall-promozzjoni ta’ enerġija 
rinnovabbli – il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK) – billi 
eżamina jekk il-fondi kinux ġew allokati għal 
proġetti għall-ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovab-
bli li kienu prijoritizzati tajjeb, kosteffettivi, maturi, 
u b’objettivi razzjonali, u sa liema punt dawn 
il-fondi kienu kisbu riżultati tajbin fil-kontribut 
għall-mira tal-UE għall-2020 għall-enerġija minn 
sorsi rinnovabbli.

L-awditu sab li jeħtieġ li jsir titjib jekk il-finanz-
jament mill-UE għandu jagħti l-ogħla kontribut 
possibbli għall-ilħuq tal-mira. Il-proġetti awditjati 
wasslu l-outputs kif kien ippjanat u l-biċċa l-kbira 
minnhom kienu maturi biżżejjed u lesti biex 
jiġu implimentati meta ntgħażlu. Ma kien hemm 
ebda spiża li kienet sinifikattivament akbar milli 
ppjanat jew dewmien sinifikanti, u l-kapaċitajiet 
għall-ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli ġew 
installati kif ippjanat u kienu operazzjonali. Iżda 
r-riżultati tal-produzzjoni tal-enerġija mhux dejjem 
inkisbu jew tkejlu kif suppost. Il-valur kumplessiv 
għall-flus kien limitat minħabba li l-kosteffettività 
ma kinitx il-prinċipju gwida fl-ippjanar u l-impli-
mentazzjoni tal-proġetti u l-infiq kellu biss valur 
miżjud tal-UE limitat.

Il‑Kunsill tal‑UE stabbilixxa mira vinkolanti tal‑UE 
ta’ 20 % f’enerġija rinnovabbli fil‑konsum finali 
gross tal‑enerġija sal‑2020. Bejn wieħed u ieħor 
EUR 4.7 biljun ġew allokati għall‑enerġija rinnovabbli 
permezz tal‑FEŻR u l‑FK fil‑perjodu 2007‑13.

 • Il‑FEŻR appoġġa b’suċċess l‑iżvilupp ta’ inku‑
baturi tan‑negozju? (Nru 7/2014) — ivvaluta 
jekk il-faċilitajiet tal-inkubazzjoni tan-negozju 
kofinanzjati mill-FEŻR kinux appoġġaw b’suċċess 
kumpaniji b’potenzjal għoli li jkunu għadhom 
kemm jiftħu.

L-awditu sab li l-UE għamlet kontribuzzjoni finan-
zjarja sinifikanti għall-ħolqien ta’ infrastruttura 
tal-inkubaturi tan-negozju, b’mod partikolari 
fl-Istati Membri li fihom dan it-tip ta’ appoġġ 
għan-negozju huwa relattivament rari. Iżda 
l-prestazzjoni tal-inkubaturi awditjati kienet mod-
esta. L-għoti ta’ servizzi ta’ inkubazzjoni kien pjut-
tost limitat minħabba restrizzjonijiet finanzjarji 
u l-livell baxx tal-attivitajiet ta’ inkubazzjoni. Dan 
kien prinċipalment dovut għal nuqqas ta’ kompe-
tenza tal-maniġment fil-prattiki ta’ inkubazzjoni 
u difetti fis-sistemi ta’ ġestjoni.

L‑għan tal‑inkubaturi tan‑negozju huwa li 
jappoġġaw l‑istabbiliment b’suċċess u l‑iżvilupp ul‑
terjuri tal‑intrapriżi li jkunu għadhom kemm jiftħu. 
B’riżultat ta’ dan, matul is‑snin l‑għoti ta’ appoġġ 
lill‑SMEs sar prijorità politika dejjem aktar impor‑
tanti. L‑infiq tal‑UE f’dan il‑qasam ammonta għal 
EUR 38 biljun fil‑perjodu 2007‑13.

Il-bini “Delta” kofinanzjat mill-FEŻR fil-Park tat-Teknoloġija ta’ 
Wrocław. Perit: Anna Kościuk.
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 • Il‑FEŻR huwa effettiv biex jiffinanzja proġetti 
li jippromwovu direttament il‑bijodiversità 
taħt l‑istrateġija tal‑UE għall‑bijodiversità 
sal‑2020? (Nru 12/2014) — eżamina jekk 
l-Istati Membri ħadux vantaġġ mill-finanzjament 
disponibbli mill-FEŻR għall-promozzjoni di-
retta tal-bijodiversità, u vvaluta jekk il-proġetti 
kofinanzjati kinux effettivi biex iwaqqfu t-telf 
tal-bijodiversità.

L-awditu sab li l-użu mill-Istati Membri tal-fi-
nanzjament mill-FEŻR għall-proġetti kien inqas 
milli għal oqsma oħra ta’ nfiq mill-FEŻR. Biex 
il-FEŻR ikompli jkun ta’ għajnuna għat-twassil 
tal-istrateġija tal-UE għall-waqfien tat-telf tal-bi-
jodiversità sal-2020, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi lill-Istati Membri b’aktar appoġġ 
għall-implimentazzjoni ta’ pjanijiet speċifiċi ta’ 
protezzjoni u ta’ ġestjoni għal ħabitats u speċijiet. 
Il-proġetti kofinanzjati ġeneralment kienu kon-
formi mal-prijoritajiet tal-bijodiversità kemm naz-
zjonali kif ukoll tal-UE. Iżda l-valutazzjoni tal-ef-
fettività tagħhom iddgħajfet, billi l-biċċa l-kbira 
mill-Istati Membri la kellhom indikaturi tar-riżultati 
u lanqas sistemi ta’ monitoraġġ għall-valutazzjoni 
tal-iżvilupp tal-ħabitats u tal-ispeċijiet.

Il‑protezzjoni tal‑bijodiversità hija prijorità ewlenija 
għall‑UE. Wara li l‑għan preċedenti ta’ waqfien 
tat‑telf tal‑bijodiversità fl‑Ewropa sal‑2010 ma 
nkisibx, il‑Kunsill approva strateġija ġdida sal-2020. 
Fil‑perjodu ta’ programmazzjoni 2007‑2013 ġew 
allokati EUR 2.8 biljun għall‑promozzjoni diretta 
tal‑bijodiversità u l‑protezzjoni tan‑natura taħt 
il‑FEŻR.

 • L‑appoġġ taħt il‑FEŻR lill‑SMEs fil‑qasam 
tal‑kummerċ elettroniku kien effettiv? 
(Nru 20/2014) — ivvaluta jekk il-programmi 
operazzjonali kinux bażi tajba għall-appoġġ 
effiċjenti ta’ miżuri tal-kummerċ elettroniku għal 
intrapriżi żgħar u medji (SMEs), jekk l-awtoritajiet 
maniġerjali għażlux u mmonitorjawx il-proġetti 
tal-kummerċ elettroniku b’mod xieraq, u jekk 
il-proġetti tal-kummerċ elettroniku kofinan-
zjati mill-FEŻR kinux implimentati b’suċċess 
u pprovdewx benefiċċji li jistgħu jitkejlu.

L-awditu sab li l-appoġġ mill-FEŻR lill-SMEs 
fil-qasam tal-kummerċ elettroniku — il-bejgħ 
u x-xiri ta’ merkanzija fuq l-internet — ik-
kontribwixxa għal żieda fid-disponibbiltà 
tas-servizzi tan-negozju online. Iżda nuqqasi-
jiet fil-monitoraġġ għamluha impossibbli li jiġi 
vvalutat il-punt sa fejn l-appoġġ mill-FEŻR ik-
kontribwixxa għall-kisba tal-għanijiet nazzjonali 
u tal-UE fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika. 
Proċeduri dgħajfa tal-għażla mill-Istati Membri 
jfissru li ħafna proġetti x’aktarx ma jipprovdux 
valur għall-flus. Il-maniġers tal-programmi ffukaw 
aktar fuq l-użu mill-flus (outputs) milli fuq il-ksib 
ta’ riżultati.

Il‑Kummissjoni tħeġġeġ il‑kummerċ elettroniku per‑
mezz tal‑Aġenda Diġitali tagħha għall‑Ewropa. Ġew 
ibbaġitjati EUR 3 biljun fi flus l‑UE mill‑FEŻR bejn 
l‑2007 u l‑2013 biex jgħinu lil negozji żgħar jagħmlu 
użu aħjar mill‑ICT.

Vidjo tal-QEA tar-Rapport Speċjali (Nru 20/2014) “L-appoġġ taħt il-FEŻR 
lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku kien effettiv?” – EUauditors-
ECA fuq Youtube.
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Fokus fuq awditu tal‑prestazzjoni: Infrastrutturi tal‑ajruporti ffinanzjati mill‑UE: 
valur baxx għall‑flus (Nru 21/2014)

It-traffiku tal-ajru fl-Ewropa ilu snin jiżdied u huwa stmat 
li kważi se jirdoppja sal-2030. Għalkemm il-politika tal-UE 
dwar it-trasport bl-ajru kellha l-għan li tegħleb problemi 
ta’ kapaċità billi tibni infrastruttura addizzjonali, tagħmel 
użu aħjar mill-faċilitajiet eżistenti, tottimizza s-servizzi 
tal-ajruporti u tintegra modi oħra ta’ trasport, l-Ewropa 
mhijiex se tkun kapaċi tissodisfa parti kbira minn din 
id-domanda minħabba nuqqas ta’ infrastruttura tar-run-
ways u tal-art.

Hawn aktar minn 500 ajurport kummerċjali fl-Ewropa li 
jimpjegaw, direttament u indirettament, miljun persuna 
u – flimkien mal-linji tal-ajru – jikkontribwixxu aktar 
minn EUR 140 biljun għall-ekonomija Ewropea. Proġetti 
ta’ infrastruttura relatati mal-ajruporti huma qasam 
importanti ta’ nfiq mill-baġit tal-UE: l-UE allokat madwar 
EUR 4.5 biljun għal proġetti bħal dawn matul il-perjodi 

ta’ programmazzjoni 2000-13, b’aktar minn EUR 2.8 biljun ġejjin mill-fondi taħt il-Politika ta’ koeżjoni.

Il-QEA wettqet awditu tal-prestazzjoni ta’ dan l-appoġġ, biex teżamina jekk kienx hemm ħtieġa bil-provi 
għall-investimenti, jekk il-kostruzzjonijiet ġewx ikkompletati fil-ħin u skont il-baġit, u jekk l-infrastruttura 
ġdida jew imtejba intużatx bis-sħiħ. Aħna vvalutajna jekk l-investimenti rriżultawx f’għadd ogħla ta’ passiġġieri 
u f’servizz aħjar għall-klijenti, u jekk l-ajruporti ffinanzjati kinux finanzjarjament vijabbli.

L-awdituri tagħna wettqu xogħolhom bejn Mejju 2013 u Ottubru 2014, u ffukaw fuq 20 ajruport iffinanzjati 
mill-UE fl-Estonja, fil-Greċja, fl-Italja, fil-Polonja u fi Spanja. Bejniethom dawn irċevew aktar minn EUR 600 miljun 
fi flus l-UE mis-sena 2000 sal-2013. It-tim analizza l-leġiżlazzjoni rilevanti, dokumenti ta’ ppjanar għat-trasport 
bl-ajru tal-ħames Stati Membri, u pubblikazzjonijiet tal-assoċjazzjonijiet industrijali prinċipali. L-aktar ħaġa 
importanti hija li huma marru fl-20 ajruport biex jivvalutaw u jiksbu evidenza diretta dwar l-outputs, l-użu, 
ir-riżultati u l-impatti tal-finanzjament mill-UE u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-ajruporti.

Aħna kkonkludejna li l-investimenti fl-ajruporti, iffinanzjati mill-UE, kienu pproduċew valur baxx għall-flus. Wisq 
ajruporti, li spiss kienu qrib ħafna ta’ xulxin, irċevew finanzjament għal infrastruttura simili u f’ħafna każijiet de-
her li infrastruttura bħal din kienet kbira żżejjed. Nofs biss mill-ajruporti awditjati rnexxielhom iżidu l-għadd ta’ 
passiġġieri tagħhom. It-titjib fis-servizz għall-klijenti jew fil-benefiċċji soċjoekonomiċi reġjonali, bħall-ħolqien 
ta’ impjiegi addizzjonali, jew ma tkejjilx jew inkella ma kienx sostnut b’evidenza.

Sibna wkoll li sebgħa mill-ajruporti ma kinux awtosostenibbli finanzjarjament u se jbatu biex jibgħu joperaw 
mingħajr aktar flus pubbliċi. Għall-biċċa l-kbira mill-ajruporti awditjati, it-tim tagħna sab dewmien fit-tul fil-ko-
struzzjoni u fit-twassil tal-infrastruttura. Kważi nofs l-ajurporti esperjenzaw spejjeż li kienu akbar milli ppjanat, 
li fisser li l-Istati Membri kellhom jonfqu kważi EUR 100 miljun aktar mill-baġits nazzjonali tagħhom milli kien 
previst inizjalment.

Parti magħluqa ta’ terminal kbir wisq fl-ajruport ta’ Fuerteventura.
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Il-finanzjament ma kienx ikkoordinat tajjeb mill-Istati Membri, billi l-biċċa l-kbira mill-pajjiżi ma kellhom ebda 
pjan strateġiku fit-tul għall-iżvilupp ta’ ajruporti. Barra minn hekk, il-finanzjament ma ġiex issorveljat biżżejjed 
mill-Kummissjoni, li ġeneralment ma tkunx taf liema ajruporti qed jirċievu finanzjament jew is-somom involuti. 
Din is-sitwazzjoni ma tippermettix li hija jkollha stampa kompleta tal-investimenti kollha mill-UE f’ajruporti 
u tillimita l-possibbiltajiet tagħha ta’ monitoraġġ u ta’ żgurar li l-politiki jiġi mfassla u implimentati b’mod xieraq.

Ibbażat fuq dawn is-sejbiet, aħna rrakkomandajna li mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-20 ‘il quddiem, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jallokaw finanzjament mill-UE għall-infrastruttura tal-ajruporti 
f’dawk l-ajruporti biss li jkunu finanzjarjament vijabbli u li għalihom il-ħtiġijiet għal investiment ikunu ġew iv-
valutati u dimostrati b’mod xieraq. Aħna rrakkomandajna wkoll li l-Istati Membri jkollhom pjanijiet reġjonali, 
nazzjonali u sovranazzjonali koerenti għall-iżvilupp ta’ ajruporti biex jevitaw kapaċità żejda, duplikazzjoni u in-
vestimenti f’infrastruttura tal-ajruporti li ma jkunux koordinati.

Il-Kummissjoni rrispondiet b’aċċertament li ttieħdu tagħlimiet. B’riżultat ta’ dan, hija bdiet tuża approċċ 
radikalment differenti fil-leġiżlazzjoni rilevanti għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-20. Ir-rapport ġie 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew, li approva bis-sħiħ il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-QEA.

Il-pubblikazzjoni tar-rapport intlaqgħet b’livell għoli ta’ interess mill-midja. Il-kopertura tal-midja kienet l-akbar 
fi Spanja, iżda inkludiet ukoll l-aħbarijiet prinċipali f’gazzetti internazzjonali maġġuri, kopertura fuq it-televiżjoni 
u fil-midja soċjali.

Mix-xellug għal-lemin: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchner, Patrick Weldon, Mircea Radulescu, Pietro Puricella, Joël Costantzer, 
George Pufan (il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport), Fernando Pascual Gil, Luc T’Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo Pirelli, Efstratios 
Varetidis, Jelena Magermane, Erki Must.
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Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali

L-UE għandha responsabbilità estensiva fir-rigward tal-politika għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, is-sajd 
u l-ambjent. L-infiq ippjanat għall-2014-20 – bil-prezzijiet attwali – huwa ta’ EUR 420 biljun, li jirrappreżenta 39 % 
tal-baġit totali tal-UE.

