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Sommarju eżekuttiv 
I Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern tal-finanzi tal-UE. F’din il-
kapaċità, aħna naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-
ċittadini tal-Unjoni, billi nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE1. 

II Dan id-dokument jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar tagħna għas-sena 
finanzjarja 2019 għall-41 aġenzija tal-UE u l-korpi l-oħra tal-UE li jaqgħu taħt il-mandat 
tagħna. Fi tmiem id-dokument hemm link għad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni 
(opinjonijiet tal-awditjar) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-aġenziji u dwar il-legalità u 
r-regolarità tad-dħul u l-pagamenti li fuqhom huma bbażati dawn il-kontijiet, flimkien 
mal-kwistjonijiet u l-osservazzjonijiet kollha li ma jixħtux dubju fuq dawn l-opinjonijiet. 
Dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni kollha jiġu ppubblikati wkoll f’avviż 
sommarju fil-Ġurnal Uffiċċjali (ĠU), li jinkludi link għad-dokumenti korrispondenti fuq 
is-sit tal-internet tal-Qorti. 

III B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-aġenziji għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019 ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin preċedenti. 
Permezz tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni maħruġa għal kull aġenzija, aħna 
pprovdejna:  

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-
kontijiet tal-aġenziji kollha;  

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità 
tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha;  

o opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità 
tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha, ħlief għall-
ACER u l-EASO, li għalihom ħriġna opinjoni kwalifikata.  

                                                      
1 Aktar informazzjoni dwar ix-xogħol li nwettqu tista’ tinstab fir-rapporti tal-attività, fir-

rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, fir-rapporti speċjali, fir-rapporti 
analitiċi tagħna, kif ukoll fl-opinjonijiet tagħna dwar liġijiet ġodda jew liġijiet aġġornati tal-
UE jew deċiżjonijiet oħra b’implikazzjonijiet għall-ġestjoni finanzjarja (www.eca.europa.eu). 
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IV Minkejja dan, għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji aħna indirizzajna l-oqsma fejn jista’ 
jsir titjib permezz tal-paragrafi ta’ osservazzjonijiet u dawk intitolati “Kwistjoni oħra”, 
kif ukoll fil-kummenti dwar l-osservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-
awditjar.  
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X’awditjajna 
01 L-aġenziji tal-UE huma entitajiet legali distinti stabbiliti permezz ta’ att ta’ 
leġiżlazzjoni sekondarja biex iwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali speċifiċi 
li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE biex ifasslu u jimplimentaw il-politiki. Huma 
għandhom viżibbiltà għolja fl-Istati Membri u għandhom ukoll influwenza sinifikanti 
fuq it-tfassil ta’ politiki u t-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll fuq l-implimentazzjoni ta’ 
programmi f’oqsma ta’ importanza kbira għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej, 
bħas-saħħa, is-sikurezza, is-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja. F’dan is-sommarju, aħna 
nirreferu għall-aġenziji billi nużaw l-abbrevjazzjonijiet tal-ismijiet sħaħ tagħhom. Lista 
ta’ dawn hija pprovduta fil-lista ta’ akronimi li tingħata fi tmiem id-dokument. 

02 Hemm tliet tipi ta’ aġenziji tal-UE: aġenziji deċentralizzati, aġenziji eżekuttivi tal-
Kummissjoni u korpi oħra. Id-differenzi bejniethom huma deskritti hawn taħt. 

03 L-għadd tal-aġenziji żdied matul is-snin. Sa tmiem l-2019, l-għadd tagħhom kien 
jammonta għal 43, kif jidher fil-Figura 1. Din iċ-ċifra tinkludi ż-żewġ aġenziji l-aktar 
reċenti, l-UPPE u l-ELA, minkejja li dawn kienu għadhom ma kinux finanzjarjament 
awtonomi fl-2019. 
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Figura 1 – Żieda fl-għadd ta’ aġenziji 

 

Nota: Is-snin imsemmija fil-figura jirreferu għas-sena li fiha l-att fundatur tal-aġenzija daħal fis-seħħ.  

* Xi wħud mill-aġenziji qabel kienu joperaw bħala organizzazzjonijiet intergovernattivi taħt status 
differenti. 

Sors: Rapport Annwali tal-QEA dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2018 

04 L-aġenziji eżekuttivi kollha tal-Kummissjoni jinsabu fi Brussell u fil-Lussemburgu. 
L-aġenziji deċentralizzati u korpi oħra jinsabu mxerrdin mal-UE kollha, kif jidher fil-
Figura 13. Is-sedi tagħhom jiġu deċiżi mill-Kunsill jew b’mod konġunt mill-Kunsill u mill-
Parlament Ewropew. B’segwitu għad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-UE, l-EMA u 
l-EBA ġew rilokati f’Amsterdam u f’Pariġi rispettivament matul l-ewwel nofs tal-2019. 
L-UPPE jinsab fil-Lussemburgu u l-ELA se tkun fi Bratislava, is-Slovakkja. 
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L-aġenziji deċentralizzati jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-
politiki 

05 L-34 aġenzija deċentralizzata2 għandhom rwol 
importanti fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, 
speċjalment għal kompiti li huma ta’ natura teknika, 
xjentifika, operazzjonali u/jew regolatorja. Ir-rwol tagħhom 
huwa li jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-politiki u li 
jirrinfurzaw il-kooperazzjoni Ewropea billi jiġbru flimkien il-
kompetenzi tekniċi u dawk speċjalizzati disponibbli fil-livell 
tal-UE u f’dak tal-gvernijiet nazzjonali. Huma ġew stabbiliti 
permezz ta’ Regolament tal-Kunsill, jew tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, biex joperaw għal perjodu indefinit. 

 
Sors: il-QEA. 

L-aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni jimplimentaw il-
programmi tal-UE 

06 Is-sitt aġenziji eżekuttivi3 tal-Kummissjoni jwettqu kompiti eżekuttivi u 
operazzjonali relatati ma’ programmi tal-UE. Huma jiġu stabbiliti biex joperaw għal 
perjodu ta’ żmien fiss. 

Korpi oħra għandhom mandati speċifiċi 

07 It-tliet korpi l-oħra huma l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), 
l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) u l-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB). L-EIT 
f’Budapest huwa korp indipendenti u deċentralizzat tal-UE, li jiġbor flimkien riżorsi 
xjentifiċi, kummerċjali u edukattivi biex jistimula l-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-Unjoni 
billi jipprovdi finanzjament permezz ta’ għotjiet. Huwa ġie stabbilit għal perjodu ta’ 
żmien indefinit. L-ESA, li tinsab fil-Lussemburgu, ġiet stabbilita għal perjodu indefinit 
biex tiggarantixxi l-forniment regolari u ekwu ta’ karburanti nukleari lill-utenti tal-UE, 
f’konformità mat-Trattat Euratom. L-SRB fi Brussell huwa l-awtorità ewlenija tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni fl-Unjoni Bankarja Ewropea. Il-missjoni tiegħu hija li 

                                                      
2 L-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-Cedefop, is-CdT, is-CEPOL, is-CPVO, l-EASA, l-EASO, l-EBA, l-

ECDC, l-ECHA, l-EEA, l-EFCA, l-EFSA, l-EIGE, l-EIOPA, l-ELA, l-EMA, l-EMCDDA, l-EMSA, l-
ENISA, l-UPPE, l-ERA, l-ESMA, l-ETF, l-EUIPO, l-eu-LISA, l-EU-OSHA, l-Eurofound, l-Eurojust, l-
Europol, il-FRA, il-Frontex, il-GSA. 

3 Is-Chafea, l-EACEA, l-EASME, l-ERCEA, l-INEA, l-REA. 
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jiżgura r-riżoluzzjoni ordnata ta’ banek f’diffikultà, b’impatt kemm jista’ jkun minimu 
fuq l-ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE u oħrajn. 

L-aġenziji huma ffinanzjati minn diversi sorsi u taħt intestaturi 
differenti tal-QFP 

08 Fl-2019, it-total tal-baġit tal-aġenziji kollha (eskluż l-SRB) kien ta’ EUR 3,3 biljun. 
Dan huwa ekwivalenti għal 2,2 % tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2019 (2018: 2,1 %), kif 
jidher fil-Figura 2. 

09 Il-baġit tal-SRB għall-2019 kien ta’ EUR 7,92 biljun (2018: EUR 6,9 biljun). Dan 
jikkonsisti f’kontribuzzjonijiet mogħtija minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u minn ċerti ditti 
tal-investiment biex jiġi stabbilit il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni u biex tiġi ffinanzjata n-
nefqa amministrattiva tal-SRB. 

10 Il-baġits tal-aġenziji deċentralizzati u tal-korpi l-oħra jkopru n-nefqa għall-
persunal, in-nefqa amministrattiva u n-nefqa operazzjonali tagħhom. L-aġenziji 
eżekuttivi jimplimentaw programmi ffinanzjati mill-baġit tal-Kummissjoni, u l-baġits 
proprji tagħhom (madwar EUR 267 miljun b’kollox fl-2019) ikopru biss in-nefqa għall-
persunal u n-nefqa amministrattiva proprji tagħhom. L-ammont (approprjazzjonijiet ta’ 
impenn) li ġie implimentat mis-sitt aġenziji eżekuttivi f’isem il-Kummissjoni fl-2019 kien 
jammonta għal madwar EUR 13,88 biljun (2018: EUR 11,3 biljun). 
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Figura 2 – Sorsi ta’ finanzjament tal-aġenziji għall-2019 

 
Sors: l-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020; il-Kontijiet annwali 
proviżorji tal-Unjoni Ewropea 2019 u r-Rapporti Annwali tal-Attività tal-aġenziji eżekuttivi għall-2019, 
informazzjoni kkompilata mill-QEA. 

