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Sommarju eżekuttiv
I Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern tal-finanzi tal-UE . F’din il1

kapaċità, aħna naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċċittadini tal-Unjoni, billi nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE 2.

II Dan id-dokument jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar tagħna għas-sena

finanzjarja 2020 għall-41 3 aġenzija tal-UE u l-korpi l-oħra (aġenziji) tal-Unjoni li jaqgħu
taħt il-mandat tagħna. Ir-Rapport Annwali tagħna dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena
finanzjarja 2020 jagħti stampa komprensiva tal-aġenziji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea u
tar-riżultati dettaljati tal-awditi annwali tagħna relatati mal-aġenziji.

III B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-aġenziji għas-sena finanzjarja li ntemmet

fil-31 ta’ Diċembru 2020 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 talkontijiet tal-aġenziji kollha;

o

opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità
tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għall-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 għallACER, l-eu-LISA u l-ENISA, li għalihom ħriġna opinjonijiet kwalifikati.

1

L-Artikoli 285 sa 287 (ĠU C 326, 26.10.2012, pp. 169-171).

2

Aktar informazzjoni dwar ix-xogħol li nwettqu tista’ tinstab fir-rapporti tal-attività, firrapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, fir-rapporti speċjali, u fl-analiżijiet
panoramiċi 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).

3

L-ELA u l-UPPE ma ġewx awditjati fl-2020, minħabba li kienu għadhom ma sarux
finanzjarjament awtonomi.

5

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 talawditjar. Barra minn hekk, aħna pproponejna l-azzjonijiet ta’ hawn taħt li għandhom
jittieħdu biex jiġu indirizzati dawn l-oqsma fejn jista’ jsir titjib:
o

Jenħtieġ li l-implimentazzjoni tal-baġit mill-aġenziji tkun suġġetta għal kontrolli
interni li jkunu effettivi u effiċjenti. Jenħtieġ li dawn jinkludu kontrolli ex ante
robusti mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ żbalji u irregolaritajiet qabel ma jiġu
awtorizzati l-operazzjonijiet. Barra minn hekk, biex jinkiseb l-aħjar valur għall-flus
possibbli taħt il-kuntratti qafas tal-Kummissjoni Ewropea mingħajr lista ta’
prezzijiet għall-akkwist ta’ liċenzji tas-software u servizzi tal-IT, jenħtieġ li l-aġenziji
jwettqu riċerka dwar is-suq b’mod sistematiku qabel ma jiffirmaw kwalunkwe
formola ta’ ordnijiet. Jenħtieġ li din ir-riċerka dwar is-suq tinkludi valutazzjoni
dettaljata tal-prodotti u s-servizzi meħtieġa, analiżi tas-soluzzjonijiet disponibbli
fis-suq, u stima tal-prezz għall-elementi inkwistjoni.

o

Is-sostituzzjoni ta’ Direttur Eżekuttiv tista’ tinvolvi bidliet fil-ġestjoni ta’ delegi talaġenzija. Għalhekk, jenħtieġ li l-aġenziji jadottaw regoli interni li jipprovdu
kontribut sod għas-sistemi ta’ kontroll tal-ġestjoni, għat-trasparenza u għallobbligu ta’ rendikont.

o

Kważi l-osservazzjonijiet kollha dwar il-proċeduri ta’ akkwist kienu jikkonċernaw
pagamenti irregolari. Jenħtieġ li l-aġenziji kkonċernati jkomplu jtejbu l-proċeduri
ta’ akkwist pubbliku tagħhom, filwaqt li jiżguraw konformità sħiħa mar-regoli
applikabbli.

o

Biex jiġu solvuti l-livelli eċċessivi ta’ riporti, jenħtieġ li l-aġenziji kkonċernati
jkomplu jtejbu kemm l-ippjanar baġitarju tagħhom kif ukoll iċ-ċikli ta’
implimentazzjoni tagħhom.

o

L-eżistenza ta’ metodi differenti fil-ftehimiet għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet
minn pajjiżi assoċjati tinvolvi riskju ta’ implimentazzjoni żbaljata ta’ dawk ilftehimiet ta’ kontribuzzjoni. L-aġenziji kkonċernati huma mistiedna jikkonsultaw
lill-Kummissjoni Ewropea biex jivvalutaw jekk jeħtiġux jallinjaw mal-ftehimiet ta’
kontribuzzjonijiet tal-Kummissjoni u mal-metodi ta’ kalkolu għallkontribuzzjonijiet tal-pajjiżi assoċjati.
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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 jinsabu fi
Stati Membri differenti u jista’ jkollhom influwenza sinifikanti f’oqsma ta’ importanza
kbira għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej, bħas-saħħa, is-sikurezza, is-sigurtà, illibertà u l-ġustizzja. F’dan is-sommarju, ir-referenzi għal aġenziji speċifiċi jsiru permezz
tal-użu ta’ abbrevjazzjonijiet tal-ismijiet sħaħ tagħhom, liema abbrevjazzjonijiet huma
pprovduti fil-lista ta’ akronimi fi tmiem id-dokument.