Tliet kwarti tal-infiq jinvolvi pagamenti diretti lil bdiewa u appoġġ għal swieq agrikoli permezz tal-Fond Agriko-
lu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) – l-”ewwel pilastru” tal-Politika Agrikola Komuni (PAK). Porzjon ieħor ta’ wieħed 
minn ħamsa tal-infiq imur għall-appoġġ mill-UE għall-Iżvilupp Rurali (ŻR), li huwa ffinanzjat mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), it-”tieni pilastru” tal-PAK. L-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali huma taħt 
ġestjoni kondiviża mill-Kummissjoni u l-Istati Membri.

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapporti speċjali li 
ġejjin f’dan il-qasam.

 • Integrazzjoni tal‑objettivi tal‑politika tal‑UE 
dwar l‑ilma fi ħdan il‑PAK: suċċess par‑
zjali (Nru 4/2014) — ivvaluta jekk l-objettivi 
tal-politika tal-UE dwar l-ilma kinux ġew integrati 
b’suċċess fil-Politika Agrikola Komuni (PAK).

L-awditu sab li l-UE kellha biss suċċess parzjali 
fl-integrazzjoni tal-għanijiet tal-politika dwar 
l-ilma fil-PAK. Hemm dgħufijiet fiż-żewġ strumen-
ti ta’ integrazzjoni (il-kundizzjonalità u l-iżvilupp 
rurali) u dewmien u dgħufijiet fl-implimentazzjo-
ni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Sa issa l-istru-
menti tal-PAK kellhom impatt pożittiv fl-appoġġ 
tal-objettivi ta’ politika għat-titjib tal-kwantità 
u l-kwalità tal-ilma. Madankollu dawn l-istrumenti 
huma limitati, meta mqabbla mal-ambizzjonijiet 
ta’ politika stabbiliti għall-PAK. Pereżempju, ebda 
wieħed minn dawn iż-żewġ strumenti ma jip-
permetti l-implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipju 
ta’ min iniġġes iħallas meta jkunu qed jintnefqu 
l-fondi taħt il-PAK. Barra minn hekk, ma hemmx 
biżżejjed għarfien, fil-livell tal-istituzzjonijiet 
tal-UE u fl-Istati Membri, dwar il-pressjonijiet li 
attivitajiet agrikoli jagħmlu fuq l-ilma u kif dawn 
il-pressjonijiet qed jevolvu.

Il‑protezzjoni tal‑kwalità tar‑riżorsi tal‑ilma 
fl‑Ewropa hija prijorità għall‑UE. L‑agrikoltura, 
bħala waħda mill‑utenti u niġġiesa prinċipali tal‑il‑
ma, għandha rwol maġġuri fil‑ġestjoni sostenibbli 
ta’ din ir‑riżorsa. Il‑PAK tirrappreżenta kemm kemm 
taħt 40 % tal‑baġit tal‑UE (aktar minn EUR 50 biljun 
għall‑2014) u permezz tagħha l‑UE tfittex li tinflu‑
wenza prattiki agrikoli li jaffettwaw l‑ilma.
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 • Il‑Kummissjoni mmaniġġjat b’mod effettiv 
l‑integrazzjoni ta’ appoġġ akkoppjat fl‑Iske‑
ma ta’ Pagament Uniku? (Nru 8/2014) — iv-
valuta kemm il-Kummissjoni mmaniġġjat tajjeb 
l-integrazzjoni ta’ appoġġ mill-UE akkoppjat ma’ 
kwantitajiet speċifiċi ta’ produzzjoni agrikola (eż. 
art ikkultivata jew għadd ta’ annimali) fl-Iske-
ma ta’ Pagament Uniku (SPU) wara l-kontroll 
tas-saħħa tal-PAK fl-2008.

L-awditu sab li l-Kummissjoni, fil-perjodu 2010-12, 
ma ssorveljatx adegwatement lill-Istati Membri 
fir-rigward tal-kalkolu tad-drittijiet tal-bdiewa 
għall-pagament ta’ appoġġ lill-impriżi agrikoli 
tal-UE taħt l-SPU. Għalkemm l-Istati Membri 
kienu, fil-biċċa l-kbira minnhom, użaw id-data ta’ 
referenza tal-bdiewa b’mod korrett, kien hemm 
dgħufijiet sinifikanti fl-applikazzjoni korretta 
tar-regoli u l-prinċipji tal-kalkolu. Il-Kummissjoni 
ma użatx il-mandat tagħha biex tiżgura li l-kriterji 
applikati għad-distribuzzjoni tal-appoġġ dis-
ponibbli kienu dejjem konsistenti mal-prinċipji 
tal-UE, jekk segwewx il-prinċipji ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba jew potenzjalment affettwawx 
il-kundizzjonijiet tas-suq. Il-qafas stabbilit 
mill-Kummissjoni ma ċċarax b’mod suffiċjenti 
liema kontrolli għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri, filwaqt li s-sistemi ta’ kontroll tal-Istati 
Membri kienu jvarjaw fil-kwalità.

L‑objettiv prinċipali tal‑SPU kien li l‑orjentazzjoni 
tal‑politika tinbidel minn appoġġ għas‑suq għal 
appoġġ diżakkoppjat għall‑introjtu lill‑bdiewa, biex 
b’hekk il‑bdiewa jingħataw il‑libertà li jipproduċu 
skont id‑domandi tas‑suq u jingħataw ukoll introjtu 
aktar stabbli. Sa issa l‑SPU ġiet introdotta fi 18‑il 
Stat Membru u tirrappreżenta 54 % tal‑baġit kollu 
tal‑UE għall‑agrikoltura u l‑iżvilupp rurali.

 • L‑appoġġ tal‑UE għal investiment u promozz‑
joni għas‑settur tal‑inbid huwa mmaniġġjat 
tajjeb u r‑riżultati tiegħu dwar il‑kompetit‑
tività tal‑inbejjed tal‑UE huma dimostrati? 
(Nru 9/2014) — ivvaluta jekk il-miżuri ta’ inves-
timent u ta’ promozzjoni kinux imfassla b’mod 
xieraq u eżamina d-data ta’ monitoraġġ u evalwa-
zzjoni disponibbli biex jivvaluta jekk il-Kummiss-
joni u l-Istati Membri kisbux ir-riżultati mistennija 
b’mod effiċjenti.

L-awditu sab li l-ġestjoni tal-appoġġ għal investi-
ment u promozzjoni għas-settur tal-inbid ġiet 
affettwata minn dgħufijiet fit-tfassil u fl-impli-
mentazzjoni u li l-impatt fuq il-kompetittività 
tal-inbejjed tal-UE mhux dejjem kien dimostrab-
bli. Il-miżura speċifika ta’ investiment għas-settur 
tal-inbid mhijiex ġustifikata billi diġà jeżisti 
appoġġ taħt il-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE. 
L-għotjiet mill-UE għall-promozzjoni ta’ nbejjed 
spiss intużaw għall-konsolidazzjoni tas-swieq 
eżistenti, aktar milli għall-akkwist ta’ swieq 
ġodda jew għall-irkupru ta’ dawk qodma. L-ef-
fetti tal-miżura ta’ investiment ma jistgħux jiġu 
separati faċilment mill-investimenti għall-iżvilupp 
rurali.

L‑UE hija l‑akbar produttur tal‑inbid fid‑dinja. 
L‑appoġġ mill‑UE huwa intenzjonat li jsaħħaħ 
il‑kompetittività u joħloq bilanċ aħjar bejn 
il‑provvista u d‑domanda. L‑Istati Membri nefqu 
EUR 522 miljun f’fondi mill‑UE taħt il‑miżura ta’ 
promozzjoni u EUR 518‑il miljun taħt il‑miżura ta’ 
investiment bejn l‑2009 u l‑2013. Għall‑2014‑18, kien 
hemm żieda kbira fil‑fondi allokati mill‑Istati Mem‑
bri għal din il‑miżura.
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 • L‑effettività tal‑appoġġ għall‑akkwakultura 
mill‑Fond Ewropew għas‑Sajd (FES) 
(Nru 10/2014) — ivvaluta jekk il-miżuri 
għall-appoġġ tal-akkwakultura kinux tfasslu 
u kinux ġew implimentati tajjeb fil-livell tal-UE 
u tal-Istati Membri, u jekk il-FES wassalx valur 
għall-flus u appoġġax l-iżvilupp sostenibbli 
tal-akkwakultura.

L-awditu sab li l-miżuri għall-appoġġ tal-ak-
kwakultura sal-2013 ma kinux tfasslu u ma 
kinux ġew implimentati tajjeb fil-livell tal-UE 
u tal-Istati Membri, u li l-FES ma rnexxilux iwassal 
valur għall-flus u appoġġ effettiv għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-akkwakultura. Kien hemm qafas 
inadegwat biex l-objettivi tal-UE għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-akkwakultura jiġu kkonkretizzati 
u r-riżultati kienu insuffiċjenti. Il-miżuri fl-Istati 
Membri għall-appoġġ tal-iżvilupp sostenibbli 
tal-akkwakultura ma tfasslux u ma ġewx impli-
mentati tajjeb. Il-pjanijiet ta’ strateġija nazzjonali 
u l-programmi operazzjonali tal-Istati Membri 
ma kinux ċari biżżejjed u ma kellhomx strateġija 
koerenti għas-settur. L-immirar tal-finanzjament 
mill-FES fuq proġetti tal-akkwakultura spiss kien 
fqir u l-awditu sab li dawn il-proġetti normalment 
ma rnexxilhomx jiksbu r-riżultati ppjanati jew 
jagħtu valur tajjeb għall-flus.

Kull sena l‑UE tipproduċi madwar 1.3 miljun tun‑
nellata ta’ ħut mill‑akkwakultura, b’fatturat ta’ 
EUR 4 biljun. Wieħed mill‑għanijiet tal‑PKS fil‑per‑
jodu sal‑2013 kien li jitħeġġeġ l‑iżvilupp sostenibbli 
tal‑akkwakultura. Sa Mejju 2013, il‑FES kien ipprov‑
da aktar minn EUR 400 miljun għall‑finanzjament 
ta’ miżuri għal investimenti produttivi, miżuri 
ambjentali u għas‑saħħa fl‑akkwakultura.

 • Il‑ksib ta’ ekonomija: inżommu l‑ispejjeż 
tal‑għotjiet għal proġetti tal‑iżvilupp rurali 
ffinanzjati mill‑UE taħt kontroll (Nru 22/2014) 
— eżamina jekk l-approċċi segwiti mill-Kummis-
sjoni u mill-Istati Membri kinux l-aktar effettivi 
għaż-żamma tal-ispejjeż tal-għotjiet tal-iżvilupp 
rurali taħt kontroll.

L-awditu żvela li l-Istati Membri tal-UE setgħu 
jiksbu ffrankar sinifikanti fl-għotjiet għal proġetti 
tal-iżvilupp rurali filwaqt li jiżguraw valur aħjar 
għall-flus. L-awdituri identifikaw approċċi, li 
setgħu jaħdmu u li kienu kosteffettivi, biex 
l-Istati Membri jikkontrollaw l-ispejjeż tal-għotjiet 
tal-iżvilupp rurali, li setgħu jiġu applikati b’mod 
aktar wiesa’. Is-sistemi ta’ kontroll tal-Istati Mem-
bri kienu mmirati lejn l-iċċekkjar tal-prezzijiet 
tal-oġġetti jew tax-xogħlijiet fl-applikazzjonijiet 
għall-għotjiet, mingħajr ma taw l-istess attenzjoni 
għal jekk l-oġġetti nfushom kinux xierqa. Xi tipi 
ta’ kontrolli tal-prezzijiet ħadu ħafna ħin jew ftit li 
xejn taw aċċertament li l-ispejjeż approvati kienu 
raġonevoli. Fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazz-
joni l-Kummissjoni ma offrietx gwida biżżejjed 
jew ma firxitx prattika tajba. Hija ma żguratx li 
s-sistemi tal-Istati Membri kienu effettivi qabel 
ma huma approvaw volumi kbar ta’ għotjiet.

Madwar nofs in‑nefqa tal‑UE ta’ EUR 100 biljun 
għall‑iżvilupp rurali pprogramata għall‑2007‑13 
ingħatat fil‑forma ta’ għotjiet lejn l‑ispejjeż ta’ 
investimenti u proġetti oħra mwettqa minn bdiewa, 
negozji rurali, assoċjazzjonijiet u awtoritajiet lokali.



25L‑attivitajiet tagħna

 • Żbalji fin‑nefqa għall‑iżvilupp rurali: 
x’jikkawżahom, u kif qed jiġu indirizzati? 
(Nru 23/2014) — eżamina l-konformità tal-im-
plimentazzjoni tal-iżvilupp rurali mal-liġijiet 
u r-regolamenti applikabbli u identifika l-kawżi 
prinċipali tar-rata għolja ta’ żball għall-iżvilupp 
rurali.

L-awditu sab li l-biċċa l-kbira mill-iżbalji fil-poli-
tika ta’ żvilupp rurali hija dovuta għall-ksur 
ta’ kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istati Mem-
bri. L-awtoritajiet ta’ kontroll tagħhom setgħu 
u kien imisshom qabdu u kkoreġew il-biċċa 
l-kbira mill-iżbalji li affettwaw il-miżuri ta’ inves-
timent fl-iżvilupp rurali. Is-sistemi ta’ kontroll 
tagħhom fihom defiċjenzi minħabba li l-kontrolli 
mhumiex eżawrjenti u huma bbażati fuq in-
formazzjoni insuffiċjenti. Ir-rata medja ta’ żball 
għan-nefqa għall-iżvilupp rurali f’dawn l-aħħar 
tliet snin kienet ta’ 8.2 %. Il-miżuri ta’ investi-
ment irrappreżentaw żewġ terzi tar-rata ta’ żball, 
u l-għajnuna relatata mal-erja rrappreżentat 
it-terz l-ieħor. 16 % biss mir-rata ta’ żball irriżultat 
minn nuqqas ta’ konformità ma’ dispożizzjonijiet 
diretti ta’ regolamenti tal-UE, filwaqt li l-akbar 
proporzjon – 84 % — kien dovut għall-ksur ta’ 
kundizzjonijiet stabbiliti fil-livell tal-Istati Membri.

L‑UE u l‑Istati Membri allokaw aktar minn 
EUR 150 biljun għall‑politika ta’ żvilupp rurali matul 
il‑perjodu ta’ programmazzjoni 2007‑13, li nqasmu 
b’mod kważi indaqs bejn miżuri ta’ investiment 
u għajnuna relatata mal‑erja. Dan l‑infiq huwa 
partikolarment suxxettibbli għal żball.

 • L‑appoġġ mill‑UE għall‑prevenzjoni 
u r‑restawr ta’ ħsara għall‑foresti kkawżata 
minn nirien u diżastri naturali huwa 
mmaniġġjat tajjeb? (Nru 24/2014) — ivvaluta 
jekk l-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (il-Miżura 226) 
għar-restawr tal-potenzjal tal-forestrija u l-in-
troduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni ġiex 
immaniġġjat tajjeb u jekk il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jistgħux jiddimostraw li l-appoġġ laħaq 
l-objettivi intenzjonati tiegħu b’mod kosteffettiv.

L-awditu sab li l-finanzjament mill-UE 
għall-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti u r-restawr 
ta’ foresti li saritilhom ħsara minn diżastri naturali 
u nirien ma kienx immaniġġjat tajjeb biżżejjed. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jiddi-
mostraw li r-riżultati intenzjonati tal-finanzjament 
inkisbu b’mod kosteffettiv.

F’dawn l‑aħħar 30 sena, in‑nirien ħarqu medja ta’ 
480 000 ettaru ta’ żona tal‑foresta fl‑UE kull sena. 
Azzjonijiet preventivi rrappreżentaw aktar minn 
80 % tal‑EUR 1.5 biljun ta’ finanzjament mill‑UE 
għall‑perjodu 2007‑13.
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Sigurtà u ċittadinanza

Dan il-qasam ta’ politika nħoloq biex jiġi żgurat il-moviment liberu tal-persuni u biex joffri livell għoli ta’ pro-
tezzjoni liċ-ċittadini. Huwa jvarja mill-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE għal kooperazzjoni ġudizzjarja fi 
kwistjonijiet ċivili u kriminali, u jinkludi politiki dwar l-asil u l-immigrazzjoni, kooperazzjoni tal-pulizija u l-ġlieda 
kontra l-kriminalità. L-infiq għal dan il-qasam matul il-perjodu 2014-20 – bil-prezzijiet attwali – għandu jam-
monta għal EUR 18-il biljun jew inqas minn 2 % tal-baġit totali.