11 Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji, inklużi l-aġenziji eżekuttivi kollha, huma ffinanzjati 
kważi għalkollox mill-baġit ġenerali tal-UE. L-oħrajn huma ffinanzjati kompletament 
jew parzjalment minn tariffi u imposti li jitħallsu mill-industriji, u minn 
kontribuzzjonijiet diretti minn pajjiżi li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom. Il-Figura 3 
turi ripartizzjoni tal-baġits tal-aġenziji skont is-sors ta’ dħul. 
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Figura 3 – Baġits tal-aġenziji għall-2019 skont is-sors ta’ dħul 

 
Nota: Mhumiex inklużi dħul mixxellanju jew riżervi baġitarji oħra. 

Sors: il-Kontijiet annwali proviżorji tal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2019, informazzjoni kkompilata mill-
QEA. 
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12 Il-Figura 4 ta’ hawn taħt tippreżenta l-baġits tal-aġenziji għall-2019 kif 
ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċċjali tal-UE. Dawn huma ripartiti skont it-tip ta’ nfiq (it-
Titolu I – spejjeż għall-persunal, it-Titolu II - nefqa amministrattiva u t-Titolu III – nefqa 
operazzjonali, flimkien ma’ kwalunkwe titolu ieħor użat), mhux skont l-attività. 

Kaxxa 4 – Infiq tal-aġenziji għall-2019, kif ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċċjali 
tal-UE 

 
Sors: il-Kontijiet annwali proviżorji tal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2019, informazzjoni kkompilata mill-
QEA. 
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13 Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji ma jimplimentawx programmi kbar ta’ nfiq 
operazzjonali, iżda pjuttost jittrattaw kompiti li huma ta’ natura teknika, xjentifika jew 
regolatorja. B’riżultat ta’ dan, il-biċċa l-kbira mill-baġits tal-aġenziji jikkonsistu 
prinċipalment fin-nefqa għall-persunal u n-nefqa amministrattiva. B’mod ġenerali, in-
nefqa għall-persunal u n-nefqa amministrattiva tal-aġenziji jirrappreżentaw madwar 
11 % mit-total tal-infiq ta’ dan it-tip tal-UE. Ara l-Figura 5. 

Figura 5 – Nefqa għall-persunal u nefqa amministrattiva* tal-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE fl-2019 

 
*In-nefqa għall-persunal tinkludi l-persunal li jaħdem kemm fuq attivitajiet operazzjonali kif ukoll 
amministrattivi. Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni mhumiex inklużi fiċ-ċifri tal-aġenziji (ħlief għal dawk li 
huma awtofinanzjati u parzjalment awtofinanzjati). 

Sors: il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019; il-Kontijiet annwali proviżorji tal-
Kummissjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 u l-Kontijiet annwali proviżorji tal-aġenziji għas-sena 
finanzjarja 2019, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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14 Il-kontribuzzjonijiet ta’ EUR 2,06 biljun mill-baġit ġenerali tal-UE huma ffinanzjati 
taħt intestaturi differenti tal-QFP, kif jidher fil-Figura 6. 

Figura 6 – Finanzjament tal-aġenziji mill-baġits ġenerali tal-UE, skont l-
intestatura tal-QFP 

 
Sors: il-Kontijiet annwali proviżorji tal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2019, informazzjoni kkompilata mill-
QEA.  
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15 Il-Figura 7 turi l-għadd ta’ membri tal-persunal li ġew impjegati mill-aġenziji fi 
tmiem l-2019. B’kollox, l-aġenziji impjegaw madwar 11 900 membru tal-persunal4 
(2018: madwar 11 400), bejn wieħed u ieħor 15 % tal-għadd totali ta’ membri tal-
persunal5 impjegati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE. 

Figura 7 – Għadd ta’ membri tal-persunal f’kull aġenzija fi tmiem l-2019  

 
Sors: l-aġenziji, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
                                                      
4 Iċ-ċifri għall-“persunal” jinkludu l-għadd reali ta’ postijiet okkupati minn uffiċjali 

permanenti, membri tal-persunal temporanji u bil-kuntratt, kif ukoll esperti nazzjonali 
sekondati fil-31 ta’ Diċembru 2019. 

5 Iċ-ċifri użati huma bbażati fuq l-ekwivalenti għall-full-time (FTE) ta’ uffiċjali permanenti, 
membri tal-persunal temporanju u bil-kuntratt, kif ukoll esperti nazzjonali sekondati. 
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L-arranġamenti baġitarji u ta’ kwittanza huma simili għall-
aġenziji kollha, ħlief għall-EUIPO, is-CPVO u l-SRB 

16 Għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji deċentralizzati u korpi oħra, kif ukoll għall-aġenziji 
eżekuttivi kollha tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma responsabbli 
għall-proċeduri annwali baġitarji u ta’ kwittanza. L-iskeda ta’ żmien tal-proċedura ta’ 
kwittanza tintwera fil-Figura 8. 

Figura 8 – Proċedura ta’ kwittanza għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji 

 
Sors: il-QEA. 

17 Madankollu, iż-żewġ aġenziji deċentralizzati li huma kompletament awtofinanzjati 
(is-CPVO u l-EUIPO) huma suġġetti għal proċeduri baġitarji u ta’ kwittanza 
rispettivament mill-Kunsill Amministrattiv jew mill-Kumitat tal-Baġit tagħhom, iżda 
mhux mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Bl-istess mod, il-proċedura annwali 
baġitarja u ta’ kwittanza tal-SRB taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Bord tiegħu. 
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In-Network tal-Aġenziji tal-UE jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-
aġenziji u l-komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 

18 In-Network tal-Aġenziji tal-UE (EUAN) jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-
komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati. L-EUAN ġie stabbilit mill-aġenziji bħala 
pjattaforma ta’ kooperazzjoni bejn l-aġenziji biex iżid il-viżibbiltà tal-aġenziji, jidentifika 
u jippromwovi titjib possibbli fl-effiċjenza, u jipprovdi valur miżjud. L-EUAN jopera fuq 
il-bażi ta’ prijoritajiet li l-aġenziji jaqblu dwarhom f’aġenda dwar l-istrateġija għal 
ħames snin (2015-2020) kif ukoll fuq il-bażi ta’ programmi ta’ ħidma annwali li 
jispeċifikaw l-attivitajiet u l-objettivi tiegħu. Rwol importanti assenjat lill-EUAN huwa li 
jiżgura komunikazzjoni effiċjenti bejn l-aġenziji u l-partijiet ikkonċernati tagħhom, li 
huma prinċipalment l-Istituzzjonijiet Ewropej. L-EUAN huwa presedut minn aġenzija 
differenti kull sena fuq bażi ta’ rotazzjoni. 
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L-awditu tagħna 

Il-mandat tagħna jkopri awditi annwali, awditi speċjali u 
opinjonijiet  

19 Kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), aħna awditjajna6: 

(1) il-kontijiet tal-aġenziji kollha, li jinkludu r-rapporti finanzjarji7 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit8 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019, u 

(2) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-
kontijiet. 

20 Fuq il-bażi tar-riżultati tal-awditu tagħna, aħna nipprovdu lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, jew lill-awtoritajiet ta’ kwittanza l-oħra (ara l-paragrafu 16), b’dikjarazzjoni 
ta’ assigurazzjoni individwali għal kull aġenzija dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tagħha u 
dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Aħna nikkomplementaw id-
dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni b’osservazzjonijiet sinifikanti tal-awditjar, fejn dan 
ikun xieraq. 

21 Il-Qorti twettaq ukoll awditi, tippubblika rapporti speċjali u toħroġ opinjonijiet 
dwar suġġetti speċifiċi. Xi wħud minn dawn jikkonċernaw lill-aġenziji tal-UE. Ara l-
Figura 12 għal lista ta’ dawn il-pubblikazzjonijiet. 

                                                      
6 L-ELA u l-UPPE ma ġewx awditjati fl-2019, minħabba li kienu għadhom ma kinux 

finanzjarjament awtonomi. 

7 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-
rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki 
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

8 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit huma rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet 
baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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L-awditi tagħna huma maħsuba biex jindirizzaw ir-riskji ewlenin  

22 L-awditu annwali tal-kontijiet u d-dħul u l-pagamenti ta’ bażi tal-aġenziji tal-UE 
huwa maħsub biex jindirizza r-riskji ewlenin identifikati, li huma ppreżentati fil-qosor 
hawn taħt. 