02 Hemm tliet tipi ta’ aġenziji tal-UE: aġenziji deċentralizzati, aġenziji eżekuttivi tal-

Kummissjoni Ewropea u korpi oħra. Id-differenzi bejniethom huma deskritti hawn taħt.

03 L-għadd tal-aġenziji żdied matul is-snin. Sa tmiem l-2020, l-għadd tagħhom kien

jammonta għal 43, kif jidher fil-Figura 1. Din iċ-ċifra tinkludi wkoll l-aġenzija l-aktar
reċenti, jiġifieri l-HaDEA (l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam
Diġitali), li ġiet stabbilita fl-1 ta’ April 2021 4. Fl-istess ħin, iċ-Chafea ma baqgħetx teżisti,
u l-INEA u l-EASME ngħataw l-isem ġdid ta’ CINEA (l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għallKlima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent) u EISME (l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea
għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs), rispettivament.

4

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 tat-12 ta’ Frar 2021
(ĠU L 50, 15.2.2021, p. 9).
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Figura 1 – Skeda ta’ żmien u ħarsa ġenerali lejn l-għadd dejjem jikber ta’
aġenziji
1958

Aġenzija waħda

1975

ESA
Cedefop, Eurofound

3

1980

Aġenziji deċentralizzati
Aġenziji eżekuttivi
Korpi oħra

1985

1990

EEA, ETF

5

7

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15
16
21
2005

Cepol, EFCA, Chafea*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, l-Uffiċċju BEREC, Europol
EASO, EBA, EIOPA, ESMA

24
28
29
32
35
39

2010

eu-LISA

40

SRB

41
2015

UPPE

42
43

ELA

2020
44

4

33

HaDEA

7

* fl-1 ta’ April 2021, iċ-Chafea ma baqgħetx teżisti, l-INEA saret is-CINEA u l-EASME saret l-EISMEA

* Xi wħud mill-aġenziji qabel kienu joperaw bħala organizzazzjonijiet intergovernattivi taħt status
differenti.
Nota: Is-snin imsemmijin fil-figura jirreferu għas-sena meta l-att fundatur tal-aġenzija daħal fis-seħħ.
Sors: il-QEA.
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04 L-aġenziji eżekuttivi kollha tal-Kummissjoni Ewropea jinsabu fi Brussell. L-aġenziji

deċentralizzati u korpi oħra jinsabu mxerrdin mal-UE kollha fi Stati Membri differenti,
kif jidher fil-Figura 2. Is-sedi tagħhom jiġu deċiżi mill-Kunsill jew b’mod konġunt millKunsill u mill-Parlament Ewropew.

Figura 2 – Sedi tal-aġenziji fl-Istati Membri kollha
Id-Danimarka
EEA

L-Iżvezja
ECDC

Il-Litwanja
Il-Latvja
Il-Finlandja
EIGE
L-Uffiċċju BEREC
ECHA

L-Estonja
eu-LISA

Il-Ġermanja
EASA, EIOPA

Il-Polonja
Frontex

In-Netherlands
EMA, Eurojust,
Europol

Ir-Repubblika Ċeka
GSA

L-Irlanda
Eurofound

L-Awstrija
FRA

Il-Belġju
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB,
HaDEA

Is-Slovakkja
ELA
L-Ungerija
CEPOL,
EIT

Il-Lussemburgu
CdT, Chafea,
UPPE, ESA

Ir-Rumanija
-

Franza
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Il-Bulgarija
Ċipru
-

IlPortugall
EMCDDA,
EMSA
Spanja
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Sors: il-QEA.

L-Italja
EFSA, ETF

Is-Slovenja
ACER

Malta
EASO

Il-Kroazja
-

Il-Greċja
Cedefop,
ENISA
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L-aġenziji deċentralizzati jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi talpolitiki

05 It-33 aġenzija deċentralizzata

għandhom rwol importanti fit-tħejjija u flimplimentazzjoni tal-politiki tal-UE, speċjalment għal kompiti li huma ta’ natura
teknika, xjentifika, operazzjonali jew regolatorja. Ir-rwol tagħhom huwa li jindirizzaw ilħtiġijiet 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 talgvernijiet nazzjonali. Huma stabbiliti permezz ta’ Regolament tal-Kunsill, jew talParlament Ewropew u tal-Kunsill, biex joperaw għal perjodu indefinit.
5

L-aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni Ewropea jimplimentaw ilprogrammi tal-UE

06 Is-sitt aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni Ewropea

jwettqu kompiti eżekuttivi u
operazzjonali relatati ma’ programmi tal-UE. Huma stabbiliti biex joperaw għal perjodu
ta’ żmien fiss.
6