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapporti speċjali li 
ġejjin f’dan il-qasam.

 • Tagħlimiet mill‑iżvilupp imwettaq mill‑Kum‑
missjoni Ewropea tas‑Sistema ta’ Informazz‑
joni ta’ Schengen tat‑tieni ġenerazzjoni (SIS II) 
(Nru 3/2014) — eżamina għalfejn il-Kummissjoni 
wasslet is-SIS II aktar minn sitt snin aktar tard 
milli ppjanat u bi spiża li kienet tmien darbiet 
akbar mill-istimi inizjali fil-baġit. Hija eżaminat 
jekk kienx hemm każ robust ta’ negozju għas-SIS 
II matul il-proġett kollu, li ħa inkunsiderazzjoni 
bidliet kbar għall-ispejjeż u għall-benefiċċji 
mistennija.

L-awditu sab li d-dewmien u l-infiq eċċessiv 
seħħew minħabba dgħufijiet fil-ġestjoni li saret 
mill-Kummissjoni. Id-data ta’ skadenza inizjali 
ma kinitx realistika u l-Kummissjoni ma setgħetx 
timmaniġġja l-kuntratt ewlieni tal-iżvilupp b’mod 
effettiv qabel l-2009. L-istimi inizjali tal-ispejjeż st-
maw b’mod sinifikattivament insuffiċjenti l-iskala 
reali tal-investiment meħtieġ. L-ispiża sħiħa 
tas-SIS II ammontat għal EUR 189 miljun, meta 
mqabbla mat-EUR 23 miljun ippjanat inizjalment, 
minbarra EUR 330 miljun stmati għas-sistemi 
nazzjonali. Il-Kummissjoni ma ddimostratx 
bis-sħiħ li s-SIS II pprovdiet l-aħjar valur għall-flus 
għall-organizzazzjoni. Madankollu, hija ħadet 
tagħlimiet matul l-ewwel parti tal-proġett u diġà 
applikat xi wħud minnhom fit-tħejjija ta’ proġetti 
oħra tal-IT fuq skala kbira.

Is‑Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tintuża 
mill‑gwardji tal‑fruntieri, il‑pulizija, id‑dwana, 
l‑awtoritajiet tal‑viża u dawk ġudizzjarji madwar 
iż‑Żona Schengen kollha. Fiha informazzjoni (allerti) 
dwar persuni li setgħu kienu involuti f’reat serju 
jew li jista’ ma jkollhomx id‑dritt jidħlu jew jibqgħu 
fl‑UE. Fiha wkoll allerti dwar persuni neqsin u dwar 
proprjetà mitlufa jew misruqa.

 • Il‑Fond għall‑Fruntieri Esterni (FFE) rawwem 
solidarjetà finanzjarja iżda jeħtieġ kejl aħjar 
tar‑riżultati u jeħtieġ jipprovdi valur miżjud 
ulterjuri tal‑UE (Nru 15/2014) — ivvaluta l-ef-
fettività u l-valur miżjud tal-UE tal-FFE u sa liema 
punt intlaħqu l-objettivi tal-proġetti u l-program-
mi kofinanzjati tiegħu.

L-awditu sab li l-FFE kkontribwixxa għall-ġestjoni 
tal-fruntieri esterni tal-UE u li rawwem solidar-
jetà finanzjarja fost l-Istati Membri. Iżda l-valur 
miżjud ulterjuri tal-UE kien limitat u r-riżultat 
kumplessiv ma setax jitkejjel minħabba 
dgħufijiet fil-monitoraġġ mill-awtoritajiet re-
sponsabbli u nuqqasijiet serji mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri fl-evalwazzjonijiet tagħhom. 
Il-programmi tal-Istati Membri ma kinux inte-
grati fl-istrateġiji nazzjonali għall-kontroll fuq 
il-fruntieri u l-viżi u kienu nieqsa minn objettivi 
SMART u indikaturi li jistgħu jitkejlu. Il-proċeduri 
tal-għażla tal-proġetti ma żgurawx li l-ħtiġijiet 
reali tal-Istati Membri ġew issodisfati. Proċeduri 
ta’ akkwist inadegwati fl-Istati Membri poġġew 
f’riskju l-ġestjoni finanzjarja tajba. Kien hemm 
dgħufijiet serji fil-ġestjoni tal-fond fi Stati Membri 
ewlenin – il-Greċja, Spanja, l-Italja u, għas-snin ta’ 
finanzjament bikrin, Malta.

Bħala l‑istrument finanzjarju prinċipali tal‑UE li 
jappoġġa l‑ġestjoni tal‑fruntieri esterni, l‑FFE was‑
sal EUR 1.9 biljun matul il‑perjodu 2007‑13. L‑għan 
kumplessiv tiegħu kien li jgħin lill‑Istati attwali 
u prospettivi ta’ Schengen jiżguraw kontrolli uni‑
formi, effettivi u effiċjenti fil‑fruntieri esterni komuni 
tagħhom.
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Ewropa Globali

L-attivitajiet tal-UE fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni jiffukaw fuq it-tkabbir, it-tisħiħ tal-istabbiltà, is-sigurtà 
u l-prosperità fil-viċinat tagħha, b’ħidma attiva għall-appoġġ tal-iżvilupp sostenibbli fil-livell internazzjonali 
b’miżuri għall-promozzjoni ta’ governanza politika globali u għall-iżgurar ta’ siġurtà strateġika u ċivili.

L-UE assenjat EUR 66 biljun — bil-prezzijiet attwali — għall-infiq fuq dawn l-objettivi għall-perjodu 2014-20, 
li jirrappreżentaw 6 % tal-baġit totali. Il-biċċa l-kbira tal-infiq huwa mmaniġġjat direttament mill-Kummis-
sjoni, jew mill-kwartieri ġenerali tagħha jew inkella permezz tad-delegazzjonijiet tagħha. Xi għajnuna hija 
mmaniġġjata wkoll b’mod konġunt ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapporti speċjali li 
ġejjin f’dan il-qasam.

 • L‑istabbiliment tas‑Servizz Ewropew 
għall‑Azzjoni Esterna (SEAE) (Nru 11/2014) 
— ivvaluta jekk l-istabbiliment tas-SEAE kienx 
imħejji adegwatament, jekk ir-riżorsi tiegħu 
ġewx prijoritizzati, organizzati u allokati b’mod 
effiċjenti, u jekk ikkoordinax b’mod effettiv 
mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri.

L-awditu sab li s-SEAE għandu jżid l-effiċjenza 
tiegħu u jagħmel aktar għall-UE u għaċ-ċittadini 
tagħha. L-istabbiliment tas-SEAE kien mgħaġġel 
u ma tħejjiex adegwatament. Dgħufijiet fil-pri-
joritizzazzjoni, fl-organizzazzjoni u fl-allokazzjoni 
tar-riżorsi naqqsu l-effiċjenza tiegħu. Il-koordi-
nazzjoni bejn is-SEAE u l-Kummissjoni kienet biss 
parzjalment effettiva, prinċipalment minħabba 
mekkaniżmi ineffettivi ta’ kooperazzjoni u qafas 
finanzjarju u amministattiv riġidu tad-delegazz-
jonijiet. Il-koordinazzjoni mal-Istati Membri tista’ 
tiġi żviluppata aktar biex jiġu sfruttati sinerġiji 
bħall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni jew il-koloka-
zzjoni, u servizzi konsulari, inkluża l-protezzjoni 
taċ-ċittadini tal-UE.

Is‑SEAE għandu l‑kwartieri ġenerali fi Brussell 
u għandu netwerk globali ta’ 140 delegazzjoni. 
Għall‑2014, il baġit tas‑SEAE kien ta’ EUR 519‑
il miljun, maqsum bejn il‑kwartieri ġenerali (41 %) 
u d‑delegazzjonijiet (59 %).

 • Appoġġ mill‑UE għar‑riabilitazzjoni wara 
t‑terremot f’Ħaiti (Nru 13/2014) — eżamina 
jekk l-appoġġ mill-UE għar-riabilitazzjoni 
tal-pajjiż kienx imfassal u implimentat tajjeb 
u jekk il-Kummissjoni kkollegatx b’mod xieraq 
l-għoti ta’ għajnuna mal-isforzi tar-riabilitazzjoni 
u l-għajnuna għall-iżvilupp.

L-awditu sab li filwaqt li l-appoġġ mill-UE 
għar-riabilitazzjoni wara t-terremot tal-2010 
fil-Ħaiti kien, kumplessivament, imfassal tajjeb 
u indirizza l-ħtiġijiet maġġuri ta’ Ħaiti, il-pro-
grammi ma ġewx implimentati b’mod effet-
tiv biżżejjed u l-kollegament bejn l-għajnuna, 
ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp ma kienx biżżejjed. 
Il-biċċa l-kbira mill-programmi eżaminati was-
slu — jew x’aktarx li kienu se jwasslu — l-outputs 
ippjanati tagħhom, għalkemm kważi kollha kemm 
huma esperjenzaw dewmien. Filwaqt li l-Kum-
missjoni kienet konxja sew mill-kuntest diffiċli, 
hija ma mmaniġġjatx biżżejjed xi riskji sinifikanti 
għall-implimentazzjoni u l-ilħuq tal-objettivi 
tal-programmi tagħha. Il-programmi ġew immon-
itorjati iżda l-Kummissjoni u s-SEAE ma ħadux 
azzjoni f’waqtha biex isaħħu r-riżorsi tad-dele-
gazzjoni tal-UE fil-Ħaiti, li ma kellhiex biżżejjed 
kapaċità biex twettaq żjarat fuq il-post.

F’Marzu 2010, 55 donatur wiegħdu USD 5.4 biljun 
ta’ rijabilitazzjoni u żvilupp għall‑perjodu 2010‑12 
u USD 3.0 biljun oħra għall‑2013 u lil hinn min‑
nha. L‑UE kienet waħda mid‑donaturi prinċipali, 
u għamlet wegħda unika ta’ EUR 1.2 biljun.
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 • L‑effettività tal‑kombinament ta’ għotjiet 
tal‑faċilitajiet ta’ investiment reġjonali 
ma’ selfiet minn istituzzjonijiet finan‑
zjarji għall‑appoġġ ta’ politiki esterni 
tal‑UE (Nru 16/2014) — eżamina l-istruttura 
u l-immaniġġjar tal-faċilitajiet ta’ investi-
ment u jekk l-użu mill-kombinament rendiex 
il-benefiċċji intenzjonati.

L-awditu ta’ verdett pożittiv dwar l-istruttura 
u l-effettività ġenerali tal-kombinament ta’ 
għotjiet tal-faċilitajiet ta’ investiment reġjonali 
ma’ selfiet minn istituzzjonijiet finanzjar-
ji għall-appoġġ ta’ politiki esterni tal-UE, fil-
waqt li indika għadd ta’ kwistjonijiet ewlenin li 
jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod urġenti. Filwaqt li 
l-faċilitajiet twaqqfu tajjeb, il-benefiċċji potenzjali 
tal-kombinament ma ġewx realizzati għalkollox 
minħabba nuqqasijiet fl-immaniġġjar mill-Kum-
missjoni. Għal kważi nofs il-proġetti eżaminati 
ma kienx hemm biżżejjed evidenza biex jiġi 
konkluż li l-għotjiet kienu ġustifikati. F’xi każijiet 
l-investimenti x’aktarx li kienu jsiru mingħajr 
il-kontribuzzjoni mill-UE. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-allokazzjoni tal-għotjiet tkun ibbażata 
fuq valutazzjoni dokumentata li ssir bir-reqqa, 
tal-valur miżjud f’termini tal-ilħuq tal-objettivi 
tal-UE għall- iżvilupp, għall-viċinat u għat-tkabbir.

Mill‑2007 ‘l hawn il‑Kummissjoni ħolqot tmien 
faċilitajiet ta’ investiment reġjonali. Dawn jgħaqqdu 
għotjiet iffinanzjati mill‑FEŻ u mill‑baġit ġenerali 
tal‑UE ma’ selfiet, prinċipalment minn istituzz‑
jonijiet Ewropej ta’ finanzjament għall‑iżvilupp. 
Il‑kombinament jimmira li jindirizza oppurtunitajiet 
ta’ investiment, normalment proġetti maġġuri ta’ 
infrastruttura, li jistgħu jkunu vijabbli iżda li ma jat‑
tirawx biżżejjed finanzjament minn sorsi fis‑suq.

 • L‑inizjattiva tal‑UE dwar iċ‑Centri ta’ 
Eċċellenza tista’ tikkontribwixxi b’mod ef‑
fettiv għall‑mitigazzjoni ta’ riskji kimiċi, 
bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN) li 
jkunu ġejjin minn barra l‑UE? (Nru 17/2014) 
— ivvaluta jekk l-inizjattiva kinitx ibbażata fuq 
analiżi tajba tas-sitwazzjoni qabel l-2010, jekk 
l-istruttura organizzattiva tal-inizjattiva kinitx 
xierqa biex tilqa’ l-isfidi identifikati, u jekk kienx 
hemm stabbilita u operazzjonali sistema xierqa 
ta’ ġestjoni.

L-awditu kien ġeneralment pożittiv dwar 
il-kontribut li ċ-Ċentri ta’ Eċċellenza jagħmlu 
għall-mitigazzjoni ta’ riskji CBRN. L-inizjattiva hija 
konformi mal-prijoritajiet stabbiliti fl-istrateġija 
Ewropea ta’ sigurtà u l-istrateġija tal-UE kontra 
l-proliferazzjoni ta’ armi ta’ qerda massiva. Hija 
tipprevedi l-involviment tal-partijiet interessati 
kollha fil-pajjiżi sħab, li jsaħħaħ is-sostenibbiltà 
tal-azzjonijiet li jittieħdu. L-istruttura organizzat-
tiva hija ġeneralment xierqa, iżda l-kumplessità 
tagħha kkontribwixxiet għal dewmien biex 
il-proġetti jibdew jaħdmu sew.

L‑inizjattiva dwar iċ‑Centri ta’ Eċċellenza tir‑
referi għall‑istabbiliment ta’ pjattaformi reġjonali 
f ’reġjuni differenti tad‑dinja biex jittrattaw riskji 
CBRN. Hija l‑akbar miżura waħdanija fil‑komponent 
fuq terminu twil tal‑Istrument għall‑Istabbiltà u ġiet 
allokata EUR 100 miljun għall‑perjodu 2010‑13.
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 • Sistemi ta’ evalwazzjoni u ta’ monitoraġġ 
orjentat lejn ir‑riżultati (MOR), tal‑EuropeAid 
(Nru 18/2014) — eżamina jekk dawn is-sistemi 
humiex affidabbli, organizzati b’mod xieraq 
u mgħammra b’riżorsi xierqa, jiżgurawx il-provve-
diment ta’ sejbiet rilevanti u robusti, u jiżgurawx 
li jsir użu massimu mis-sejbiet.

L-awditu kien kritiku mill-affidabbiltà ta’ dawn 
is-sistemi. Il-funzjonijiet ta’ evalwazzjoni u ta’ 
MOR huma organizzati tajjeb iżda għandha 
tingħata aktar attenzjoni għall-użu effiċjenti 
mir-riżorsi. Is-sistemi ma jipprovdux biżżejjed 
informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba u jonqsu 
milli jiżguraw li jsir użu massimu mis-sejbiet. 
L-evalwazzjonijiet ta’ proġetti u programmi li 
huma organizzati mid-delegazzjonijiet tal-Kum-
missjoni u mwettqa f’pajjiżi sħab mhumiex 
immaniġġjati b’mod sodisfaċenti: is-superviżjoni 
kumplessiva hija inadegwata, l-ammont ta’ riżorsi 
użati mhuwiex ċar u hemm nuqqas ta’ aċċess 
għar-riżultati.