Ir-riskju għall-affidabbiltà tal-kontijiet tal-aġenziji huwa ġeneralment 
baxx 

23 B’mod ġenerali, għall-aġenziji kollha, aħna nqisu li r-riskju għall-affidabbiltà tal-
kontijiet huwa baxx. Il-kontijiet tal-aġenziji jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni tar-regoli 
kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati 
fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment. Fil-passat, aħna identifikajna biss ftit żbalji materjali fil-kontijiet 
tal-aġenziji. Minkejja dan, l-għadd dejjem jikber ta’ ftehimiet ta’ delega, li fihom il-
Kummissjoni tassenja kompiti u dħul addizzjonali lill-aġenziji, jirrappreżenta sfida 
f’termini tal-konsistenza u t-trasparenza tal-kontabbiltà u l-ibbaġitjar tal-aġenziji. 

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tad-dħul huwa ġeneralment baxx, b’xi 
ftit eċċezzjonijiet 

24 Għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji, ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu 
huma bbażati l-kontijiet huwa baxx. Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji huma ffinanzjati 
kompletament mill-baġit ġenerali tal-UE, u l-baġits u d-dħul tagħhom jiġu maqbula 
mal-awtoritajiet baġitarji matul il-proċeduri baġitarji annwali tagħhom. Xi wħud mill-
aġenziji l-oħra huma parzjalment jew kompletament awtofinanzjati9. F’dawn il-każijiet, 
hemm regolamenti speċifiċi li jirregolaw id-debitar u l-ġbir ta’ tariffi għas-servizzi u 
kontribuzzjonijiet tad-dħul oħra. Il-livell ta’ riskju li jolqot ir-regolarità tad-dħul ta’ 
dawn l-aġenziji huwa medju. 

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti huwa 
kumplessivament medju, iżda jvarja 

Titolu I (Nefqa għall-persunal) 

25 Il-livell ta’ riskju għal-legalità u r-regolarità tan-nefqa għall-persunal tal-aġenziji 
huwa ġeneralment baxx. Is-salarji jiġu prinċipalment amministrati mis-servizz tal-PMO 

                                                      
9 Is-CdT, is-CPVO, l-EASA, l-EBA, l-ECHA, l-EIOPA, l-EMA, l-ESMA, l-EUIPO, l-SRB. 
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tal-Kummissjoni, li l-Qorti tawditja regolarment. Fi snin reċenti, aħna ma sibna l-ebda 
żball materjali relatat man-nefqa għall-persunal. Madankollu, f’każijiet fejn l-aġenziji 
jkollhom jirreklutaw għadd kbir ta’ membri addizzjonali tal-persunal f’qasir żmien, 
aħna identifikajna li l-livell ta’ riskju għal-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta’ 
reklutaġġ kien ogħla. 

Titolu II (Nefqa amministrattiva) 

26 Fl-opinjoni tagħna, hemm livell ta’ riskju għal-legalità u r-regolarità tan-nefqa 
amministrattiva tal-aġenziji li huwa medju. Spiss l-aġenziji jkunu jeħtieġu jwettqu 
proċeduri ta’ akkwist għal tipi differenti ta’ servizzi, b’ammonti dejjem akbar relatati 
mal-IT. Dawn il-proċeduri spiss jinvolvu regoli u proċeduri ta’ akkwist li jkunu 
kumplessi, u l-aġenziji mhux dejjem jirnexxilhom jiksbu livelli sodisfaċenti ta’ 
trasparenza u valur għall-flus. Fil-passat, l-iżbalji serji relatati mal-akkwist minn dejjem 
kienu waħda mir-raġunijiet prinċipali għalfejn il-Qorti kellha l-obbligu toħroġ 
opinjonijiet kwalifikati tal-awditjar u osservazzjonijiet. Minkejja dan, il-komponent l-
aktar sinifikanti tan-nefqa amministrattiva tal-aġenziji hija l-kera tal-uffiċċji, element 
tan-nefqa relattivament stabbli li normalment ikun jeħtieġ biss proċedura ta’ akkwist 
meta l-aġenziji jittrażlokaw għal uffiċċji ġodda. Peress li dan l-element jirrappreżenta 
proporzjon kbir tan-nefqa amministrattiva, il-livell kumplessiv ta’ riskju għall-kategorija 
ta’ nfiq kollha kemm hi huwa medju. 

Titolu III (Nefqa operazzjonali) 

27 Il-livell ta’ riskju li jolqot il-legalità u r-regolarità tan-nefqa operazzjonali jvarja 
minn aġenzija għal oħra, fejn tintlaħaq il-firxa kollha ta’ livelli ta’ riskju minn baxx għal 
għoli. Dan jiddependi fuq it-tip speċifiku ta’ nefqa operazzjonali mġarrba minn kull 
aġenzija. Inġenerali, ir-riskji involuti huma simili għal dawk li jolqtu l-akkwist taħt it-
Titolu II. Madankollu, l-ammonti involuti taħt it-Titolu III spiss ikunu ferm ogħla. F’dak li 
jirrigwarda l-għotjiet imħallsa taħt it-Titolu III tal-baġit, awditi preċedenti sabu li, 
filwaqt li ġeneralment kien hemm titjib fil-kontrolli mwettqa mill-aġenziji, dawn mhux 
dejjem huma kompletament effettivi. 

Il-livell kumplessiv ta’ riskju għall-ġestjoni finanzjarja tajba huwa medju 

28 Fl-opinjoni tagħna, il-livell ta’ riskju għall-ġestjoni finanzjarja tajba huwa medju. Il-
biċċa l-kbira mill-problemi li identifikajna kienu jikkonċernaw proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku li ma kinux jiżguraw il-ksib tal-aħjar valur possibbli għall-flus.  
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29 Il-ħtieġa li jkun hemm strutturi u proċeduri amministrattivi separati għall-aġenziji 
kollha tikkostitwixxi riskju inerenti għall-effiċjenza amministrattiva.  

Riskji oħra 

30 F’konformità mal-osservazzjonijiet tagħna mis-snin preċedenti, u b’kont meħud 
tal-iżviluppi fil-politiki tal-UE f’ċerti oqsma, aħna nqisu li l-livell ta’ riskju huwa ogħla 
meta l-operazzjonijiet tal-aġenziji jkunu jiddependu mill-kooperazzjoni tal-Istati 
Membri, eż. il-Frontex, l-EASO u l-ECHA. Il-mandat tal-Frontex huwa li tiżgura ġestjoni 
integrata Ewropea tal-fruntieri esterni, responsabbiltà li hija tikkondividi mal-
awtoritajiet nazzjonali, bl-iskop li l-ġestjoni ta’ dawk kollha li jidħlu minn barra l-
fruntieri esterni ssir b’mod effiċjenti. Biex iwettaq l-operazzjonijiet tiegħu, l-EASO 
jiddependi mill-kooperazzjoni tal-Istati Membri u mis-sekondar ta’ esperti nazzjonali. 
Fil-każ tal-ECHA, il-kooperazzjoni mal-Istati Membri hija importanti minħabba li l-
awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tagħhom huma responsabbli milli jivverifikaw l-
informazzjoni dwar id-daqs ta’ kumpanija, li l-Aġenzija tuża biex tikkalkula t-tariffi 
tagħha.  

Aħna nirrappurtaw każijiet ta’ frodi suspettata lill-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) 

31 Għalkemm l-awditi tagħna mhumiex speċifikament maħsuba biex ifittxu l-frodi, 
aħna xi drabi naqbdu każijiet fejn ikollna suspett li setgħet tkun saret attività irregolari 
jew frodulenti. Meta jiġri dan, aħna ninfurmaw lill-OLAF. L-OLAF imbagħad iwettaq 
segwitu ta’ dawn il-każijiet, jiddeċiedi jekk għandhiex titnieda investigazzjoni u 
jikkoopera kif meħtieġ mal-awtoritajiet tal-Istati Membri. Fl-2019, aħna ltqajna ma’ 
tliet każijiet bħal dawn.  

Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-awditjar fil-QEA 

32 Il-Qorti rrikonoxxiet il-ħtieġa li tagħmel użu akbar mir-riżorsi diġitali fix-xogħol tal-
awditjar tagħha. It-teknoloġiji diġitali qed jittrasformaw id-dinja b’ħeffa li qatt ma rajna 
bħalha. Id-diġitalizzazzjoni għandha l-potenzjal li tissostitwixxi jew ittejjeb l-awditjar 
ibbażat fuq kampjunar statistiku mal-awditjar ibbażat fuq il-popolazzjoni kollha kemm 
hi. L-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim awtomatiku u l-analitika tal-Big Data jipprovdu 
opportunitajiet sostanzjali biex titjieb il-preċiżjoni u l-komprensività tal-awditi 
finanzjarji u tal-awditi tal-konformità. L-awtomatizzazzjoni tal-proċess hija żvilupp ġdid 
ieħor u għandha l-potenzjal li telimina l-ħtieġa li l-bnedmin iwettqu kompiti ripetittivi. 
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Il-karatteristiċi ta’ miljuni ta’ entrati jistgħu jiġu vverifikati fi ftit minuti, fejn b’dan il-
mod kwalunkwe eċċezzjoni tiġi ssenjalata immedjatament, biex b’hekk l-awdituri jkunu 
jistgħu jikkonċentraw fuq żbalji potenzjali. Id-diġitalizzazzjoni tal-awditjar tista’ ttejjeb 
ukoll il-proċessi ta’ rappurtar u dawk ta’ kontroll intern tal-kwalità, u tippermetti li r-
rapporti u l-viżwalizzazzjonijiet jiġu ġġenerati b’mod awtomatiku. 