Tnejn mill‑elementi ewlenin tal‑qafas ta’ ob‑
bligu ta’ rendikont operat mid‑Direttorat Ġenerali 
għall‑Iżvilupp u l‑Kooperazzjoni (EuropeAid) 
tal‑Kummissjoni Ewropea huma s‑sistemi ta’ eval‑
wazzjoni u ta’ MOR tiegħu. L‑ispiża annwali totali 
tas‑sistemi hija stmata bejn EUR 34 miljun u EUR 38 
miljun. L‑infiq annwali fuq l‑iżvilupp li dawn is‑siste‑
mi jkopru huwa stmat għal madwar EUR 8 biljun.

 • L‑Assistenza ta’ Qabel l‑Adeżjoni tal‑UE 
lis‑Serbja (Nru 19/2014) — eżamina jekk il-Kum-
missjoni mmaniġġjatx b’mod effettiv l-appoġġ 
ta’ qabel l-adeżjoni lis-Serbja matul il-perjodu 
2007-13 u l-appoġġ tagħha għall-qasam ewlieni 
tal-governanza.

L-awditu sab li l-appoġġ mill-UE ta’ EUR 1.2 biljun 
matul il-perjodu 2007-13 kien globalment ef-
fettiv fit-tħejjija tas-Serbja għas-sħubija fl-UE. 
Il-finanzjament mill-Istrument għall-Assistenza 
ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), flimkien ma’ forom 
oħra ta’ appoġġ, għen lis-Serbja biex timpli-
menta riformi soċjali u ekonomiċi u biex ittejjeb 
il-ġestjoni tagħha tal-finanzi pubbliċi. Ibbażat 
fuq l-esperjenza miksuba f’pajjiżi benefiċjarji 
oħra taħt l-IPA, il-Kummissjoni qed iżżid l-enfasi 
tagħha fuq kwistjonijiet ta’ governanza meta 
tkun qed tippjana l-assistenza finanzjarja u mhux 
finanzjarja lis-Serbja. Il-Kummissjoni kienet effet-
tiva fil-ġestjoni tal-assistenza mhux finanzjarja 
lis-Serbja fil-qasam ta’ governanza u l-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni. Il-Kummissjoni kienet ef-
fettiva wkoll fit-tħejjija tas-Serbja għal-ġestjoni 
deċentralizzata tal-fondi tal-UE, iżda biss fl-isfera 
limitata tal-istrutturi ta’ ġestjoni tal-IPA.

Il‑governanza, identifikata mill‑Kummissjoni bħala 
l‑qasam tal‑akbar sfida għas‑Serbja, irċeviet kwart 
mill‑finanzjament taħt l‑IPA, li ammonta għal mad‑
war EUR 170 miljun kull sena bejn l‑2007 u l‑2013. 
L‑UE tikkomplementa l‑finanzjament taħt l‑IPA b’xi 
mezzi mhux finanzjarji biex tgħin lis‑Serbja tħejji 
għas‑sħubija fl‑UE.
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Amministrazzjoni

L-infiq amministrattiv tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-UE tkopri l-ispejjeż għall-persunal bħalma 
huma salarji u pensjonijiet, u infiq fuq bini, tagħmir, enerġija, komunikazzjoni u teknoloġija tal-informatika. 
L-infiq assenjat għal dan il-qasam għall-2014-20 – bil-prezzijiet attwali — jammonta għal EUR 70 biljun, 6 % 
tal-baġit totali tal-UE.

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapport speċjali li ġej 
f’dan il-qasam.

 • L‑istituzzjonijiet u l‑korpi tal‑UE kif jik‑
kalkolaw, inaqqsu u jpaċu l‑emissjonijiet 
tagħhom ta’ gassijiet serra? (Nru 14/2014) — 
ivvaluta jekk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kell-
homx politiki biex jitnaqqas l-impatt tal-operazz-
jonijiet amministrattivi tagħhom fuq l-ambjent 
u jekk dawn ġewx implimentati b’mod effettiv.

L-awditu stieden lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE 
biex jiżviluppaw politika komuni għat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (“impronta 
tal-karbonju”). Il-progress fl-introduzzjoni 
tal-Iskema Ewropea ta’ mmaniġġjar u awditjar 
ekoloġiċi miexi bil-mod, b’informazzjoni erratika 
disponibbli dwar l-ammont reali ta’ emissjoni-
jiet. Huma ftit istituzzjonijiet u korpi biss li jużaw 
l-akkwist ekoloġiku b’mod sistematiku. 

Filwaqt li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE rnexx-
ielhom idawru x-xejra taż-żieda f’emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra kkawżati mill-konsum tal-enerġija 
fil-binjiet tagħhom, id-data disponibbli ma pper-
mettietx li jiġu identifikati xejriet ċari fit-tnaqqis 
għal sorsi oħra ta’ emissjonijiet bħall-ivvjaġġar ta’ 
dmir. Aktar minn nofs l-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-UE li ġew awditjati ma kinux stabbilixxew 
miri kwantifikati għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tagħhom.

Il‑politika tal‑UE dwar l‑ambjent timmira lejn livell 
għoli ta’ protezzjoni. It‑Trattat (TFUE) jipprovdi li 
r‑rekwiżiti għall‑ħarsien tal‑ambjent għandhom 
jiġu integrati fid‑definizzjoni u fl‑implimentazzjoni 
tal‑politiki u l‑attivitajiet tal‑Unjoni, sabiex jipprom‑
wovu l‑iżvilupp sostenibbli.
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Dħul / riżorsi proprji

Ir-riżorsi proprji huma d-dħul tal-UE, li jintuża biex jiffinanzja l-infiq tagħha. Hemm tliet tipi ta’ riżorsi proprji: 
riżorsi proprji tradizzjonali (dazji doganali fuq importazzjonijiet minn barra l-UE u imposti fuq iz-zokkor), riżorsi 
proprji bbażati fuq il-VAT u riżorsi proprji bbażati fuq l-ING (l-akbar sors ta’ dħul tal-baġit tal-UE).

Matul l-2014, il-QEA pproduċiet ir-rapport speċjali li ġej 
f’dan il-qasam.

 • L‑arranġamenti kummerċjali preferenzjali 
huma ġestiti b’mod xieraq? (Nru 2/2014) — iv-
valuta jekk il-Kummissjoni vvalutatx b’mod xieraq 
l-effetti ekonomiċi tal-arranġamenti kummerċjali 
preferenzjali u jekk il-kontrolli humiex effettivi 
biex jiżguraw li l-importazzjonijiet ma jistgħux 
jibbenefikaw b’mod skorrett minn tariffa prefer-
enzjali, li jirriżulta f’telf ta’ dħul tal-UE.

L-awditu sab li filwaqt li l-Kummissjoni żiedet 
il-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha 
matul iż-żmien, hija għadha ma tanalizzax 
biżżejjed l-impatt ekonomiku tal-arranġamenti 
kummerċjali preferenzjali. L-UE titlef id-dħul 
minħabba f’kontrolli doganali dgħajfa fl-Istati 
Membri li jonqsu milli jimpedixxu li xi importazz-
jonijiet jibbenefikaw b’mod skorrett minn tariffi 
preferenzjali.

Permezz ta’ arranġamenti unilaterali, l‑UE tagħti 
preferenza lil pajjiżi li qed jiżviluppaw għal aċċess 
mingħajr tariffi għas‑suq tal‑UE,u b’hekk tikkon‑
tribwixxi għall‑qerda tal‑faqar u għall‑promozzjoni 
tal‑iżvilupp sostenibbli. Fl‑2011, il‑valur tal‑mer‑
kanzija importata fl‑UE taħt il‑PTAs ammonta għal 
aktar minn EUR 242 biljun, li jirrappreżenta 14 % 
tal‑importazzjonijiet tal‑UE.
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Governanza finanzjarja u ekonomika

Il-qafas ta’ governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea għandu l-għan li jaqbad jew jimpedixxu u li jikkoreġi 
xejriet ekonomiċi problematiċi bħal defiċits eċċessivi ta’ gvernijiet jew livelli eċċessivi ta’ dejn pubbliku, li jisgħu 
jżommu t-tkabbir lura u jqiegħdu s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi f’riskju.

Fl-2014, il-QEA pproduċiet l-ewwel rapport speċjali 
tagħha f’dan il-qasam.

 • Is‑superviżjoni bankarja Ewropea li qed tieħu 
forma — l‑EBA u l‑kuntest dejjem jinbidel 
tagħha (Nru 5/2014) — ivvaluta jekk il-Kummis-
sjoni u l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) kinux 
wettqu r-responsabbiltajiet tagħhom b’mod 
sodisfaċenti fl-istabbiliment tal-arranġamenti 
ġodda għas-sistema ta’ regolamentazzjoni u ta’ 
superviżjoni tas-settur bankarju u eżamina kemm 
kienu qed jiffunzjonaw b’suċċess.

L-awditu sab li r-riforma mill-Kummissjoni 
tal-leġiżlazzjoni tas-settur bankarju u l-ħolqien 
tal-EBA kienu l-ewwel passi importanti b’rispons 
għall-kriżi finanzjarja. L-EBA pprovdiet l-ele-
menti ta’ sistema regolatorja u superviżorja 
ġdida għas-settur bankarju. Ġew identifikati 
dgħufijiet fis-superviżjoni bankarja transkonfinali, 
fil-valutazzjoni tar-reżiljenza tal-banek tal-UE 
u fil-promozzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. 
L-EBA kellha mandat legali u persunal limitati biex 
twettaq it-testijiet tal-istress 2011, li saru mingħajr 
miżuri ta’ “garanzija ta’ kontinġenza” finanzjarja 
fil-livell tal-UE. Għalkemm it-testijiet tal-istress 
kienu ta’ għajnuna fl-inizjar tar-rikapitalizzazzjoni 
ta’ għadd kbir ta’ banek, dawn żvelaw il-limi-
tazzjonijiet ta’ eżerċizzji bħal dawn meta ma 
jkunux ikkombinati ma’ valutazzjoni tal-kwalità 
tal-portafoll tal-assi. Għad hemm xi dubji dwar 
ir-rwol tagħha fis-superviżjoni tal-banek u r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-EBA u tal-BĊE.

Wara l‑konsegwenzi tal‑kriżi finanzjarja, il‑Kum‑
missjoni ħadet passi biex tistabbilizza s‑settur 
bankarju billi fittxet li ssaħħaħ il‑qafas regolatorju 
u s‑superviżjoni tal‑banek, b’mod partikolari dawk li 
joperaw bejn il‑fruntieri. Bħala parti minn proposti 
estensivi għal bidliet regolatorji, l‑EBA ġiet stab‑
bilita fl‑2011. L‑EBA għandha rwol fis‑superviżjoni 
tar‑regolamentazzjoni bankarja Ewropea u fil‑pro‑
tezzjoni tal‑konsumatur.

Ir‑rapporti speċjali kollha huma ppubblikati fl‑inti‑
er tagħhom fi 23 lingwa tal‑UE fuq is‑sit web tagħna 
(eca.europa.eu) u permezz tal‑EU bookshop (book‑
shop.europa.eu).
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Opinjonijiet u prodotti oħra fl‑2014

Il-QEA tikkontribwixxi għat-titjitb tal-ġestjoni finanzjar-
ja tal-UE permezz tal-opinjonijiet tagħha dwar proposti 
għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanz-
jarju. Dawn l-opinjonijiet jintalbu mill-istituzzjonijiet 
l-oħra tal-UE, u jintużaw mill-awtoritajiet leġiżlattivi – 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill – f’xogħolhom. Il-QEA 
tista’ toħroġ ukoll dokumenti ta’ pożizzjoni u analiżijiet 
dwar kwistjonijiet oħra fuq l-inizjattiva proprja tagħha. 
Fuq l-inizjattiva proprja tal-QEA, inħarġet fehma dwar 
ir‑rapport tal‑Kummissjoni dwar miżuri kontra 
l‑korruzzjoni, filwaqt li analiżi tal‑iffrankar potenz‑
jali għall‑baġit tal‑UE li kieku l‑Parlament Ewropew 
jiċċentralizza l‑operazzjonijiet tiegħu kienet rispons 
għal talba mill-Parlament Ewropew.

Fl-2014, il-QEA pproduċiet seba’ opinjonijiet li jkopru 
għadd ta’ oqsma sinifikanti:

 • dwar proposta għall-emendar tar-regolament 
dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet am-
ministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni 
bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun 
assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji 
doganali u agrikoli (Nru 1/2014);

 • dwar proposta għall-aġġustament tar-remuner-
azzjoni u l-pensjoni tal-uffiċjali u ta’ impjegati 
oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti 
korrettivi li japplikaw għalihom (Nru 2/2014);

 • dwar proposta għall-emendar tar-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp għall-implimentazzjoni tal-Faċilità 
ta’ Tranżizzjoni (Nru 3/2014);

 • dwar proposta għall-emendar tar-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-Iskejjel 
Ewropej (Nru 4/2014);

 • dwar proposta għall-emendar tar-regolament 
tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern 
(UASI) li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet finanzjarji 
applikabbli għall-UASI (Nru 5/2014);

 • dwar proposta għall-emendar tar-regolament 
li jikkonċerna l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) fir-rigward tal-istabbiliment ta’ Kontrollur 
ta’ garanziji proċedurali (Nru 6/2014);

 • dwar proposta għall-emendar tar-regolament 
dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet 
Ewropej (Nru 7/2014).

7 
opinjonijiet

prodotti fl‑2014
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Analiżijiet panoramiċi

Is-sena 2014 kienet perjodu ta’ tiġdid sinifikanti 
għall-Unjoni Ewropea. F’dan l-isfond ta’ bidla, il-QEA 
kkonċepiet u pproduċiet tip ta’ prodott ġdid: analiżijiet 
panoramiċi. Kull analiżi tkopri tema wiesgħa, u hija 
bbażata madwar il-prodotti, l-għarfien akkumulat 
u l-esperjenza tal-QEA. Dawn huma intenzjonati li 
jservu ta’ bażi għal konsultazzjoni u djalogu mal-parti-
jiet interessati tal-QEA, u jippermettu li l-QEA tagħmel 
osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet importanti li 
normalment jisgħu ma jkunux suġġetti għall-awditjar. 
L-ewwel analiżi panoramika, ippubblikata f’Settembru 
2014, indirizzat kwistjonijiet ta’ arranġamenti tal-UE 
fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar 
pubbliku (ara l-kaxxa), u serviet bħala r-referenza 
prinċipali għall-konferenza dwar l-Obbliġu ta’ 
Rendikont tal-UE, li saret f’Ottubru 2014 (ara l-paġna 
39). It-tieni waħda, intitolata “Nagħmlu l-aħjar użu minn 
flus l-UE: analiżi panoramika tar-riskji għall-ġestjoni 
finanzjarja tal-baġit tal-UE”, ġiet ippubblikata 
f’Novembru 2014. Din ipprovdiet ħarsa ġenerali lejn 
il-flussi finanzjarji tal-UE u tagħti sommarju tal-kwist-
jonijiet li għandhom jiġu indirizzati biex jiġi żgurat, fost 
affarijiet oħra, il-kontribwent tal-UE jieħu valur aħjar 
għall-flus mill-baġit tal-UE (ara l-kaxxa).

L‑opinjonijiet u l‑analiżijiet panoramiċi huma 
ppubblikati fl‑intier tagħhom fi 23 lingwa tal‑UE 
fuq is‑sit web tagħna (eca.europa.eu).

2
analiżijiet panoramiċi

prodotti fl‑2014
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Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika tal‑arranġamenti tal‑UE fir‑rig‑
ward tal‑obbligu ta’ rendikont u tal‑awditjar pubbliku

Din l-analiżi panoramika għandha l-għan li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar, u trawwem riflessjoni fuq, suġġett li 
huwa ta’ importanza reali għal-leġittimità demokratika tas-sistema istituzzjonali tal-UE.

Hija tiddeskrivi l-karatteristiċi essenzjali ta’ qafas ta’ obbligu ta’ rendikont, ir-rwol tal-awditjar pubbliku u l-el-
ementi ewlenin għal katina b’saħħitha tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar, tistipula sitt oqsma importanti 
li jiffaċċjaw sfidi tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku fil-livell tal-UE, u tanalizza l-arranġamenti 
tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar li japplikaw għad-diversi strumenti ġodda intergovernattivi u tal-UE, 
żviluppati bħala rispons għall-kriżi finanzjarja.