33 L-għan tad-diġitalizzazzjoni tax-xogħol tal-awditjar tal-QEA huwa li jsir użu mill-
potenzjal tat-teknoloġija biex titwassal aktar informazzjoni li tkun ta’ kwalità aħjar 
għall-proċess tal-għoti ta’ rendikont. B’dawn it-teknoloġiji, l-awdituri jistgħu jagħmlu 
użu aħjar mid-data disponibbli, iwettqu aktar xogħol analitiku u jipprovdu aċċertament 
aħjar lill-kontribwenti Ewropej billi jidentifikaw ir-riskji b’mod bikri u aktar komprensiv. 
Huwa probabbli li d-diġitalizzazzjoni twassal għal kisbiet fl-effiċjenza fuq terminu twil. 

Studju tal-każ – l-ewwel proġett pilota tal-QEA dwar l-aġenziji tal-UE  

34 Il-QEA identifikat l-awditu annwali tal-aġenziji tal-UE bħala opportunità biex 
tittestja l-potenzjal tal-proċeduri tal-awditjar awtomatizzati. Għal dan il-proġett, aħna 
għażilna l-aġenziji eżekuttivi minħabba li huma jikkondividu proċeduri amministrattivi u 
sistemi tal-IT li huma simili. 

35 Dan il-proġett pilota, li huwa biss l-
ewwel pass fil-proċess ta’ trasformazzjoni 
fundamentali tal-QEA u fl-inkorporazzjoni tal-
użu tal-awtomatizzazzjoni fil-proċeduri tal-
awditjar tagħha, tnieda fil-bidu tal-2019. Aħna 
nistennew li l-issupplimentar tal-ġudizzju 
professjonali tal-awdituri b’metodi ta’ xogħol 
diġitali u b’għodod tal-IT se jwassal għal 
vantaġġi sinifikanti fil-futur.  

 
© Shutterstock / Minn Maxuser. 

36 L-ewwel nett, aħna analizzajna l-proċeduri tal-awditjar eżistenti tagħna u 
identifikajna s-sorsi tad-data li użajna, bl-għan li nidentifikaw il-potenzjal għall-
awtomatizzazzjoni. Esplorajna wkoll bidliet possibbli fil-proċeduri tal-awditjar eżistenti 
tagħna. Konna partikolarment interessati f’mezzi relatati mal-ksib ta’ informazzjoni 
stampata f’format elettroniku biex tkun tista’ ssir bidla minn proċessi manwali għal 
dawk awtomatizzati. L-għan tagħna kien li nwettqu kontrolli speċifiċi fuq popolazzjoni 
sħiħa ta’ tranżazzjonijiet u li nipproduċu rapport ta’ eċċezzjoni li jrid jingħata segwitu 
mill-awdituri. 
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37 Ibbażat fuq l-analiżi tagħna, aħna identifikajna b’mod speċjali żewġ teknoloġiji 
promettenti li setgħu jappoġġaw l-awtomatizzazzjoni tax-xogħol tal-awditjar tagħna: l-
analitika tad-data u l-awtomatizzazzjoni tal-proċess robotiku. 

o L-analitika tad-data mhijiex teknoloġija ġdida, iżda l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet akbar 
ta’ ħżin wassal biex din issir aktar b’saħħitha. L-awdituri tal-Qorti diġà għandhom 
aċċess għal bosta sorsi tad-data użati mill-aġenziji; fil-proġett pilota, aħna użajna 
tekniki ta’ analiżi tad-data għall-estrazzjoni, it-trasformazzjoni u l-analiżi tad-data 
sabiex nidentifikaw u nivvalutaw aħjar ir-riskji, u biex b’dan il-mod nippjanaw u 
nwettqu l-proċeduri tal-awditjar tagħna b’mod aktar effiċjenti. 

o Software ta’ awtomatizzazzjoni tal-proċess robotiku jista’ jintuża biex jiġu 
awtomatizzati l-kompiti li jirrepetu u li huma bbażati fuq ir-regoli. F’dan il-proġett 
pilota, is-software ġie programmat biex iwettaq l-istess sekwenza ta’ passi li jkunu 
jitwettqu minn utent uman. B’mod partikolari, huwa għen lill-awdituri biex iniżżlu 
dokumentazzjoni u data oħra mis-sistemi tal-IT tal-aġenziji, u biex ħejja l-fajls 
għat-tranżazzjonijiet awditjati. Is-software jinteraġixxi ma’ dawn is-sistemi tal-IT 
permezz tal-interfaċċa tal-utenti. Madankollu, huwa jopera b’mod aktar mgħaġġel 
minn bniedem, u jista’ jwettaq il-kompiti fi kwalunkwe ħin; pereżempju, matul il-
lejl jew fi tmiem il-ġimgħa. 

38 F’kooperazzjoni mill-qrib mad-DĠ BUDG u mal-aġenziji eżekuttivi, it-tim kiseb 
data minn diversi sistemi użati mill-aġenziji eżekuttivi. Id-data kienet tinkludi dati u 
ammonti ta’ impenji, pagamenti, kuntratti u fatturi li nkisbu mis-sistema baġitarja. Mis-
sistema tal-pagi, it-tim niżżel data dwar is-salarji u l-allowances. Aħna inkorporajna din 
id-data kollha f’bażi tad-data ddedikata, li mbagħad użajna biex inwettqu testijiet tal-
awditjar awtomatizzati u proċeduri analitiċi bl-użu tal-analitika tad-data. 

39 Pereżempju, test awtomatizzat jista’ jintuża biex jivverifika jekk l-ammont ta’ 
impenji baġitarji jkunx kompatibbli mal-valur tal-kuntratt sottostanti, jew jekk il-fatturi 
jkunux tħallsu fil-ħin u sad-data ta’ skadenza legali. L-awdituri setgħu jwettqu dawn il-
kontrolli awtomatizzati fuq madwar 8 000 pagament u 1 400 impenn f’6 aġenziji 
eżekuttivi fi frazzjoni ta’ sekonda. Ir-riżultati ħadu l-forma ta’ lista ta’ tranżazzjonijiet li 
kienu jirrikjedu eżaminar ulterjuri min-naħa tal-awdituri. 
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Kaxxa 1: Riżultati tat-testijiet awtomatizzati tal-proġett pilota 

Ambitu tat-testijiet 

Il-proġett pilota kien jinkludi testijiet awtomatizzati li jappoġġaw ċerti proċeduri 
tal-awditjar li jirrigwardaw pagamenti, impenji, fatturi, kuntratti u flussi tax-xogħol 
li jkopru l-popolazzjoni kollha ta’ sitt aġenziji eżekuttivi. Dan l-ittestjar seħħ b’mod 
parallel mal-proċeduri standard tal-awditjar li jitwettqu manwalment.  

Riżultati preliminari 

Ir-riżultati preliminari tal-ittestjar awtomatizzat juri li l-maġġoranza tal-
popolazzjoni jew 99,98 % ma kellhom l-ebda problema li kienet qed taffettwahom. 

It-testijiet issenjalaw għadd limitat ta’ tranżazzjonijiet (jiġifieri eċċezzjonijiet) biex 
jiġu eżaminati ulterjorment mill-awdituri.  

o F’test li kien jinkludi 1 400 impenn baġitarju u li twettaq biex jivverifika jekk l-
ammont tagħhom kienx ugwali għal dak tal-impenn legali korrispondenti, is-
sistema ssenjalat 51 tranżazzjoni. 

o F’test li kien jinkludi 7 872 talba għal pagament u li twettaq biex jivverifika 
jekk l-ammont tagħhom kienx ugwali għal dak tal-fattura korrispondenti, is-
sistema ssenjalat 113-il tranżazzjoni. 

o F’test li kien jinkludi 7 869 talba għal pagament u li twettaq biex jivverifika 
jekk il-pagamenti kinux saru fi ħdan il-limiti ta’ żmien legali, is-sistema 
ssenjalat 410 tranżazzjonijiet. 

L-analiżi tat-tranżazzjonijiet issenjalati ppermettiet li t-tim tal-awditjar jidentifika u 
jiddokumenta: 

o it-tranżazzjonijiet li ġew milquta minn żbalji – pereżempju, aħna sibna każ 
fejn kienu saru żewġ impenji baġitarji, minflok waħda biss skont kif meħtieġ 
mir-Regolament Finanzjarju (0,02 % tat-tranżazzjonijiet ittestjati); 

o il-każijiet ta’ data kkodifikata b’mod żbaljat li kkawżat biex it-tranżazzjonijiet 
jiġu ssenjalati mit-testijiet awtomatizzati, minkejja li ma ġewx milquta minn 
żbalji (0,21 % tat-tranżazzjonijiet ittestjati); 

o it-tranżazzjonijiet ħielsa minn żball li kienu ġew issenjalati mit-testijiet 
awtomatizzati u li jindikaw il-ħtieġa li l-algoritmu jiġi rfinat (0,46 % tat-
tranżazzjonijiet ittestjati); 

o il-feedback siewi dwar ċerti tipi ta’ tranżazzjonijiet li se jkunu utli fl-irfinar tat-
testijiet awtomatizzati. 
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40 Filwaqt li dawn it-tipi ta’ testijiet awtomatizzati jippermettu li popolazzjoni kollha 
kemm hi tiġi ttestjata fi żmien qasir ħafna, ir-riżultati jiddependu ħafna mill-kwalità 
tad-data sottostanti. Il-proġett żvela għadd ta’ problemi relatati mal-kwalità tad-data 
fir-rigward ta’ data li kienet iddaħħlet manwalment mill-aġenziji (prinċipalment data 
dwar kuntratti). Dan se jkun jeħtieġ li jiġi indirizzat qabel ma s-sistemi tal-IT tal-aġenziji 
jkunu jistgħu jitqiesu li huma affidabbli. 

41 L-awdituri użaw ukoll proċeduri analitiċi awtomatizzati biex jidentifikaw xejriet 
mhux tas-soltu jew tranżazzjonijiet fil-pagi tal-aġenziji. Is-sistema toħloq 
awtomatikament rapporti grafiċi li jippermettu li l-awdituri jaraw dawn ix-xejriet u 
jqisu jekk ikunx meħtieġ eżaminar ulterjuri tad-dettalji sottostanti. Il-Figura 9 turi 
eżempju ta’ rapport ta’ dan it-tip. L-awdituri użaw dawn ir-rapporti biex jidentifikaw 
anomaliji fis-salarji, u biex dawn jiġu individwati għal aktar kontrolli. 

Figura 9 – Distribuzzjoni tas-salarji mħallsa għal grad partikolari bi 
tqabbil mas-salarju medju 

  
Sors: il-QEA. 
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X’sibna 
42 B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet 
annwali tal-aġenziji għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019, kif ukoll tad-dħul u tal-pagamenti li 
fuqhom huma bbażati, ikkonferma r-riżultati pożittivi li 
rrappurtajna fi snin preċedenti. 

 
Sors: il-QEA – Awdituri 
preżenti fuq il-post fil-bidu 
tat-tifqigħa tal-COVID-19. 

Figura 10 – Opinjonijiet tal-awditjar annwali dwar il-kontijiet, id-dħul u  
l-pagamenti tal-aġenziji għall-perjodu 2017 – 2019 

 
Sors: il-QEA. 

Opinjonijiet “favorevoli” dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-
aġenziji kollha 

43 Aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-
kontijiet tal-41 aġenzija. Fl-opinjoni tagħna, dawn il-kontijiet jippreżentaw b’mod ġust, 
fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjonijiet finanzjarji tal-aġenziji fil-
31 ta’ Diċembru 2019 kif ukoll ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus 
tagħhom għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 

41 aġenzija
Pagamenti
Dħul
Kontijiet

Opinjonijiet
Mhux kwalifikati “favorevoli”
Kwalifikati
Avversi
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finanzjarji applikabbli u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-
Kummissjoni10.  

Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” huma importanti għall-fehim tal-
kontijiet (l-EBA, l-EMA u l-SRB) 

44 Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” jiġbdu l-attenzjoni tal-qarrejja għal kwistjonijiet 
ta’ importanza li huma fundamentali għall-fehim tal-kontijiet. Fis-sena finanzjarja 2019, 
aħna użajna l-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” fir-rapporti tagħna dwar tliet aġenziji: l-
EBA, l-EMA u l-SRB.  

45 Għall-EBA, l-aġenzija li qabel kienet ibbażata f’Londra u li ġiet rilokata għal Pariġi, 
aħna niġbdu l-attenzjoni għan-Nota II.3 tar-rapporti finanzjarji tal-kontijiet finali tal-
Awtorità, li fiha informazzjoni dwar problema rigward fondi b’valur ta’ EUR 10,1 miljun 
relatati mal-ftehim ta’ kiri tal-uffiċċju tal-EBA f’Londra.  

46 Għall-EMA, l-aġenzija li qabel kienet ibbażata f’Londra u li ġiet rilokata għal 
Amsterdam, aħna niġbdu l-attenzjoni għal problema rigward il-ftehim ta’ kiri għall-
uffiċċji preċedenti tal-Aġenzija f’Londra. Il-ftehim jintemm fl-2039, u ma għandu l-ebda 
dispożizzjoni għal terminazzjoni bikrija. F’Lulju 2019, l-EMA laħqet ftehim ma’ sid il-
kera u rnexxielha tissulloka l-bini tal-uffiċċji preċedenti tagħha b’effett minn Lulju 2019 
’il quddiem, taħt kundizzjonijiet li huma konsistenti mat-termini tal-kirja prinċipali. It-
terminu tas-sullokazzjoni jdum sakemm jiskadi l-kuntratt tal-kera tal-EMA. Peress li l-
EMA tibqa’ parti għall-kuntratt tal-kera, l-Aġenzija tista’ titqies responsabbli għall-
ammont kollu li għad irid jitħallas skont dan il-kuntratt jekk is-sullokatur jonqos milli 
jissodisfa l-obbligi tiegħu. 

47 F’dak li jikkonċerna l-kontijiet tal-SRB, aħna niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-
appelli amministrattivi jew il-proċedimenti ġudizzjarji relatati mal-kontribuzzjonijiet 
bejn xi wħud mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u bejn l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni 
nazzjonali u l-Bord, kif ukoll azzjonijiet legali oħra mressqa kontra l-SRB quddiem il-
Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ma kinux suġġetti għall-
awditu tagħna. L-impatt possibbli tagħhom fuq ir-rapporti finanzjarji tal-Bord għas-
sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2019 (b’mod partikolari fir-rigward ta’ 
obbligazzjonijiet kontinġenti, provvedimenti u obbligazzjonijiet) huwa suġġett għal 

                                                      
10 Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 

internazzjonalment. 
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awditu annwali separat u speċifiku mwettaq mill-QEA, kif stipulat taħt l-Artikolu 92(4) 
tar-Regolament SRM. 

Barra minn hekk, aħna niġbdu l-attenzjoni għan-noti tar-rapporti finanzjarji tal-kontijiet 
finali tal-SRB, li jiddeskrivu l-impatt possibbli fuq il-portafoll tal-investimenti fid-dawl 
tal-kriżi attwali tal-COVID-19. 

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jindirizzaw kwistjoni li hija ta’ 
importanza speċifika (is-Chafea, is-CdT u l-EACEA) 

48 Il-Komunikazzjoni lill-Kumissjoni C(2020)2880/1 tad-29 ta’ April 2020 dwar id-
Delega ta’ kompiti ta’ implimentazzjoni lill-Aġenziji Eżekuttivi għall-programmi tal-UE 
għall-perjodu 2021-2027 fiha pjanijiet għat-trasferiment tal-kompiti ta’ Chafea lill-
aġenziji bbażati fi Brussell. Madankollu, peress li dawn l-operazzjonijiet se jiġu 
ttrasferiti lil entitajiet konsolidati oħra tal-UE, dan ma għandu l-ebda impatt fuq l-
ammonti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet fil-kontijiet annwali għall-2019. Attwalment, l-
obbligazzjonijiet kontinġenti li jirriżultaw minn dan it-trasferiment ma jistgħux jiġu 
stmati b’mod affidabbli. 

49 Għas-CdT u l-EACEA, aħna niġbdu l-attenzjoni għan-nuqqas ta’ divulgazzjonijiet 
relatati mal-kriżi li rriżultat mill-COVID-19. Fil-kontijiet annwali finali kellhom isiru 
divulgazzjonijiet xierqa dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq l-operazzjonijiet 
attwali u dawk antiċipati tas-CdT u tal-EACEA, hekk kif kien raġonevolment magħruf 
fid-data tat-trażmissjoni tal-kontijiet annwali finali. 

Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul 
li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha 

50 Għall-aġenziji kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-
awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet annwali 
għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul kien legali u 
regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Il-paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” jgħin għall-fehim aħjar tad-dħul (l-
ECHA u l-SRB) 

51 Għall-ECHA, il-Qorti tenfasizza għal darb’oħra li l-aġenzija hija parzjalment 
awtofinanzjata u tirċievi tariffa minn kull kumpanija li tapplika għar-reġistrazzjoni ta’ 
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sustanzi kimiċi kif meħtieġ skont ir-Regolament REACH11. L-aġenzija tikkalkula u 
tiffattura t-tariffi fuq il-bażi ta’ awtodikjarazzjonijiet ipprovduti mill-kumpaniji. Il-
verifikazzjonijiet ex post imwettqa mill-aġenzija identifikaw il-ħtieġa li jsiru 
korrezzjonijiet konsiderevoli fit-tariffi, iżda l-ammont totali tagħhom kien għadu mhux 
magħruf sa tmiem l-2019. 

52 Fir-rapport tagħna dwar l-SRB, aħna użajna wkoll paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” 
b’rabta mal-kwistjoni deskritta fil-paragrafu 47 hawn fuq.  

Il-paragrafu intitolat “Kwistjoni oħra” jindirizza kwistjoni li hija ta’ 
importanza speċifika għall-ESMA u għall-SRB  

53 Għall-ESMA, it-tariffi ddebitati lill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu huma 
bbażati fuq id-dħul tagħhom bħala entitajiet legali, iżda mhux bħala grupp jew grupp 
ta’ entitajiet relatati. Dan joħloq opportunità kważi leġittima biex jitnaqqsu jew jiġu 
evitati t-tariffi billi d-dħul mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu taħt il-ġuriżdizzjoni 
tal-UE jiġi ttrasferit għall-entitajiet relatati tagħhom barra mit-territorju tal-UE. L-effett 
finanzjarju li din il-lakuna fir-regolamenti probabbilment ikollha mhuwiex magħruf. L-
Awtorità pproponiet lill-Kummissjoni biex tagħmel il-modifiki meħtieġa.  