L-analiżi tagħna tikkonkludi billi tistipula kif għandhom jittejbu l-obbligu ta’ rendikont u l-awditjar pubbliku 
fil-livell tal-UE, inklużi:

 ο sistema aktar kollaborattiva ta’ skrutinju għal strumenti koordinati jew intergovernattivi bejn l-UE u l-Istati 
Membri;

 ο sett aktar konsistenti u komprensiv ta’ arranġamenti fost il-politiki, l-istrumenti u l-fondi kollha tal-UE 
mmaniġġjati mill-istituzzjonijiet tal-UE;

 ο sistemi ta’ ġestjoni u kontroll aħjar għall-attivitajiet u l-fondi tal-UE bħala prerekwiżit għal trasparenza, gov-
ernanza tajba u għoti ta’ rendikont;

 ο fokus fuq il-kejl tal-impatt u r-riżultati tal-politika tal-UE fejn il-baġit tal-UE għandu rwol żgħir iżda hemm 
dispożizzjoni regolatorja jew leġiżlattiva tal-UE sinifikanti; u

 ο tnaqqis ta’ duplikazzjonijiet għaljin fl-awditjar għall-politiki u l-fondi tal-UE billi jiġi żgurat li l-awdituri f’kull 
livell jkunu jistgħu jserrħu b’mod xieraq fuq ix-xogħol ta’ oħrajn.

Nagħmlu l‑aħjar użu minn flus l‑UE: analiżi panoramika tar‑riskji għall‑ġestjoni 
finanzjarja tal‑baġit tal‑UE

Din l-analiżi panoramika tiġbor flimkien l-osservazzjonijiet tal-QEA dwar l-aspetti kollha tal-ġestjoni tal-baġit 
tal-UE fi żmien meta l-gvernijiet tal-Istati Membri u l-kontribwenti jridu jaraw valur aħjar mill-fondi li 
jikkontribwixxu.

Hija tibni fuq 35 sena esperjenza ta’ awditjar tad-dħul u l-infiq tal-UE, biex tipprovdi ħarsa ġenerali lejn 
il-ġestjoni finanzjarji tal-UE u tagħti sommarju tal-kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati biex jiġi żgurat li 
baġit tal-UE jagħti valur aħjar għall-flus. Din l-analiżi hija kkomplementata minn skedi informattivi dettaljati 
dwar il-karatteristiċi u l-kwistjonijiet prinċipali assoċjati mal-oqsma differenti ta’ dħul u ta’ nfiq, u tistipula xi 
suġġerimenti għal titjib.
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L-analiżi tidentifika għadd ta’ kwistjonijiet ewlenin li jistħoqqilhom attenzjoni speċifika, inklużi:

 ο regoli ta’ eliġibbiltà u kundizzjonijiet oħra kumplessi żżejjed biex jiġi riċevut appoġġ mill-UE, li jagħmilha 
diffiċli li dawn jiġu mifhuma, amministrati u ċċekkjati, u jwassal għal interpretazzjonijiet differenti;

 ο regoli u proċeduri tal-akkwist pubbliku li mhux dejjem jiġu segwiti — jew deliberatament jew inkella 
minħabba li ma jiġux mifhuma sew – li jwassal għal spejjeż ogħla jew dewmien fi proġetti ffinanzjati mill-UE;

 ο kapaċità insuffiċjenti tal-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-immaniġġjar u l-infiq ta’ fondi tal-UE, li jżid 
ir-riskju ta’ żball u ta’ nfiq ta’ kwalità baxxa;

 ο koordinazzjoni fqira bejn il-baġits tal-UE u dawk nazzjonali, nuqqas ta’ fondi tal-Istati Membri disponibbli 
għal kofinanzjament u enfasi fuq l-iżgurar ta’ konformità mar-regoli aktar milli fuq ir-riżultati miksuba; u

 ο volum kbir ta’ impenji mill-perjodu preċedenti ta’ nfiq li għadhom iridu jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-UE.

Accountability framework for EU's management and financial controls

Il-Qorti Ewropea
tal-Awdituri Awditu

Il-Kummissjoni Ewropea
u l-Amministrazzjoni

tal-Istati Membri

Il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill (Stati Membri)

Rappurtar b’rabta mal-obbligu ta’ 

rendikont: Trasparenza
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Dijagramma mill-analiżi panoramika tal-arranġamenti tal-UE fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont  
u tal-awditjar pubbliku.
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Relazzjonijiet ma’ partijiet 
interessati

Il-valur tal-kontribut tal-QEA għall-obbligu ta’ 
rendikont tal-UE jiddependi, fil-biċċa l-kbira, mill-użu 
li s-sħab prinċipali tagħna jagħmlu minn xogħolna 
u mill-prodotti tagħna fil-proċess ta’ obbligu ta’ 
rendikont. Dawk is-sħab huma l-awtoritajiet politiċi li 
huma responsabbli għas-sorveljanza pubblika tal-użu 
li jsir mill-fondi tal-UE (jiġifieri l-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill tal-UE u l-parlamenti nazzjonali). L-istrateġija 
tagħna għall-2013-2017 timpenjana li nsaħħu 
l-arranġamenti tagħna għall-monitoraġġ tal-iżvilupp 
estern u għall-ġestjoni tar-relazzjonijiet mas-sħab 
tagħna.

Il-President u l-Membri tal-QEA jżommu kuntatti 
regolari mal‑kumitati tal‑Parlament Ewropew, 
b’mod partikolari l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
(CONT). Fl-2014, il-President Caldeira pparteċipa f’żewġ 
laqgħat tal-CONT, kif ukoll f’għadd ta’ sessjonijiet 
plenarji tal-Parlament Ewropew. Dan kien jinkludi 
l-preżentazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali 
u tar-rapporti annwali tagħna. Wieħed mill-għanijiet 
strateġiċi tagħna huwa li nsaħħu s-sħubijat mal-partijiet 
interessati ewlenin tagħna, bħal fil-każ tad-diversi ku-
mitati speċjalizzati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

F’April 2014, il-QEA ħatret lil Ville Itälä għall-pożizzjoni 
li nħolqot reċentement ta’ Membru responsabbli 
għar-relazzjonijiet istituzzjonali, li kkontribwixxa 
għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet tal-istituzzjoni tagħna ma’ 
istituzzjonijet oħra tal-UE f’livell strateġiku, inkluża 
ż-żieda ta’ opportunitajiet biex xogħolna jkollu impatt 
akbar.

Fl-2014, Membri oħra tal-QEA dehru 64 darba quddiem 
il-Kumitat CONT fi 17-il laqgħa dwar is-suġġett tar-rap-
porti annwali u r-rapporti speċjali tagħna. Id-diskuss-
jonijiet li rriżultaw wasslu għat-tħejjija ta’ rapporti minn 
membri individwali tal-CONT dwar ir-rapporti speċjali 
tagħna, inkluż abbozz ta’ rapport dwar ir-rapporti 
speċjali fil-kuntest tal-proċedura ta’ kwittanza 2013. 
Fl-2014 il-CONT beda jistieden sistematikament lill-ku-
mitati speċjalizzati għall-preżentazzjoni tar-rapporti 
speċjali tagħna fil-laqgħat tagħhom, li jgħin biex jiżdied 
l-impatt ta’ xogħolna.

Fl-2014 tkompliet it-tradizzjoni ta’ laqgħa konġunta bejn il-membri tal-CONT u l-QEA, li seħħet f’Ottubru fil-QEA fil-Lussemburgu.
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Kmieni fl-2014, il-Parlament Ewropew adotta rapport 
dwar ir‑rwol futur tal‑Qorti Ewropea tal‑Awdituri. 
Il-QEA laqgħet il-fehma espressa fir-rapport li kwalunk-
we riforma għandha titqies fil-kuntest usa’ tal-isfida 
tat-titjib tal-obbligu ta’ rendikont tal-UE. L-istituzzjoni 
tagħna bdiet tindirizza kwistjonijiet fejn għandna 
s-setgħa li naġixxu. B’mod partikolari f’xogħolna, 
ir-relazzjonijiet tagħna mal-partijiet interessati u l-użu 
tagħna mir-riżorsi. Il-progress li ksibna fl-indirizzar ta’ 
dawn il-kwistjonijiet ġie enfasizzat fl-evalwazzjoni bejn 
il-pari ppubblikata fl-2014 (ara Avvenimenti sinifikanti).

F’bosta każijiet, kellna għadd ta’ inizjattivi ta’ 
titjib diġà għaddejjin bħala parti mill-proċess 
għall-implimentazzjoni tal-istrateġija 2013-17, 
bħas-simplifikazzjoni tal-awditjar u tal-proċessi ta’ 
rappurtar, kif ukoll organizzazzjoni aktar flessib-
bli tar-riżorsi. Dan irriżulta f’għadd akbar ta’ rap-
porti prodotti matul is-sena u fi żmien medju 
iqsar għall-produzzjoni tagħhom. Kisbiet ulterjuri 
fl-effiċjenza u fl-effettività tal-proċess tal-awditjar 
tagħha huma mistennija mill-proġett ta’ riforma interna 
stabbilit fl-2014.

F’riżoluzzjoni ta’ Novembru 2013, il-Parlament Ewropew 
talab lill-QEA biex tipprovdi analiżi komprensiva 
tal-iffrankar potenzjali għall-baġit tal-UE, inkluż if-
frankar li jsir minħabba anqas telf ta’ ħin tax-xogħol 
u effiċjenza akbar, li kieku l-Parlament ikollu sede 
waħda. Il-QEA ħarġet ir-riżultat ta’ dan ix-xogħol f’Lulju 
2014, u kkonkludiet li t-trasferiment minn Strasburgu 
għal Brussell jista’ jiġġenera ffrankar sinifikanti u li 
t-trasferiment mil-Lussemburgu għal Brussell jista’ jżid 
ma’ dak l-iffrankar b’mod marġinali.

Fl-2014, il-QEA kompliet il-kooperazzjoni regolari 
mal‑Kunsill fil-bosta konfigurazzjonijiet u attivita-
jiet differenti tiegħu. Il-President Caldeira ppreżenta 
r-rapport annwali lill-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Fi-
nanzjarji f’Diċembru 2014, u l-QEA regolarment intalbet 
tippreżenta rapporti speċjali lil diversi kumitati u gruppi 
ta’ ħidma tal-Kunsill.

L-iżgurar ta’ relazzjonijiet effettivi mal‑parlamenti 
nazzjonali hija prijorità oħra tagħna. Il-Membri tal-QEA 
spiss jippreżentaw ir-rapport annwali tagħha lil udjenzi 
nazzjonali. Aħna nżommu lill-kumitati dwar l-affarijiet 
Ewropej u l-kontroll finanzjarju tal-parlamenti nazz-
jonali regolarment informati dwar l-attivitajiet tagħna. 
Delegazzjonijiet minn għadd ta’ parlamenti nazzjonali 
żaru lill-istituzzjoni tagħna matul is-sena, inkluża 
delegazzjoni tas-Senat Franċiż f’Lulju 2014. Barra minn 
hekk, il-QEA stiednet lil partijiet interessati ewlenin 
għas-seminar annwali tagħha għall-Membri, li sar 
f’Diċembru 2014, biex jippreżentaw il-fehmiet tagħhom 
dwar l-isfidi għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE.

Il-QEA tikkoopera mal‑Uffiċċju Ewropew Kontra 
l‑Frodi (OLAF) fil-ġlieda kontra l-frodi li titwettaq kon-
tra 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 nindentifikaw 
matul ix-xogħol tal-awditjar tagħna jew li jiġi kkomuni-
kat lilna minn partijiet terzi. Matul l-2014, ikkomunika-
jna lill-OLAF 16-il każ ta’ frodi, korruzzjoni jew attività 
illegali suspettata li qbadna matul ix-xogħol tal-awditjar 
tagħna.

Il-President Vítor Caldeira u l-Membru tal-QEA Danièle Lamarque 
jilqgħu lil Nicole Bricq, Membru tas-Senat ta’ Franza (ċentru).
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Kooperazzjoni ma’ Istituzzjonijiet 
Supremi tal‑Awditjar oħra

Il-QEA tikkoopera ma’ istituzzjonijiet supremi tal-awdit-
jar oħra (SAIs) prinċipalment permezz:

 • 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-Istituzz-
jonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) u l-grupp 
reġjonali Ewropew tagħha (EUROSAI).

Il-QEA analizzat u aġġornat l-istrateġija tagħha għal 
kooperazzjoni internazzjonali f’Settembru 2014 (ara 
l-kaxxa hawn taħt).

L‑Istrateġija tal‑QEA għal Kooperazzjoni Internazzjonali

L-istrateġija tal-QEA għal kooperazzjoni — f’konformità mal-istrateġija kumplessiva tagħha għall-2013-17 – 
għandha l-għan li timmassimizza l-kontribut tal-istituzzjoni għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE, notevolment 
billi ssaħħaħ il-kooperazzjoni bilaterali u multilaterali ma’ sħab rilevanti, bħal istituzzjonijiet supremi nazzjonali 
tal-awdijtar u organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar. Peress li l-obbligi tagħna tal-awditjar jestendu 
għal oqsma ta’ impatt Ewropew (eż. governanza finanzjarja) u impatt globali (eż. tibdil fil-klima), l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali tagħna jsiru saħansitra aktar essenzjali milli kienu fil-passat.

Il-prijoritajiet tal-istrateġija tal-QEA għal kooperazzjoni huma dawn li ġejjin:

 ο il-fokus ewlieni se jkompli jkun fuq il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE permezz tal-Kumitat ta’ Kuntatt u indi-
vidwalment mas-SAIs tal-Istati Membri. Dan jista’ jinkludi involviment f’xogħol ta’ awditjar u ta’ obbligu ta’ 
rendikont konġunt, rilevanti għall-baġit tal-UE u għal oqsma ta’ politika oħra tal-UE;

 ο fil-kuntest tat-tkabbir tal-UE, se nkomplu nappoġġaw lis-SAIs tal-pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenz-
jali tal-UE fl-attivitajiet tagħhom ta’ bini ta’ kapaċità;

 ο fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar bħall-INTOSAI, se nżidu l-involviment tagħna 
f’attivitajiet ta’ kooperazzjoni relatati mal-issettjar ta’ standards professjonali, fid-dawl tal-importanza 
tagħhom għall-bini ta’ kapaċità u għall-kondiviżjoni tal-għarfien fi ħdan is-settur tal-awditjar pubbliku.

Permezz tal-istrateġija tagħna għal kooperazzjoni, flimkien ma’ miżuri reċenti oħra bħall-konferenzi u l-laqgħat 
ta’ livell għoli li ġew introdotti reċentement, se nikkontribwixxu għas-sensibilizzazzjoni dwar il-ġestjoni finanz-
jarja u l-obbligu ta’ rendikont tal-UE.

Kungress tal-EUROSAI, L-Aja, Ġunju 2014.
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Kumitat ta’ Kuntatt tal‑Istituzzjonijiet 
Supremi tal‑Awditjar tal‑Istati Membri 
tal‑UE

It-Trattat tal-UE jeħtieġ li l-QEA u l-korpi tal-awditjar 
nazzjonali tal-Istati Membri jikkooperaw fi spirtu ta’ 
fiduċja, filwaqt li jżommu l-indipendenza tagħhom. 
Aħna nikkooperaw b’mod attiv mas-SAIs tal-Istati Mem-
bri tal-UE permezz tal-qafas tal-Kumitat ta’ Kuntatt, 
li jinkludi laqgħa annwali u diversi gruppi ta’ ħidma, 
netwerks u task forces stabbiliti biex jindirizzaw kwist-
jonijiet speċifiċi ta’ interess komuni.