Barra minn hekk, għall-ESMA, it-tariffi għar-repożitorji tat-tranżazzjonijiet jiġu 
kkalkulati abbażi tal-fatturat applikabbli ta’ kull repożitorju tat-tranżazzjonijiet 
individwali. Għalkemm ir-Regolament dwar it-tariffi ma jipprevedix qafas ta’ kontroll 
komprensiv u konsistenti biex tiġi żgurata l-affidabbiltà tal-informazzjoni, għar-
repożitorji tat-tranżazzjonijiet kollha, l-awdituri indipendenti setgħu jipproduċu 
opinjonijiet fejn iddikjaraw li r-rapporti finanzjarji tagħhom għall-2018 (użati għall-
kalkoli tat-tariffi) kienu jippreżentaw stampa vera u ġusta. Madankollu, l-informazzjoni 
li ppreżentaw dwar l-għadd ta’ tranżazzjonijiet irrappurtati lir-repożitorju tat-
tranżazzjonijiet matul l-2018 u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet pendenti rreġistrati fil-
31 ta’ Diċembru 2018 kienet suġġetta biss għal rieżaminar limitat imwettaq mill-
awdituri indipendenti. L-Awtorità infurmat lill-Kummissjoni u ssuġġeriet li ssir reviżjoni 
tar-Regolament. 

54 Mingħajr preġudizzju għall-opinjoni tal-awditjar formali tagħna, nenfasizzaw li l-
kontribuzzjonijiet għall-Fond tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (u minn ċerti ditti tal-

                                                      
11 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-

Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) 
(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1). 
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investiment) lill-SRB. L-awditu li wettaqna tad-dħul tal-SRB kien ibbażat fuq din l-
informazzjoni iżda ma vverifikax l-affidabbiltà tagħha. Minħabba li r-Regolament SRM 
ma jipprevedix qafas ta’ kontroll li jkun komprensiv u konsistenti, li jiżgura l-affidabbiltà 
ta’ din l-informazzjoni, ma jitwettqux kontrolli fil-livell tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu. 
Madankollu, l-SRB iwettaq kemm kontrolli tal-konsistenza kif ukoll kontrolli analitiċi fir-
rigward tal-informazzjoni. Barra minn hekk, l-SRB ma jistax jirrilaxxa dettalji dwar il-
kalkoli tal-kontribuzzjonijiet involuti skont ir-riskju, għal kull istituzzjoni ta’ kreditu, billi 
dawn huma interkonnessi u jinkludu informazzjoni kunfidenzjali dwar istituzzjonijiet ta’ 
kreditu oħra. Dan jaffettwa t-trasparenza ta’ dawn il-kalkoli. 

Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji, ħlief 
għall-ACER u l-EASO 

55 Għal 39 aġenzija, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-
awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 
annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019. Fl-opinjoni tagħna, il-
pagamenti kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha għal dawn l-aġenziji (ara l-
Figura 10). 

56 Għall-ACER, aħna ħriġna opinjoni kwalifikata abbażi ta’ żewġ proċeduri ta’ akkwist 
irregolari. Fiż-żewġ każijiet, l-aġenzija kienet naqset milli twettaq proċeduri ta’ akkwist 
kompetittivi u xierqa, u dan ifisser li l-pagamenti kollha assoċjati huma irregolari. Il-
pagamenti irregolari li għaldaqstant saru skont il-kuntratti li rriżultaw mill-proċeduri ta’ 
akkwist imwettqa b’mod skorrett jirrappreżentaw 6,3 % tal-pagamenti kollha li saru 
mill-ACER fl-2019. 

57 Għall-EASO, aħna ħriġna opinjoni kwalifikata dwar is-sejbiet tagħna li ġew 
irrappurtati mis-sena finanzjarja 2016 ’il quddiem. Fl-awditu annwali għall-2019, aħna 
sibna wkoll li għadd ta’ pagamenti assoċjati ma’ proċedura tal-għażla għal konsulenti 
esperti kienu irregolari, peress li kien hemm nuqqas sistematiku ta’ kwalunkwe 
informazzjoni li setgħet tikkostitwixxi rendikont tal-entrati xieraq. B’mod ġenerali, aħna 
nikkonkludu li l-ammont ta’ fondi assoċjati ma’ din is-sitwazzjoni insodisfaċenti 
jirrappreżenta 14,6 % tal-valur tal-pagamenti kollha li saru mill-EASO fl-2019. 
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Il-paragrafu ta’ osservazzjonijiet dwar kwistjoni li hija importanti għall-
Frontex 

58 Filwaqt li ma nimmodifikawx l-opinjoni tal-awditjar tagħna dwar il-legalità u r-
regolarità tal-infiq, aħna niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li, fl-2019, il-Frontex immaniġġjat 
ftehimiet ta’ għotja ma pajjiżi li jikkooperaw għal attivitajiet operazzjonali f’ammont ta’ 
EUR 183 miljun (EUR 171 miljun fl-2018), li kienu jirrappreżentaw 55 % tal-baġit tal-
Aġenzija. Ċertu nfiq relatat mat-tagħmir u li jaqa’ taħt dan l-ammont (35 % tan-nefqa 
totali għall-attivitajiet operazzjonali, jew EUR 64 miljun) jidher li huwa pjuttost 
suxxettibbli għal żbalji. Sa issa, it-tentattivi li saru biex tiġi ssimplifikata l-ġestjoni 
finanzjarja ta’ nfiq relatat mal-użu ta’ tagħmir tekniku ma rnexxewx. Irridu wkoll 
nenfasizzaw li l-Frontex implimentat għadd ta’ rakkomandazzjonijiet minn rapporti 
preċedenti tagħna. B’mod partikolari, l-Aġenzija ħadet passi biex ittejjeb il-
verifikazzjonijiet ex ante, u reġgħet introduċiet il-verifikazzjonijiet ex post rigward 
rimborżi fl-2019, f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet li kienu saru fi snin 
preċedenti. 

Il-paragrafu intitolat “Kwistjoni oħra” dwar kwistjonijiet li huma ta’ 
importanza speċifika għall-EIGE  

59 Għall-EIGE, aħna nosservaw il-fatt li hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea12, li għandha impatt fuq xi aspetti tal-opinjoni tal-awditjar 
tagħna. Il-kawża tikkonċerna bosta mistoqsijiet li saru mill-Qorti Suprema Litwana dwar 
l-applikazzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13, dwar 
xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija, għall-Aġenziji tal-UE. B’mod partikolari, il-
Qorti Litwana talbet jekk id-Direttiva tapplikax għall-aġenziji tal-UE fil-kapaċità 
tagħhom bħala korpi pubbliċi involuti f’attivitajiet ekonomiċi. Hija talbet ukoll jekk l-
aġenziji tal-UE jridux japplikaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1) ta’ din id-
Direttiva dwar id-drittijiet ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija għal 
kundizzjonijiet bażiċi ta’ xogħol u ta’ impjieg, b’mod partikolari dawk li jirrigwardaw il-
paga. Peress li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward ta’ dawn il-mistoqsijiet 
jista’ jkollha impatt fuq il-pożizzjoni tal-QEA dwar l-użu ta’ ħaddiema interim mill-EIGE, 
il-Qorti ma għamlitx osservazzjonijiet, lanqas segwiti għall-osservazzjonijiet mis-snin 
preċedenti, sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja toħroġ deċiżjoni finali f’din il-kawża. 

                                                      
12 Il-Kawża Nru C-948/19 (Manpower Lit). 

13 ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9. 
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L-osservazzjonijiet tagħna jindirizzaw oqsma fejn jista’ jsir titjib 
f’29 aġenzija 

60 Minbarra l-opinjonijiet u l-paragrafi intitolati “Osservazzjonijiet” u “Kwistjoni 
oħra” li jakkumpanjawhom, aħna għamilna wkoll 82 osservazzjoni dwar 29 aġenzija 
biex nindirizzaw oqsma fejn huwa meħtieġ aktar titjib. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-
osservazzjonijiet jikkonċernaw nuqqasijiet fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, bħalma 
kien il-każ fi snin preċedenti.  

Il-ġestjoni tal-akkwist pubbliku tibqa’ l-qasam l-aktar suxxettibbli għal 
żbalji 

61 L-objettiv tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huwa li tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-offerenti u li jiġu akkwistati oġġetti u s-servizzi bl-aħjar prezz, filwaqt li jiġu 
rrispettati l-prinċipji tat-trasparenza, tal-proporzjonalità, tat-trattament indaqs u tan-
nondiskriminazzjoni. L-awditu tagħna kien jinkludi kuntratti qafas, kuntratti speċifiċi u 
kuntratti diretti mill-aġenziji kollha. F’disa’ aġenziji (l-Uffiċċju BEREC, is-Cedefop, l-
EASA, l-EFSA, l-EMA, l-ENISA, l-ERA, l-Eurofound u l-Europol), il-kuntratti li awditjajna 
kienu milquta minn nuqqasijiet ta’ tipi differenti relatati mal-akkwist pubbliku, fil-biċċa 
l-kbira rigward ġestjoni finanzjarja tajba u regolarità. Barra dan, fis-CEPOL sibna 
dgħufijiet fis-sistema ta’ kontroll intern użata fil-proċedura ta’ akkwist, filwaqt li għall-
EEA identifikajna dgħufijiet fil-monitoraġġ ta’ kuntratt ladarba dan kien fis-seħħ. L-
aġenziji huma mħeġġa biex ikomplu jtejbu l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku tagħhom, u 
li jiżguraw konformità sħiħa mar-regoli applikabbli.  