F’Ottubru 2013, il-QEA ħadet il-presidenza tal-Kumitat 
ta’ Kuntatt għal perjodu ta’ sena. F’din il-kapaċità, aħna 
lqajna għandna l-laqgħa annwali tal-Kumitat ta’ Kuntatt 
li seħħet f’Ottubru 2014. It-temi prinċipali tal-aġenda 
kienu seminar dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni, notevol-
ment dwar kwistjonijiet relatati mal-Istrateġija Ewropa 
2020 u l-unjoni bankarja, ir-rappurtar dwar l-attivitajiet 
tal-Kumitat ta’ Kuntatt u s-sħab professjonali tiegħu, 
u awditi relatati mal-UE minn membri tal-Kumitat ta’ 
Kuntatt.

Aħna nikkooperaw ukoll mas-SAIs tal-Istati Membri 
tal-UE fuq bażi bilaterali. Eżempju tajjeb ta’ dan huwa 
l-proġett kooperattiv li twettaq bejn il-QEA u s-SAI 
tal-Polonja — Najwyższa Izba Kontroli. Dan kien 
jinvolvi l-parteċipazzjoni attiva tal-awdituri ta’ din 
tal-aħħar fix-xogħol tal-awditjar tagħna fil-Polonja 
dwar l-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ 
mard tal-annimali. Qed nikkooperaw ukoll mas-SAIs 
tal-Polonja u tal-Portugall fuq is-suġġett tal-Ewropa 
2020 fil-kuntest tal-kapitolu li jittratta l-prestazzjoni 
fir-rapport annwali 2014 tagħna.

Laqgħa tal-Kumitat ta’ Kuntatt fil-Lussemburgu, fil-15-17 ta’ Ottubru 2014.
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Netwerk tal‑Istituzzjonijiet Supremi 
tal‑Awditjar ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi 
kandidati potenzjali tal‑UE

Il-QEA tikkoopera mas-SAIs ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi 
kandidati potenzjali tal-UE, prinċipalment permezz ta’ 
Netwerk1 simili għall-Kumitat ta’ Kuntatt. Matul l-2014, 
appoġġajna n-Netwerk fit-twettiq ta’ awditu parallel 
tal-prestazzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika, notevol-
ment billi pprovdejna esperti fuq is-suġġett u fuq 
il-metodoloġija tal-awditjar tal-prestazzjoni.

Organizzazzjonijiet internazzjonali ta’ 
istituzzjonijiet tal‑awditjar pubbliku

Aħna komplejna jkollna rwol sħiħ u attiv f’attivitajiet 
tal-INTOSAI fl-2014 u għamilna kontribuzzjonijiet im-
portanti għal bosta mill-kumitati u l-gruppi ta’ ħidma 
tagħha:

 • fl-Għan 1 tal-INTOSAI bħala membru tal-Kumitat 
għall-Istandards Professjonali u tas-sottokumitati 
tagħha għall-awditi finanzjarji, tal-konformità 
u tal-prestazzjoni;

 • fl-Għan 2 tal-INTOSAI bħala membru tal-Kumitat 
għall-Bini ta’ Kapaċità u tas-sottokumitat tagħha 
għall-promozzjoni tal-aħjar prattiki u tal-garanzija 
tal-kwalità permezz ta’ evalwazzjonijiet volontarji 
bejn il-pari; u

 • fl-Għan 3 tal-INTOSAI bħala membru tal-Kumitat 
għall-Kondiviżjoni tal-Għarfien u tal-gruppi ta’ 
ħidma tagħha dwar l-awditjar ambjentali u dwar 
il-modernizzazzjoni finanzjarja u r-riforma 
regolatorja.

Ipparteċipajna fid-IX Kungress tal-EUROSAI f’Ġunju 
2014, inklużi l-organizzazzjoni u ż-żamma ta’ sessjoni 
ta’ ħidma dwar “Il-kejl tal-prestazzjoni tiegħek”, u fil-XLI 
u t-XLII laqgħa tal-bord governattiv tal-EUROSAI (peress 
li ilna membru tal-bord governattiv mill-2011).

Aħna komplejna bl-involviment attiv tagħna f’korpi ta’ 
ħidma tal-EUROSAI, notevolment il-gruppi ta’ ħidma 
dwar it-teknoloġiji tal-informatika u dwar l-awditjar am-
bjentali, fil-kumitat ta’ monitoraġġ għall-istabbiliment 
u l-operat tad-database elettroniku dwar prattiki tajba 
għall-kwalità tal-awdijtar, u t-task force dwar l-awditjar 
u l-etika. Il-QEA saret ukoll membru tal-grupp ta’ ħidma 
dwar l-awditjar ta’ fondi allokati għal katastrofijiet 
u diżastri, li ġie stabbilit reċentement.

Fil-qafas tal-konferenzi konġunti bejn il-gruppi ta’ 
ħidma reġjonali tal-INTOSAI, il-QEA pparteċipat b’mod 
attiv fit-II Konferenza Konġunta ASOSAI2-EUROSAI, li 
ffukat fuq it-tagħlimiet meħuda mill-esperjenzi fil-pas-
sat fir-rigward tal-adozzjoni tal-ISSAIs3 u fuq l-implika-
zzjoniet futuri tagħhom.

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.

2 Organizzazzjoni Asjatika tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar

3 Standards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi 
tal-Awditjar
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Avvenimenti sinifikanti

Evalwazzjoni internazzjonali bejn l‑pari 
tal‑QEA

Fl-2013 il-QEA stiednet lis-SAIs ta’ Franza, tal-Ġermanja 
u tal-Iżvezja biex iwettqu evalwazzjoni bejn il-pari 
tal-prattika tagħna fl-awditi tal-prestazzjoni. L-evalwa-
zzjoni bejn il-pari bniet fuq l-esperjenza tat-tliet sħab 
kollha u kienet eżerċizzju utli ħafna kemm għall-QEA kif 
ukoll għall-evalwaturi. Il-metodoloġija kienet ibbażata 
fuq kriterji ġeneralment rikonoxxuti li jirregolaw xogħol 
is-SAIs, u ħadet inkunsiderazzjoni l-gwida stipulata 
fl-istandards internazzjonali.

L-evalwazzjoni bejn il-pari ġiet ippubblikata fl-2014 
fuq is-sit web tagħna (eca.europa.eu). Fiha l-pari 
kkonkludew li mill-aħħar evalwazzjoni bejn il-pari 
tal-2008, il-QEA kienet għamlet progress sinifikanti. 
Aħna konna analizzajna l-isfidi li jirriżultaw mill-qafas 
istituzzjonali kumpless tal-UE u konna ħadna għadd ta’ 
passi biex inkomplu nsaħħu l-effettività u l-effiċjenza 
tal-awditi tagħna u l-kwalità tar-rapporti tal-awditjar 
tagħna. Il-pari identifikaw il-ħtieġa li nissimplifikaw 
u nħaffu t-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħna, u li ntejbu 
l-formulazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu 
fir-rapporti tal-awditjar tagħna.

L-istandards internazzjonali tal-awditjar jinkoraġġixxu 
l-evalwazzjonijiet internazzjonali bejn il-pari. Dawn 
jipprovdu opportunità biex l-istituzzjonijiet supremi 
tal-awditjar jiksbu valutazzjoni volontarja bbażata fuq 
standards internazzjonali ta’ kif iwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom. Fl-2014, il-QEA mexxiet l-evalwazzjoni bejn 
il-pari tal-istituzzjoni suprema tal-awditjar tal-Litwanja, 
u ġiet mistiedna tevalwa l-Uffiċċju tal-Awditjar Federali 
Żvizzeru, kif ukoll biex tieħu sehem f’evalwazzjonijiet 
bejn il-pari tas-SAIs ta’ Spanja u tal-Latvja.

Konferenza ta’ livell għoli dwar it‑titjib 
tal‑obbligu ta’ rendikont tal‑UE

F’Ottubru 2014, il-QEA żammet konferenza ta’ liv-
ell għoli, li laqqgħet flimkien ħafna minn dawk 
ikkonċernati bl-iżgurar li l-Unjoni Ewropea tagħti 
rendikont għall-fondi pubbliċi li jintużaw biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-UE. Il-konferenza indirizzat il-lakuni, 
id-duplikazzjonijiet u l-isfidi li jeżistu fil-livell tal-UE 
u f’dak tal-Istati Membri, kif identifikati fl-analiżi 
panoramika tagħna tal-arranġamenti tal-UE fir-rigward 
tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku (ara 
l-paġna XX).

Din ipprovdiet pjattaforma għal dibattitu bejn 
il-parteċipanti, inklużi Membri jew rappreżentanti 
tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, 
il-QEA, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank Ewropew 
tal-Investiment, il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà, 
uffiċċji nazzjonali tal-awditjar u d-dinja tal-akkademiċi, 
dwar kif dawn l-arranġamenti għandhom jiżviluppaw 
b’rispons għall-iżviluppi fl-integrazzjoni ekonomika, 
baġitarja u monetarja. Id-diskussjonijiet ikkonċentraw 
fuq l-obbligu ta’ rendikont fi ħdan l-UE, b’mod partiko-
lari fir-rigward tal-banek ċentrali u s-superviżuri, l-is-
trutturi tal-kriżi u l-istrutturi ta’ wara l-kriżi, l-ingranaġġ 
ta’ fondi tal-UE b’parteċipazzjoni esterna, u t-tisħiħ 
tal-fokus fuq il-prestazzjoni tal-UE.

Il-parteċipanti tal-konferenza qablu li tinħtieġ koop-
erazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet governattivi, il-par-
lamenti u l-awdituri fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali 
biex il-pubbliku jingħata stampa aħjar tal-prestazzjoni 
tal-politiki u l-programmi tal-UE.

Mix-xellug għal-lemin: Jacques Sciberras, kap ta’ kabinett, il-Membru 
tal-QEA Kevin Cardiff, il-President Vítor Caldeira u l-Viċi President tal-PE 
Olli Rehn.
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Tisħiħ ta’ sħubijat mal‑awtoritajiet naz‑
zjonali fil‑Litwanja

Delegazzjoni ta’ livell għoli mill-QEA żaret il-Litwanja 
f’Settembru biex issaħħaħ is-sħubijat mal-parlament, 
mal-gvern, mal-bank ċentrali u mas-SAI tagħhom, 
u biex tippromwovi l-aħjar użu minn u l-iskrutinju 
tal-infiq tal-UE fil-pajjiż. Il-QEA u s-sħab tagħha 
fil-Litwanja skambjaw fehmiethom dwar il-prijoritajiet 
għat-titjib tal-obbligu ta’ rendikont tal-UE, esploraw 
kif l-aħjar jaħdmu flimkien biex jippromwovu l-valur 
miżjud tal-infiq tal-UE, u qiesu kif jistgħu jgħinu lil dawk 
li jfasslu l-politika u lill-parlament fil-Litwanja biex 
jagħmlu l-aħjar użu mir-riżultati tal-awditjar tal-QEA.

Matul iż-żjara, id-delegazzjoni tal-QEA kellha parti 
attiva fil-konferenza tal-Parlament Litwan dwar “Sfidi 
fl-Obbligu ta’ Rendikont u fl-Awditjar Pubbliku”. Barra 
minn hekk, id-delegazzjoni u s-sħab tagħha ddiskutew 
kwistjonijiet konnessi mal-governanza finanzjarja 
u ekonomika u l-benefiċċji għal-Litwanja jekk tissieħeb 
maż-Żona tal-euro fl-1 ta’ Jannar 2015.

Il-Litwanja kienet l-ewwel waħda minn sensiela ta’ 
żjarat lill-Istati Membri tal-UE, li permezz tagħhom 
il-QEA għandha l-intenzjoni li ssaħħaħ, fis-snin li ġejjin, 
is-sħubijat mal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-ġestjoni u l-iskrutinju tal-fondi tal-UE.

Laqgħa bejn id-delegazzjoni tal-QEA u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Litwanja.
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Il‑Kulleġġ tal‑QEA

Il-Kulleġġ tal-QEA huwa magħmul minn Membru 
wieħed għal kull Stat Membru. Skont it-Trattat, il-Mem-
bri tal-QEA jinħatru għal terminu ta’ sitt snin, u l-man-
dati tagħhom jistgħu jiġġeddu.

Il-Membri huma assenjati għal waħda minn ħames 
awli. L-awli jadottaw rapporti u opinjonijiet tal-awditjar 
u jieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi u am-
ministrattivi usa’. Kull Membru huwa wkoll responsabbli 
mill-kompiti proprji tiegħu, li huma primarjament rela-
tati mal-awditjar. Ix-xogħol tal-awditjar ta’ bażi jitwet-
taq mill-persunal tal-awditjar tal-QEA taħt il-koordinaz-
zjoni tal-Membru responsabbli, li huwa assistit minn 
kabinett. Huwa mbagħad jippreżenta r-rapport lill-awla 
u/jew lill-Qorti intiera għall-adozzjoni, u wara dan 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lil partijiet interes-
sati rilevanti oħra, inkluża l-midja.

Fl-2014, wara nominazzjonijiet mill-Istati Membri 
tagħhom, u wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħatar sitt Mem-
bri ġodda fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Erbgħa min-
nhom — Alex Brenninkmeijer (in-Netherlands), Danièle 
Lamarque (Franza), Nikolaos Milionis (il-Greċja), Phil 
Wynn Owen (ir-Renju Unit) – ingħaqdu mal-QEA fl-1 ta’ 
Jannar, u tnejn oħra – Klaus-Heiner Lehne (il-Ġermanja) 
u Oskar Herics (l-Awstrija) – ingħaqdu fl-1 ta’ Marzu 
2014.

Fit-23 ta’ Jannar 2014 it-28 Membru tal-QEA eleġġew 
mill-ġdid lil Vítor Caldeira bħala l-President tagħha 
għat-tielet terminu ta’ tliet snin. Il-president jissorvelja 
t-twettiq ta’ xogħol il-QEA u jirrappreżenta l-istituzzjoni 
fir-relazzjonijiet esterni tagħha.

Membri tal-QEA fi tmiem l-2014.

L-1000 laqgħa tal-Membri tal-QEA fis-27 ta’ Ottubru 2014.
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Ville 
ITÄLÄ
Il-Finlandja

  

 

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA 
IL-Portugall

Awla I - Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali

 

Jan
KINŠT
Ir-Repubblika Ċeka

 

Augustyn
KUBIK 
IL-Polonja

 
 

Kevin
CARDIFF
L-Irlanda

 

 

President

Awla II - Politiki strutturali, trasport, u enerġija

Phil 
WYNN OWEN  
Ir-Renju Unit

 

Lazaros S.  
LAZAROU
Ċipru

 

Oskar  
HERICS
L-Awstrija

  

Henri 
GRETHEN 
Il-Lussemburgu

 

Awla III - Azzjonijiet esterni

Szabolcs 
FAZAKAS 
L-Ungerija

 

Hans Gustaf 
WESSBERG
L-Iżvezja

 

Danièle  
LAMARQUE
Franza

  

Karel 
PINXTEN
Il-Belġju

Dekan

 

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

 

Milan Martin 
CVIKL 
Is-Slovenja

 

Pietro 
RUSSO
L-Italja

 

Baudilio TOMÉ 
MUGURUZA
Spanja

 

George 
PUFAN
Ir-Rumanija

Neven 
MATES
Il-Kroazja

Louis 
GALEA 
Malta

 

Awla CEAD - Koordinazzjoni, evalwazzjoni, aċċertament u żvilupp

 

Henrik 
OTBO ( † 1/2/2015)
Id-Danimarka

  
 

Igors 
LUDBORŽS
Il-Latvja

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
IL-31 ta’ Diċembru 2014

Dekan

Rasa
BUDBERGYTĖ 
IL-Litwanja

Dekan

Nikolaos
MILIONIS 
IL-Ġreċja

Kersti 
KALJULAID
L-Estonja

Dekan

Alex  
BRENNINKMEIJER
In-Netherlands

MIR – Membru għar-relazzjonijiet 
istituzzjonali

Ladislav 
BALKO 
Is-Slovakkja

Iliana 
IVANOVA
Il-Bulgarija

Klaus-Heiner 
LEHNE
Il-Ġermanja

Dekan
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L‑Istrateġija tal‑QEA għall‑2013‑17: il‑progress li sar

Fl-2014, il-QEA kienet fit-tieni sena ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tagħha li tkopri l-perjodu 2013-17. L-objet-
tiv matul il-perjodu huwa li jiġi mmassimizzat il-valur tal-kontribut tagħna għall-obbligu ta’ rendikont pubbliku 
tal-UE. Biex jintlaħaq dan l-objettiv, il-prijoritajiet prinċipali huma li:

 ο niffukaw il-prodotti tal-QEA fuq it-titjib tal-obbligu ta’ rendikont tal-UE;

 ο naħdmu ma’ oħrajn biex nagħtu spinta lill-kontribut tal-QEA għall-obbligu ta’ rendikont tal-UE;

 ο niżviluppaw aktar il-QEA bħala istituzzjoni professjonali tal-awditjar;

 ο nagħmlu l-aħjar użu mill-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tal-QEA;

 ο niddimostraw il-prestazzjoni u l-obbligu ta’ rendikont tal-QEA.

Fl-2014 l-istrateġija għenet biex tinbeda bidla sinifikanti fl-organizzazzjoni tagħna. Żewġ gruppi ta’ ħidma 
għall-istrateġija interna fuq is-simplifikazzjoni tal-proċess tal-awditjar u fuq id-definizzjoni aħjar tar-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ippreżentaw ir-riżultati tagħhom. Dan ikkoinċida mar-rapport mill-Parlament Ewropew 
dwar il-futur tal-QEA u l-preżentazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni bejn il-parti tal-QEA.

L-implimentazzjoni tad-diversi rakkomandazzjonijiet ġiet konsolidata fi proġett maġġuri ta’ riforma li nbeda 
tard fl-2014 u se jkompli sa nofs l-2016. L-għanijiet tar-riforma huma tnejn. L-ewwel nett, li l-proċess tal-awditjar 
jiġi ssimplifikat. Għar-rapporti speċjali dan għandu jwassal għal żminijiet ta’ produzzjoni iqsar, u għar-rapport 
annwali dan huwa intenzjonat li jwassal aktar fokus u ffrankar ta’ riżorsi. It-tieni għan huwa li l-QEA tiġi trasfor-
mata f’organizzazzjoni bbażata fuq il-kompiti. Dan se jagħmel lill-istituzzjoni tagħna aktar kapaċi li tidderieġi 
r-riżorsi lejn l-awditi u l-analiżijiet li jżidu l-aktar valur fil-qadi taċ-ċittadini tal-UE.
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Kejl tal‑prestazzjoni tal‑QEA

Mill-2008 ‘l hawn il-QEA applikat indikaturi ewlenin 
tal‑prestazzjoni (KPIs) biex tinforma lill‑maniġment 
dwar il-progress lejn il-ksib tal-miri tagħha, biex 
tappoġġa t-teħid ta’ deċiżjonijiet u biex tipprovdi 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni lill-partijiet inter-
essati tagħna. Dawn jirriflettu l-prijoritajiet tagħna 
u jiddimostraw 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 in-
teressati ewlenin, u l-effiċjenza u l-effettività tal-użu 
tagħna mir-riżorsi. Il-KPIs ġew aġġornati għall-perjodu 
strateġiku 2013-2017.

Kwalità u impatt tax‑xogħol tal‑QEA

Il-QEA tivvaluta l-kwalità u l-impatt tar-rapporti 
tagħha bbażat fuq l-evalwazzjoni mill-partijiet inter-
essati, analiżijiet mill-esperti, u s-segwitu li jingħata 
għar-rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-ġestjoni 
finanzjarja tal-UE. Barra minn hekk, il-QEA tkejjel 
il-preżenza tagħha fil-midja.

Evalwazzjoni mill‑partijiet interessati

Aħna stidinna 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-Kummiss-
joni u fl-Aġenziji Ewropej, u l-Kapijiet tas-SAIs tal-UE – 
biex jikklassifikaw l‑utilità u l‑impatt tar-rapporti li 
ppubblikajna fl-2014 fuq skala ta’ ħamsa minn baxx 
ħafna għal għoli ħafna.

Ir-risposti juru li 94 % tal-partijiet interessati prinċipali 
jivvalutaw ir-rapporti tal-QEA bħala utli għal 
xogħolhom (98 % fl-2013), u 91 % jqisu li għandhom 
impatt (94 % fl-2013).

Evalwazzjoni mill‑partijiet interessati

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Utilità tar-rapporti

Impatt probabbli tar-rapporti

13 56 25
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Analiżijiet mill‑esperti

Kull sena, esperti esterni indipendenti janalizzaw 
il-kontenut u l-preżentazzjoni ta’ kampjun tar-rapporti 
tagħna bħala valutazzjoni tal-kwalità. Fl-2014 l-analiz-
zaturi ivvalutaw tmien rapporti speċjali u r-Rapporti 
Annwali 2013. 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). 

Ir-riżultati kienu stabbli ħafna fis-snin reċenti, li jindika 
li r-rapporti tagħna huma ta’ kwalità sodisfaċenti.

Analiżijiet tar‑rapporti tal‑QEA mill‑Esperti

Segwitu għar‑rakkomandazzjonijiet

Mod ewlieni li bih nikkontribwixxu għat-titjib 
tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE huwa permezz tar-rak-
komandazzjonijiet li nagħmlu 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 
ir-rakkomandazzjonijiet tagħna jkunu ġew impli‑
mentati mill-partijiet awditjati tagħna. Sa tmiem l-2014, 
69 % minn kważi 600 rakkomandazzjoni maħruġa 
fl-2011-14 kienu ġew implimentati. Dan jirrappreżenta 
żieda fuq ir-rata ta’ implimentazzjoni ta’ 60 % fl-2013, 
relatata mar-rakkomandazzjonijiet li saru fil-perjodu 
2010-13.

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 
mal-objettiv strateġiku ta’ sensibilizzazzjoni dwar 
l-istituzzjoni tagħna, il-prodotti tagħna u s-sejbiet 
u l-konklużjonijiet tal-awditjar li nipprovdu.

Fl-2014 aħna identifikajna aktar minn 5 100 artikolu 
online relatati mar-rapporti speċjali tagħna, ir-Rapporti 
Annwali 2013 u l-istituzzjoni inġenerali. Minn dawn, 
40 % koprew ir-rapporti tal-awditjar tagħna filwaqt 
li l-bqija jagħmlu referenza għall-istituzzjoni tagħna 
u għal xogħolha inġenerali.

Implimentazzjoni tal‑programm ta’ ħidma 2014 tal‑QEA

Suġġetti ta’ referenza fil‑midja
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fuq ir‑rapport speċjali t
al‑QEA dwar l‑ajruporti

Użu effiċjenti u effettiv mir‑riżorsi

Aħna nivvalutaw l-effiċjenza u l-effettività tal-użu 
mir-riżorsi tagħna f’termini tal-abbilità tagħna li: nimpli-
mentaw il-programm ta’ ħidma tagħna; inwettqu awditi 
f’waqthom; u niżguraw il-kompetenza professjonali 
tal-persunal tagħna.

Implimentazzjoni tal‑programm ta’ ħidma

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-2014, aħna implimentajna 95 % tal-programm ta’ 
ħidma tagħna (90 % fl-2013). Ir-rapporti annwali u r-rap-
porti annwali speċifiċi ġew implimentati kif ippjanat, 
filwaqt li 85 % tar-rapporti speċjali ġew implimentati 
kif ippjanat (70 % fl-2013). L-awditi tal-prestazzjoni li ma 
kinux ikkompletati fl-2014 ġew riportati għall-2015.
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Produzzjoni ta’ rapporti speċjali

Biex ikollhom impatt, jeħtieġ li r-rapporti speċjali 
tagħna jkunu f’waqthom. Fi snin reċenti rnexxielna 
nqassru iż-żmien ta’ produzzjoni tal-awditi tagħna. 
L-istrateġija tagħna għall-2013-17 tfittex li ttejjeb is-sit-
wazzjoni aktar u għandu jkollha impatt li jista’ jitkejjel 
matul il-ftit snin li ġejjin.

Fl-2014 aħna pproduċejna 24 rapport speċjali, li min-
nhom 42 % ġew ikkompletati fi ħdan it-tul ta’ żmien 
immirat ta’ 18-il xahar (37 % fl-2013). Iż-żmien medju ta’ 
produzzjoni għar-rapporti speċjali prodotti fl-2014 kien 
ta’ 19-il xahar (20 xahar fl-2013).

Durata tar‑rapporti speċjali prodotti fl‑2014

Taħriġ professjonali

B’segwitu għal-linji gwida ppubblikati mill-Federazzjoni 
Internazzjonali tal-Kontabilisti, il-QEA għandha l-għan li 
tipprovdi medja ta’ 40 siegħa (5 ijiem) ta’ taħriġ profess-
jonali mhux lingwistiku għal kull awditur.

Jiem ta’ taħriġ professjonali għal kull awditur kull sena
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Medja ta’ jiem ta’ taħriġ professjonali mhux lingwistiku għal kull awditur

Erġajna qbiżna l-mira tagħna għat-taħriġ professjonali 
tal-persunal tal-awditjar, u dan jirrifletti l-importanza li 
nagħtu lill-iżvilupp tal-persunal. 

Meta jitqies it-taħriġ lingwistiku, l-awdituri tagħna 
rċevew medja ta’ 10 ijiem taħriġ fl-2014.
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Riżorsi umani

Allokazzjoni tal‑persunal

Wara s-sitwazzjoni diffiċli tal-finanzi pubbliċi Ewropej, 
il-QEA kompliet tapplika tnaqqis fil-persunal ta’ 1 % 
kull sena fuq perjodu ta’ 5 snin (2013-17) kif stabbilit 
fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-ġestjoni finanzjarja tajba ta’ Diċembru 2013.

B’riżultat ta’ dan, fl-2014 l-allokazzjoni tal-persunal 
tnaqqset minn 891 għal 882 uffiċjal u aġent tempo-
ranju (bl-esklużjoni ta’ Membri, aġenti kuntrattwali, 
esperti nazzjonali sekondati u trainees). Minn dawn, 
561 jaħdmu fl-awli tal-awditjar, inklużi 113 fil-kabinetti 
tal-Membri.

Biex jikkontribwixxu għall-għan li jsir l-aħjar użu 
mir-riżorsi, l-attivitajiet kollha fl-2013 komplew jiden-
tifikaw u jintroduċu miżuri ta’ effiċjenza bbażati fuq 
is-simplifikazzjoni ta’ proċeduri. L-iskjerament mill-ġdid 
tal-persunal mis-servizzi ta’ appoġġ għall-awditjar 
kompla fl-2014. Madankollu, dan ġie kkumpensat 
bl-iskjerament mill-ġdid ta’ ċerti servizzi ta’ appoġġ 
mill-kabinetti tal-Membri għal pul amministrattiv, 
u bit-trasferiment ta’ persunal mill-komunikazzjonijiet 
u relazzjonijiet istituzzjonali għall-Presidenza.

Reklutaġġ

Il-persunal tal-QEA għandu firxa wiesgħa ta’ sfondi 
akkademiċi u professjonali, u l-kwalità ta’ xogħlu 
u tal-impenn tiegħu hija riflessa fil-prodott tal-istituzz-
joni tagħna. Il-politika ta’ reklutaġġ tagħna ssegwi 
l-prinċipji ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-is-
tituzzjonijiet tal-UE, u l-forza tax-xogħol tagħna tinkludi 
kemm impjegati permanenti taċ-Ċivil kif ukoll persunal 
fuq kuntratti temporanji. Kompetizzjonijiet miftuħa 
għal postijiet fil-QEA jiġu organizzati mill-Uffiċċju 
Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO).

Fl-2014, ġiet organizzata kompetizzjoni interna 
għall-grad AST 1, u twettqet proċedura tal-għażla għal 
kelliem. Il-QEA pprovdiet ukoll 77 traineeship lil grad-
wati universitarji għal perjodi ta’ minn tlieta sa ħames 
xhur matul is-sena.

Fl-2014, il-QEA rreklutat 79 impjegat: 31 uffiċjal, 29 
aġent temporanju, 13-il aġent kuntrattwali, u 5 esperti 
nazzjonali sekondati. Il-QEA kellha suċċess partikolari 
fir-reklutaġġ ta’ persunal ġdid f’postijiet tal-awditjar. 
L-għadd ta’ postijiet battala ilu qrib it-3 % mill-2011 (27 
post fil-31 ta’ Diċembru 2014).

Distribuzzjoni tal‑persunal tal‑QEA fil‑31 ta’ 
Diċembru 2014 2012 2013 2014

Awditjar 573 576 561

Traduzzjoni 143 147 141

Amministrazzjoni 139 137 141

Presidenza 32 31 39

Total 887 891 882
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Bilanċ bejn il‑ġeneri

Il-QEA, bħall-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, għandha 
politika ta’ opportunitajiet indaqs fil-ġestjoni tar-riżorsi 
umani u fir-reklutaġġ tagħha. Ksibna proporzjonijiet 
indaqs ta’ rġiel (50 %) u nisa (50 %) fil-forza tax-xogħol 
tagħna, wara żieda gradwali fil-proporzjon ta’ nisa 
matul is-snin.

It-tabella ta’ hawn taħt turi l-proporzjonijiet ta’ 
rġiel u nisa skont il-livell ta’ responsabbiltà fil-31 ta’ 
Diċembru 2014, li baqgħu stabbli matul dawn l-aħħar 
ftit snin.

Bilanċ bejn il‑ġeneri skont il‑kategorija ta’ persunal fl‑2014
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Maniġers skont in‑nazzjonalità u l‑ġeneru fil‑31 ta’ Diċembru 2014

Nisa Irġiel Nazzjonalità1 Diretturi Kapijiet ta’ Unità

4 Belġjana 1 3

1 Bulgara 1

1 Ċeka 1

1 1 Daniża 2

3 4 Ġermaniża 1 6

1 Estonjana 1

3 Irlandiża 1 2

1 2 Griega 1 2

3 4 Spanjola 1 6

8 Franċiża 1 7

1 Kroata 1

1 2 Taljana 3

Ċiprijotta

1 Latvjana 1

1 1 Litwana 1 1

Lussemburgiża

1 Ungeriża 1

1 Maltija 1

1 1 Netherlandiża 2

1 Awstrijaka 1

1 Pollakka 1

2 1 Portugiża 3

1 Rumena 1

1 Slovena 1

1 Slovakka 1

1 Finlandiża 1

1 Żvediża 1

1 8 Brittanika 4 5

21 46 Total 11 56

1 Ippreżentata skont l-ordni tal-protokoll tal-Istati Membri.
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Profil tal‑età

Il-profil tal-età tal-persunal f’servizz attiv fil-31 ta’ 
Diċembru 2014 juri li 53 % tal-persunal tagħna għandu 
44 sena jew inqas.

Mis-67 direttur u kap ta’ unità tagħna, 27 (40 %) 
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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Il-pjan ta’ azzjoni tal-QEA għal opportunitajiet indaqs 
għandu l-għan li jikseb tqassim bilanċjat tal-ġeneri 
f’kull livell. Wara l-kampanji ta’ reklutaġġ l-aktar reċenti, 
48 % tal-persunal kollu fil-livelli AD5 sa AD8 huwa fem-
minili (‘il fuq minn 43 % fl-2009). 

Minħabba t-tiġdid mistenni tal-maniġment superjuri 
fi żmien minn 5 sa 10 snin, is-sehem dejjem jiżdied 
ta’ nisa fil-livelli AD huwa mistenni li jikkontribwixxi 
għal proporzjon ogħla ta’ nisa fil-livelli ta’ maniġment 
fil-futur.
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Servizzi ta’ appoġġ

Taħriġ professjonali

Sabiex il-QEA tiġi żviluppata aktar bħala istituzz-
joni professjonali tal-awditjar u biex isir l-aħjar użu 
mill-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tal-istituzzjoni 
tagħna, il-persunal tagħna jeħtieġ taħriġ kontinwu biex 
ikun jista’ jibqa’ aġġornat mal-iżviluppi professjonali 
u biex jiżviluppa ħiliet ġodda. Barra minn hekk, in-nat-
ura partikolari tal-ambjent tal-awditjar tagħna toħloq 
il-ħtieġa għal persunal b’ħiliet lingwistiċi tajbin.