Jeħtieġ li l-kunflitti ta’ interess u l-proċeduri ta’ reklutaġġ jiġu 
mmaniġġjati b’mod aħjar  

62 Matul l-awditu annwali tagħna dwar l-aġenziji għall-2019, osservajna żieda fid-
dgħufijiet li ġew identifikati fil-proċeduri ta’ reklutaġġ. Aħna awditjajna l-proċeduri ta’ 
reklutaġġ fi 19-il aġenzija. Għal ħamsa minn dawn, (l-ACER, l-EASME, l-EMSA, l-EUIPO u 
l-eu-LISA) sibna nuqqasijiet. 

o Aħna sibna diversi każijiet fejn il-kontrolli interni, li l-għan tagħhom huwa li 
jimmaniġġjaw il-kunflitti ta’ interess potenzjali, ma kinux ġew applikati b’mod 
xieraq (l-EASME, l-EMSA, l-EUIPO). Sibna li xi membri ta’ diversi bordijiet tal-
għażla kienu naqsu sistematikament milli jiddikjaraw u jiddokumentaw kunflitti ta’ 
interess potenzjali assoċjati ma’ kandidati fi proċedura ta’ reklutaġġ. Jekk il-
kunflitti ta’ interess fi ħdan proċess ta’ reklutaġġ ma jiġux iddivulgati, jew jekk 
dawn ma jiġux immaniġġjati b’mod korrett, ir-riżultat aħħari jista’ jkun li l-aġenziji 
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jiġu esposti għal riskji ta’ tilwim u reputazzjonali. Din il-problema tista’ tirriżulta 
wkoll f’ħela ta’ riżorsi minħabba proċeduri ta’ reklutaġġ li jiġu kkanċellati jew 
imdewma. 

o Aħna identifikajna wkoll għadd ta’ dgħufijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-
prinċipju tat-trattament indaqs u/jew tat-trasparenza (l-ACER, l-EMSA, l-EUIPO, l-
eu-LISA), nuqqas ta’ rendikont tal-entrati (l-EMSA, l-EUIPO), u każ wieħed fejn ma 
ġewx applikati kontrolli interni effettivi (l-ACER). Dawn il-problemi jistgħu jkunu 
ta’ detriment, kemm f’termini finanzjarji kif ukoll reputazzjonali, għall-aġenziji 
kkonċernati. 

63 Sitwazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess reali jew potenzjali jistgħu jinħolqu wkoll 
meta l-membri tal-persunal li jitilqu mis-servizz ċivili tal-UE jieħdu pożizzjonijiet fis-
settur privat. Tista’ tiġi ddivulgata informazzjoni kunfidenzjali, jew eks membri tal-
persunal jistgħu jagħmlu użu ħażin mill-kuntatti personali u ħbiberiji mill-qrib mal-
eks kollegi tagħhom14. Jekk saħansitra jkun hemm il-perċezzjoni li teżisti sitwazzjoni 
bħal din, din tista’ tkun ta’ ħsara għar-reputazzjoni tal-UE. Skont informazzjoni 
pprovduta mill-EBA, fl-2019, id-Direttur Eżekuttiv tal-EBA rriżenja biex jieħu r-rwol ta’ 
Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tas-Swieq Finanzjarji, li tirrappreżenta l-
industrija tal-finanzi fl-Ewropa. Il-Bord tas-Superviżuri ta l-approvazzjoni tiegħu biex l-
eks Direttur Eżekuttiv jieħu r-rwol il-ġdid tiegħu, suġġett għal xi kundizzjonijiet. 
F’Jannar 2020, l-Ombudsman Ewropew fetħet inkjesta dwar is-sitwazzjoni. Fis-
7 ta’ Mejju, din sabet li d-deċiżjoni tal-EBA li ma tipprojbixxix lid-Direttur Eżekuttiv milli 
jsir l-uffiċjal kap eżekuttiv ta’ lobby tal-industrija finanzjarja kienet tikkostitwixxi 
amministrazzjoni ħażina15. “Projbizzjoni tal-bidla fl-impjieg kienet tkun miżura 
meħtieġa u proporzjonata f’dan il-każ partikolari.”16 L-Ombudsman sabet ukoll li kien 
hemm amministrazzjoni ħażina fis-sens li l-EBA ma rtiratx mill-ewwel l-aċċess li d-
Direttur Eżekuttiv kellu għal informazzjoni kunfidenzjali. L-Ombudsman għamlet 

                                                      
14 Ara d-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta strateġika tagħha OI/3/2017/NF dwar 

il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja sitwazzjonijiet ta’ “revolving doors” li 
jirrigwardaw il-membri tal-persunal tagħha, it-28 ta’ Frar 2019. 

15 Ara l-paragrafu 33 jew il-paġna 11 tar-Rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-
Każ 2168/2019/KR. 

16 Ara l-paragrafu 33 jew il-paġna 11 tar-Rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-
Każ 2168/2019/KR. 
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rakkomandazzjonijiet biex jissaħħaħ il-mod kif l-EBA tittratta sitwazzjonijiet futuri ta’ 
dan it-tip17.  

Ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman kienet tirrikjedi li l-EBA tibgħat risposta dettaljata 
lill-Ombudsman sal-31 ta’ Awwissu 2020. L-EBA bagħtet din ir-risposta fit-
28 ta’ Awwissu 202018. Fir-risposta tagħha, l-EBA ddikjarat li kienet adottat politika 
ġdida biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet dettaljati tal-Ombudsman. 

Dgħufijiet identifikati fil-ġestjoni baġitarja 

64 Skont ir-Regolament Finanzjarju, l-approprjazzjonijiet baġitarji li jingħataw għal 
sena partikolari jistgħu jiġu riportati għas-sena ta’ wara taħt ċerti kundizzjonijiet19. 
Filwaqt li r-Regolament Finanzjarju ma jistabbilix limiti massimi għal dawn ir-riporti u n-
natura pluriennali tal-operazzjonijiet tista’ tispjegahom b’mod konsiderevoli, livelli 
eċċessivi jistgħu jindikaw dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma jew 
tal-pjanijiet għall-akkwist. Alternattivament, dawn jistgħu jindikaw problema 
strutturali, ippjanar baġitarju dgħajjef u possibbilment ksur tal-prinċipju baġitarju tal-
annwalità. Għal ħames aġenziji (l-ACER, is-CHAFEA, l-EASME, l-EU-OSHA u l-FRA), aħna 
rrappurtajna xi dgħufijiet ta’ dan it-tip.  

L-aġenziji qed iwettqu segwitu għall-osservazzjonijiet tal-awditjar mis-
snin preċedenti 

65 Aħna nipprovdu informazzjoni dwar l-istatus tal-azzjonijiet ta’ segwitu li ttieħdu 
mill-aġenziji b’rispons għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti. Il-Figura 11 turi li, 
għall-207 osservazzjonijiet li ma kinux ġew indirizzati sa tmiem l-2018, fil-biċċa l-kbira 
mill-każijiet fl-2019 ġew ikkompletati jew kienu għaddejjin azzjonijiet korrettivi. Mis-
87 osservazzjoni pendenti u minn dawk li għadhom għaddejjin, l-azzjonijiet korrettivi 
meħtieġa biex jiġu indirizzati 16-il osservazzjoni ma kinux taħt il-kontroll (uniku) tal-
aġenzija. 

                                                      
17 Ara l-paġna 11 tar-Rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-Każ 2168/2019/KR. 

18 https://www.ombudsman.europa.eu/mt/correspondence/mt/131987 

19 Il-kundizzjonijiet għar-riporti huma spjegati fl-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament Finanzjarju. 

https://www.ombudsman.europa.eu/mt/correspondence/mt/131987
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Figura 11 – Sforzi mill-aġenziji biex jagħtu segwitu għall-osservazzjonijiet 
mis-snin preċedenti 

 
Sors: il-QEA. 
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Dokumenti oħra relatati mal-aġenziji 
maħruġa mill-Qorti 

Il-futur tal-aġenziji tal-UE – Potenzjal għal aktar flessibbiltà u 
kooperazzjoni 

66 Billi fil-passat iffukajna prinċipalment fuq il-prestazzjoni tal-aġenziji individwali fl-
2019, aħna wettaqna l-ewwel valutazzjoni kumplessiva tal-kundizzjonijiet li ġew 
stabbiliti mill-UE biex tiżgura li l-aġenziji qed iwasslu b’mod effettiv il-politiki tagħha 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha. Aħna nikkonkludu li l-aġenziji għandhom rwol 
dejjem aktar importanti fit-twassil tal-politiki tal-UE, u li l-kundizzjonijiet stabbiliti 
appoġġaw il-prestazzjoni tagħhom. Madankollu, l-awditu li wettaqna identifika ħtieġa 
għal aktar flessibbiltà f’dak li jirrigwarda l-istruttura, il-funzjonament u l-istralċ 
potenzjali tal-aġenziji. Is-sejbiet tagħna jissuġġerixxu wkoll li xi wħud mill-aġenziji 
setgħu wettqu r-rwol tagħhom aktar bis-sħiħ li kieku kienu rċevew aktar appoġġ 
mingħand l-Istati Membri, l-industrija, il-Kummissjoni u aġenziji oħra. 