Fl-2014, il-persunal tagħna – kemm awdituri kif ukoll 
dawk li mhumiex awdituri – irċevew medja ta’ tmint 
ijiem ta’ taħriġ professjonali. Is-sehem tal-korsijiet 
tal-lingwi bħala proporzjon tat-taħriġ ikompli jonqos. 
Fl-2014 dan kien jirrappreżenta 43 % ta’ dan it-total, 
meta mqabbel ma’ 46 % fl-2013.

Sabiex nagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi u t-teknoloġija 
disponibbli, fl-2014 aħna bdejna nipprovdu lill-persunal 
tagħna korsijiet ta’ tagħlim elettroniku mfassla ap-
posta u taħriġ fil-forma ta’ tagħlim ikkombinat, li fih 
il-parteċipanti jsegwu taħriġ elettroniku fit-teorija 
ġenerali qabel ma jmorru fil-klassi. Barra minn hekk, 
komplejna norganizzaw preżentazzjonijiet minn esperti 
interni jew esterni dwar l-iżviluppi fl-awditjar u f’oqsma 
rilevanti oħra, bħala parti mill-objettiv tagħna ta’ 
kondiviżjoni interna tal-għarfien u l-objettiv li nżommu 
lill-awdituri tagħna fuq il-quddiem nett tal-iżviluppi 
fl-awditjar tas-settur pubbliku.

Traduzzjoni

It-traduzzjoni hija attività ta’ appoġġ għall-awditjar li 
tippermetti li l-QEA twettaq il-missjoni tagħha u tilħaq 
l-objettivi ta’ komunikazzjoni tagħna, li nagħmlu 
l-prodotti tagħna disponibbli fil-lingwi taċ-ċittadini 
tal-UE. Fl-2014, il-volum totali tax-xogħol ta’ traduzz-
joni kien 4 % ogħla minn dak fl-2013. Aktar minn 98 % 
tat-traduzzjonijiet ġew ikkompletati fil-ħin.

Minbarra x-xogħol ta’ traduzzjoni tas-soltu, id-Diret-
torat tat-Traduzzjoni tal-QEA kompla jsaħħaħ l-involvi-
ment tat-tradutturi fl-awditjar u fil-proċessi ta’ qofol 
tal-istituzzjoni tagħna: it-tradutturi pprovdew appoġġ 
lingwistiku lil 40 żjara tal-awditjar fuq il-post madwar 
l-UE, kif ukoll waqt l-istadji ta’ abbozzar tar-rapporti 
tal-awditjar.

Fl-2014, id-Direttorat tat-Traduzzjoni ffoka fuq il-ga-
ranzija ta’ kwalità. Għal dan il-għan, huwa adotta 
l-ewwel manwal ta’ garanzija tal-kwalità fit-traduzz-
joni u żviluppa sistema ta’ feedback għall-klijenti. 
Fl-aħħar nett, bl-għan li nagħmlu s-servizzi tagħna 
aktar effiċjenti, aħna analizzajna u ottimizzajna l-fluss 
tax-xogħol tat-traduzzjoni u – flimkien mad-Direttorat 
għat-Teknoloġija tal-Informatika – bdejna l-awtomazz-
joni tiegħu.

Teknoloġija tal‑informatika

Fl-2014, minbarra l-adattament b’suċċess tas-sistemi 
rilevanti ta’ informazzjoni għad-dispożizzjonijiet 
il-ġodda tar-regolamenti tal-persunal, id-Direttorat 
tagħna għat-Teknoloġija tal-Informatika:

 • ikkonsolida l-investiment tiegħu fil-ġestjoni 
tal-għarfien: inħargu verżjonijiet suċċessivi 
tal-għodda tiegħu ta’ appoġġ għall-awditjar (As-
syst2) li jippermettu li x-xogħol tad-dikjarazzjoni 
ta’ assigurazzjoni 2014 isir taħt din is-sistema 
l-ġdida. Is-sit web tagħna (eca.europa.eu) issa jis-
ta’ jintuża fuq apparat mobbli bħal smart phones, 
u tnieda b’suċċess intranet ġdid b’fokus akbar fuq 
il-kondiviżjoni u t-tixrid tal-għarfien.

 • Id-direttorat wettaq proġetti ġodda biex 
irawwem l-effettività u l-effiċjenza tal-QEA: 
is-sistema ta’ ġestjoni tal-awditjar (AMS) hija 
kompletament operazzjonali għall-ippjanar 
ta’ awditi u għar-rappurtar tal-ħin; l-għodda 
għat-traduzzjoni awtomatizzata MT@EC tal-Kum-
missjoni Ewropea saret disponibbli għall-persunal 
kollu bħala parti mis-sett intern ta’ għodod; 
ġiet implimentata verżjoni ġdida tas-sistema 
għar-reġistrazzjoni uffiċjali ta’ dokumenti fil-QEA 
(Adonis 2); ġew ittestjati l-ewwel passi lejn 
laqgħat tal-Qorti mingħajr karti u, il-mobbiltà 
tal-awdituri ġiet rinforzata permezz ta’ apparat 
mobbli ġdid (eż. skanners portabbli, laptops 
b’partizzjoni doppja, eċċ.).

L-iżviluppi u t-twassil kollha nkisbu filwaqt li ġew 
żgurati s-sigurtà tal-operazzjonijiet u l-kontinwità 
tal-operat – pereżempju, billi fl-2014 sar test sħiħ ta’ 
rkupru minn diżastri wara t-trasferiment għall-binja 
K3 kif ukoll ġew modernizzati elementi ewlenin tal-IT 
(eż. bit-tnedija tal-migrazzjoni tas-sistema tal-email 
tal-QEA).
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Amministrazzjoni u faċilitajiet

Il-missjoni tad-Direttorat Finanzi u Appoġġ hija li jip-
provdi riżorsi, servizzi u faċilitajiet adegwati biex il-QEA 
tkun tista’ twettaq il-missjoni tagħha u tilħaq l-objettivi 
strateġiċi tagħha; u li jiżgura li l-mekkaniżmi neċessarji 
ta’ finanzjament, ta’ kontrolli interni u ta’ kontabbiltà 
huma stabbiliti biex jappoġġaw l-attivitajiet kollha 
tal-QEA. Fl-2014, id-direttorat kompla jiffoka fuq it-titjib 
ulterjuri tal-effiċjenza u l-ekonomija fl-attivitajiet 
tiegħu.

Aħna qed niżviluppaw sistema ta’ mmaniġġjar ambjen-
tali għall-istituzzjoni tagħna f’konformità mal-prinċipji 
tal-Iskema ta’ Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi (EMAS), 
bl-objettiv li niksbu ċertifikazzjoni sa tmiem l-2016.

Matul l-2014 wettaqna bosta azzjonijiet li wasslu 
riżultat tanġibbli u ddimostraw l-impenn tagħna 
għall-ambjent, inklużi:

 • l-adozzjoni ta’ politika ambjentali;

 • it-twettiq ta’ awditu tal-analiżi ambjentali 
u tal-konformità legali;

 • iż-żieda fl-għadd ta’ kampanji ta’ sensibilizzazz-
joni tal-persunal għall-ambjent, minn erbgħa 
fl-2013 għal tmienja fl-2014;

 • il-kisba taċ-ċertifikazzjoni ambjentali BREEAM 
(il-metodu ewlieni fid-dinja għad-disinn u l-val-
utazzjoni ta’ binjiet sostenibbli) għall-binja K3 
u ż-żamma tat-tikketta ta’ ċertifikazzjoni tiegħu 
għall-immaniġġjar eżemplari tal-iskart; u

 • il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli fost il-per-
sunal bil-ftuħ ta’ kamra ġdida għar-roti b’doċoċ 
u żoni fejn iċ-ċiklisti jistgħu jbiddlu l-ħwejjeġ, 
bl-installazzjoni ta’ stazzjon tal-iċċarġjar għal 
karozzi li jaħdmu bl-elettriku u t-twarrib ta’ 
parkeġġi għall-car-pooling.
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Informazzjoni finanzjarja

Il-QEA hija ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-baġit tagħna jirrappreżenta madwar 
0.093 % tal-infiq totali tal-UE u 1.58 % tan-nefqa am-
ministrattiva totali. Fl-2014 ir-rata kumplessiva ta’ 
implimentazzjoni għall-baġit kienet ta’ 98.8 %, meta 
mqabbla ma’ 92 % fl-2013. 

It-titjib fir-rata ta’ eżekuzzjoni hija prinċipalment do-
vuta għal stimar u programmazzjoni aħjar tal-infiq fuq 
it-Titolu 1, b’rata medja ta’ implimentazzjoni ta’ 98.8 %. 
Ir-rata medja ta’ implimentazzjoni għat-Titolu 2 kienet 
ta’ 98.4 %.

Approprjazz-
jonijiet
finali1

SENA FINANZJARJA 2014 Impenji Pagamenti

Subtotal għat-Titolu 1

15 190

118 540

14 554 96 % 14 420

93 180 92 774 99 % 92 745

4 191 4 113 98 % 4 071

3 350 3 119 93 % 2 641

2 629 2 592 98 % 1 957

117 152 99 % 115 834

Total għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Subtotal għat-Titolu 2 14 958 14 726 98 % 8 329

133 498 131 878 99 % 124 163

2 564 2 541 99 % 1 830

7 199 7 199 100 % 3 581

1 543 1 541 99 % 686

552 532 96 % 450

703 649 92 % 466

2 397 2 264 94 % 1 316

% tal-użu
(impenji/
approp-

rjazzjonijiet)

€000sTitolu 1: Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

10 - Membri tal-istituzzjoni

12 - Uffiċjali u impjegati temporanji

14 - Persunal ieħor u servizzi esterni

162 – Missjonijiet

161 + 163 + 165 - Infiq ieħor relatat ma’ persuni li 
jaħdmu mal-istituzzjoni

Titolu 2: Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji 
għall-operat amministrattiv

20 - Proprjetà immobbli

210 - IT&T

212 + 214 + 216 - Proprjetà mobbli 
u spejjeż assoċjati

23 - Nefqa amministrattiva kurrenti

25 - Laqgħat, konferenzi

27 - Informazzjoni u pubblikazzjoni

Implimentazzjoni tal‑baġit 2014

1  Il-baġit kif adottat inizjalment u t-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet li saru matul is-sena.
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Baġit għall‑2015

Il-baġit 2015 jirrappreżenta tnaqqis ta’ 0.4 % fuq dak 
għall-2014.

2015
(elf EUR)

BAĠIT1

 

Subtotal għat-Titolu 1

Total għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Subtotal għat-Titolu 2

2014
(elf EUR)

15 175

118  763

93 180

4 096

3 700

2 612

14 735

133 498

3 350

7 110

808

438

768

2 261

10 291

118  381

97 420

4 301

3  700

2 669

14 525

132 906

3 080

7 152

785

426

717

 2 365

 Titolu 1: Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

10 - Membri tal-istituzzjoni2

12 - Uffiċjali u impjegati temporanji

14 - Persunal ieħor u servizzi esterni

162 – Missjonijiet

161 + 163 + 165 - Infiq ieħor relatat ma’ persuni li 
jaħdmu mal-istituzzjoni

Titolu 2: Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji 
għall-operat amministrattiv

20 - Proprjetà immobbli

210 - IT&T

212 + 214 + 216 - Proprjetà mobbli 
u spejjeż assoċjati

23 - Nefqa amministrattiva kurrenti

25 - Laqgħat, konferenzi

27 - Informazzjoni u pubblikazzjoni

Baġit għall‑2015

1 It-tabella tindika l-baġit kif adottat inizjalment.

2  Wara l-proposta tal-Kummissjoni biex in-nefqa relatata mal-pensjonijiet tal-Membri tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE tiġi inkluża fit-taqsima tal-Kum-
missjoni tal-baġit, li diġà tkopri n-nefqa għall-pensjonijiet għall-persunal tal-istituzzjonijiet kollha, in-nefqa relatata mal-pensjonijiet tal-Membri 
tal-QEA ġiet trasferita għat-taqsima tal-Kummissjoni fil-baġit 2015 adottat.
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Awditu u obbligu ta’ rendikont

Awditu intern tal‑QEA

L-awditur intern jagħti parir lill-QEA dwar it-trattament 
ta’ riskji billi joħroġ opinjonijiet dwar il-kwalità tas-sis-
temi ta’ ġestjoni u kontroll, u billi joħroġ rakkoman-
dazzjonijiet bl-objettiv li jtejjeb l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjonijiet u li jippromwovi l-ġestjoni finanzjarja 
tajba. Barra minn hekk, l-awditur intern jipprovdi 
appoġġ għax-xogħol tal-awdituri esterni, li l-mandat 
tagħhom huwa li jiċċertifikaw il-kontijiet tal-istituzzjoni. 
L-awditur intern irrapporta lill-QEA r-riżultati tal-awditi 
mwettqa matul l-2014, is-sejbiet, ir-rakkomandazzjoniji-
et li saru u l-azzjonijiet li ttieħdu fuq dawk ir-rakkoman-
dazzjonijiet. Il-QEA tirrapporta wkoll lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill ta’ kull sena dwar ir-riżultati 
tal-awditu intern.

F’Ottubru 2014, is-servizz tal-awditjar intern tagħna 
kiseb iċ-ċertifikat ta’ konformità mad-definizzjoni 
ta’ awditjar intern, kodiċi ta’ etika u standards, tal-Is-
titut ta’ awdituri interni (IIA). Din iċ-ċertifikazzjoni 
kienet ir-riżultat ta’ valutazzjoni estensiva tal-kwalità 
tas-servizz tal-awditjar intern tagħna, li twettqet minn 
assessur estern – Deloitte Sàrl – fuq it-talba tal-awditur 
intern tagħna u tal-kumitat tal-awditjar tagħna u sabiex 
nikkonformaw mal-istandards tal-IIA għall-prattika 
professjonali tal-awditjar intern.

Awditu estern tal‑QEA

Il-kontijiet annwali tal-QEA huma awditjati minn awdi-
tur estern indipendenti. Dan huwa element importanti 
li juri li l-QEA qed tapplika l-istess prinċipji ta’ tras-
parenza u obbligu ta’ rendikont għaliha nfisha bħalma 
tapplika għall-partijiet awditjati tagħha.

Ir-rapport tal-awditur estern — PricewaterhouseCoop-
ers Sàrl — dwar il-kontijiet tal-QEA għas-sena finanz-
jarja 2013 ġie ppubblikat fit-18 ta’ Settembru 2014.

Opinjonijiet tal‑awditur estern – sena 
finanzjarja 2013

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 
2013, u tal-prestazzjoni finanzjarja tagħha u tal-flussi 
tal-flus tagħha għas-sena li ntemmet dakinhar skont 
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 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-Regolament 
Finanzjarju.”

Dwar l‑użu mir‑riżorsi u l‑kontroll ta’ 
proċeduri:

“Ibbażat fuq ix-xogħol tagħna deskritt f’dan ir-rap-
port, ma hemm xejn li laqat l-attenzjoni tagħna biex 
iġiegħlna nemmnu li fl-aspetti materjali kollha u bbażat 
fuq il-kriterji deskritti hawn fuq:

 • ir-riżorsi assenjati lill-QEA ma ntużawx 
għall-għanijiet li għalihom kienu intenzjonati;

 • il-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti ma jipprovdux 
il-garanziji meħtieġa biex jiżguraw il-konform-
ità tal-operazzjonijiet finanzjarji mar-regoli 
u r-regolamenti applikabbli.”
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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 tinsab 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; u

 - il-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti jipprovdu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-rego-
larità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet u jiżguraw trattament adegwat ta’ 
allegazzjonijiet ta’ frodi, jew ta’ frodi ssuspettata; 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 għad-dispożizzjoni 
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 hawnhekk li tista’ 
tkun ta’ detriment għall-interessi tal-istituzzjoni.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-26 ta’ Frar 2015

Eduardo Ruiz García
Segretarju Ġenerali



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).
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