67 Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni u l-aġenziji: 

(1) jiżguraw ir-rilevanza, il-koerenza u l-flessibbiltà matul l-istabbiliment tal-
aġenziji; 

(2) jallokaw riżorsi b’mod aktar flessibbli; 

(3) itejbu l-governanza, l-obbligu ta’ rendikont u r-rappurtar dwar il-prestazzjoni; 
u 

(4) isaħħu r-rwol tal-aġenziji bħala ċentri ta’ kompetenza u ta’ networking. 

68 Il-konklużjonijiet sħaħ tal-awditjar, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet relatati u r-
risposti tal-Kummissjoni u tal-aġenziji, jiġu indirizzati fir-Rapport Speċjali Nru 22/2020, 
li huwa disponibbli fuq is-sit web tagħna eca.europa.eu. 
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Figura 12 – Rapporti speċjali tal-awditjar oħra ppubblikati mill-QEA li 
jagħmlu referenza għall-aġenziji 
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Sors: il-QEA. 
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Azzjoni esterna, 
sigurtà u ġustizzja

UPPE

Rapport Speċjali Nru 1/2019:
Il-ġlieda kontra l-frodi fl-infiq 
tal-UE: jeħtieġ li tittieħed 
azzjoni

Awla IV
Regolamentazzjoni 
tas-swieq u 
ekonomija 
kompetittiva

Awla V
Finanzjament u 
amministrazzjoni 
tal-Unjoni 

EBA

Rapport Speċjali Nru 10/2019:
Testijiet tal-istress għall-banek 
fl-UE kollha: inġabar ammont 
kbir ta’ informazzjoni dwar il-
banek, iżda jinħtieġu 
koordinazzjoni aħjar u fokus 
akbar fuq ir-riskji

EU-OSHA

Rapport Speċjali Nru 13/2019:
L-oqfsa etiċi tal-istituzzjonijiet 
tal-UE li ġew awditjati: hemm 
lok għal titjib

EUIPO

Opinjoni Nru 1/2019:
Opinjoni rigward il-proposta 
għar-Regolament BC-01-2019 
tal-Kumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju 
tal-Proprjetà Intellettwali tal-
Unjoni Ewropea li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet finanzjarji 
applikabbli għall-Uffiċċju (“ir-
Regolament Finanzjarju 
propost”)

SRB

Opinjoni Nru 2/2019:
Opinjoni dwar proposta għar-
Regolament Finanzjarju tal-Bord 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
finanzjarji applikabbli għall-Bord 
(“ir-Regolament Finanzjarju 
propost”)
CPVO

Opinjoni Nru 3/2019:
Opinjoni dwar proposta għar-
Regolament Finanzjarju għall-
Uffiċċju Komunitarju tal-
Varjetajiet tal-Pjanti (“ir-
Regolament Finanzjarju 
propost”)

QFP 1a QFP 2 QFP 3 Awtofinanzjati
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Rapporti annwali individwali 
69 Biex tmur direttament għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (opinjoni tal-awditjar) 
individwali tagħna dwar aġenzija, ikklikkja fuq l-isem tal-aġenzija fid-dijagramma hawn 
taħt. Fil-paġna li jmiss hemm lista ta’ akronimi. 

Figura 13 – Links għar-rapporti annwali individwali dwar il-kontijiet tal-
aġenziji  

 Id-
Danimarka 

EEA 
L-Iżvezja 

ECDC 
Il-Litwanja 

EIGE 

Il-Latvja 
L-Uffiċċju 

BEREC 
Il-Finlandja 

ECHA 
L-Estonja 
eu-LISA  

Il-Ġermanja 
EASA, EIOPA 

In-Netherlands 
EMA, Eurojust,  

Europol 

L-Irlanda 
Eurofound 

Il-Belġju 
EACEA, EASME,  

ERCEA, INEA,  
REA, SRB 

Il-Lussemburgu 
CdT, Chafea 

UPPE, ESA 

Franza 
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA 

Il-Portugall 
EMCDDA, EMSA 

 

 

Il-Polonja 
Frontex 

Ir-Repubblika 
Ċeka 
GSA 

L-Awstrija 
FRA 

Is-Slovakkja 
ELA 

L-Ungerija 
CEPOL, EIT 

Ir-Rumanija 
- 

Il-Bulgarija 
- 

Ċipru 
- 

 Spanja 
EFCA, EUIPO,  

EU-OSHA 

L-Italja 
EFSA, ETF 

Is-Slovenja 
ACER 

Malta 
EASO 

Il-Kroazja 
- 

Il-Greċja 
Cedefop,  

ENISA 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EEA_2019/EEA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECDC_2019/ECDC_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECHA_2019/ECHA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019/EASA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019/EIOPA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019/EMA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019/EUROJUST_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPOL_2019/EUROPOL_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2019/EACEA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2019/EASME_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERCEA_2019/ERCEA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2019/INEA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REA_2019/REA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CDT_2019/CDT_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CHAFEA_2019/CHAFEA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESA_2019/ESA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CPVO_2019/CPVO_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2019/EBA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERA_2019/ERA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESMA_2019/ESMA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMCDDA_2019/EMCDDA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMSA_2019/EMSA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRONTEX_2019/FRONTEX_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GSA_2019/GSA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRA_2019/FRA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2019/CEPOL_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIT_2019/EIT_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2019/EFCA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUIPO_2019/EUIPO_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EU-OSHA_2019/EU-OSHA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFSA_2019/EFSA_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ETF_2019/ETF_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASO_2019/EASO_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEDEFOP_2019/CEDEFOP_2019_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENISA_2019/ENISA_2019_MT.pdf
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Figura 14 – Lista ta’ akronimi użati 

Akronimu Isem sħiħ 

ACER Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 

CdT Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea 

Cedefop Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali 

CEPOL Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi 

Chafea Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel 

CPVO Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti 

EACEA Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura 

EASA Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea 

EASME Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji 

EASO Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil 

EBA Awtorità Bankarja Ewropea 

ECDC Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 

ECHA Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

EEA Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

EFCA Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd 

EFSA Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 

EIGE Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

EIOPA Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

EIT Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 

ELA Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

EMA Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 

EMCDDA Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga  

EMSA Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 

ENISA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà 

ERA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji 

ERCEA Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 

ESA Aġenzija Fornitriċi tal-EURATOM 

ESMA Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

ETF Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ 

EUIPO Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea 
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eu-LISA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq 
Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja 

EU-OSHA Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol 

Eurofound Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol 

Eurojust Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali 

Europol Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi 

FRA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

Frontex Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta  

GSA Aġenzija tal-GNSS Ewropea (Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita) 

INEA Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks 

L-Uffiċċju BEREC Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC 

REA Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka 

SRB Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni 

UPPE Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 

  



In-Network tal-Aġenziji tal-UE - EUAN 
 

EUAN - In-Network tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea  

IT-TWEĠIBA TAL-EUAN  
 
 

17  

L-EUIPO jixtieq jenfasizza d-deċiżjoni tal-leġiżlaturi li ġiet ikkonfermata matul l-aħħar riforma 

leġiżlattiva. Skont l-Artikolu 176(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTMR), “il-Kumitat 

tal-Baġit għandu jagħti rendikont lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-

baġit.” Tali rendikont huwa bbażat ħafna fuq ir-rapporti annwali maħruġa mill-QEA. 

Is-CPVO jixtieq jirrimarka li l-Kunsill Amministrattiv tas-CPVO huwa l-awtorità baġitarja tal-

Aġenzija. Id-dispożizzjoni applikabbli tissemma fl-Artikolu 109 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

NRU 2100/94 tas-27 ta’ Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità. 

L-SRB jixtieq jirrimarka li hu wkoll huwa aġenzija kompletament awtofinanzjata. Il-baġit u l-

pjan ta’ stabbiliment tal-SRB huma approvati mis-Sessjoni Plenarja tiegħu fuq proposta mill-

President tiegħu b’konformità mal-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014. 

 

60, 61, 62 u 63  

In-Network tal-Aġenziji tal-UE (EUAN) jilqa’ r-rapport annwali dwar l-Aġenziji tal-UE għas-sena 

finanzjarja 2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). L-EUAN jirrikonoxxi l-osservazzjonijiet 

preliminari tal-Qorti, partikolarment fl-oqsma tal-ġestjoni tal-akkwist pubbliku, il-kunflitti ta’ 

interess u l-proċeduri ta’ reklutaġġ, u l-ġestjoni baġitarja. Il-membri tal-EUAN huma impenjati 

li jtejbu b’mod kontinwu l-politiki u l-proċeduri tagħhom. In-Network jixtieq jenfasizza li l-

osservazzjonijiet preliminari tal-każijiet individwali jvarjaw minn Aġenzija għall-oħra u 

għaldaqstant in-Network jixtieq jagħmel referenza għat-tweġiba individwali tal-Aġenziji għad-

dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni. 
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