Korpi oħra għandhom mandati speċifiċi

07 L-erba’ korpi l-oħra huma l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT),

l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), 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-UPPE huwa korp
indipendenti tal-Unjoni u l-kompetenza tiegħu hija li jiġġieled ir-reati kontra l-baġit talUnjoni. L-UPPE nieda l-operazzjonijiet tiegħu fl-1 ta’ Ġunju 2021. L-ESA, li tinsab filLussemburgu, 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’
5

L-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-Cedefop, is-CdT, is-CEPOL, is-CPVO, l-EASA, l-EASO, l-EBA, lECDC, l-ECHA, l-EEA, l-EFCA, l-EFSA, l-EIGE, l-EIOPA, l-ELA, l-EMA, l-EMCDDA, l-EMSA, lENISA, l-ERA, l-ESMA, l-ETF, l-EUIPO, l-eu-LISA, l-EU-OSHA, l-Eurofound, l-Eurojust, lEuropol, il-FRA, il-Frontex, il-GSA.

6

Iċ-Chafea li waqfet teżisti fl-1 ta’ April 2021, l-EACEA, l-EASME (l-EISMEA mill1 ta’ April 2021), l-ERCEA, l-INEA (is-CINEA mill-1 ta’ April 2021), l-HaDEA (mill1 ta’ April 2021) u r-REA.

10
Riżoluzzjoni fl-Unjoni Bankarja Ewropea. Il-missjoni tiegħu hija li jiżgura r-riżoluzzjoni
ordnata ta’ banek li qed ifallu jew probabbilment se jfallu (FOLF), 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-2020, it-total tal-baġit tal-aġenziji kollha (eskluż l-SRB) kien ta’ EUR 3.7 biljun.

Dan huwa ekwivalenti għal 2.2 % tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2020 (2019: 2.2 %), kif
jidher fil-Figura 3.

09 Il-baġit tal-SRB għall-2020 kien ta’ EUR 8.1 biljun (2019: EUR 7.9 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 nnefqa 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 Ewropea, u lbaġits proprji tagħhom (madwar EUR 273 miljun b’kollox fl-2020) 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 ilKummissjoni Ewropea fl-2020 kien jammonta għal madwar EUR 14.9 biljun (2019:
EUR 13.9 biljun).
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Figura 3 – Sorsi ta’ finanzjament tal-aġenziji għall-2020
Baġit ġenerali tal-UE

EUR 164.1 bn

EUR 2.4 bn

Sussidji/
kontribuzzjonijiet
mill-UE
(il-Kummissjoni)

EUR 0.03 bn

Dħul assenjat

EUR 0.9 bn

Tariffi, imposti u
kontribuzzjonijiet minn
awtoritajiet superviżorji
nazzjonali

EUR 0.4 bn
Dħul ieħor

EUR 14.9 bn

Baġit operazzjonali talaġenziji eżekuttivi

EUR 8.1 bn

Baġit totali tal-SRB

Sors: l-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020; il-Kontijiet annwali finali
tal-Unjoni Ewropea 2020 u r-Rapporti Annwali tal-Attività tal-aġenziji eżekuttivi għall-2020,
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 li jsiru minn pajjiżi li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom. IlFigura 4 turi ripartizzjoni tal-baġits tal-aġenziji skont is-sors tad-dħul.
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Figura 4 – Baġits tal-aġenziji għall-2020 skont is-sors tad-dħul
Aġenziji kklassifikati
skont id-daqs totali
tal-introjtu

497.6 EIT
339.2 Frontex
233.4 eu-LISA
149.1 Europol
124.1 EASO

(EUR miljun)

Kontribuzzjonijie
t mill-baġit
ġenerali tal-UE

≈ 2 405

Dħul assenjat
mill-Kummissjoni
għall-kompiti
delegati

≈ 34

Tariffi, imposti u
kontribuzzjonijiet
minn awtoritajiet
superviżorji
nazzjonali

96.4
79.7
61.0
52.2
50.1
49.2
41.5
35.4
31.0
24.0
21.2

EFSA
REA
ECDC
ERCEA
EACEA
EASME
Eurojust
GSA*
INEA
FRA
Eurofound

20.6
20.4
17.6
17.3
16.7
16.7

ENISA
ETF
EFCA
EMCDDA
Cedefop
ACER

15.5
10.8
7.8
7.8
7.1
0.2

EU-OSHA
Chafea
Cepol
EIGE
L-Uffiċċju BEREC
ESA

Iffinanzjati
mill-baġit tal-UE

369.5 EMA
128.0 EASA
106.0 ECHA
96.0 EMSA

≈ 852

63.2 EEA
53.6 ESMA
45.9 EBA

Kontribuzzjonijiet
minn
istituzzjonijiet ta’
kreditu għall-Fond
Uniku ta’
Riżoluzzjoni u
għall-SRB

Parzjalment
awtofinanzjati

30.1 ERA
27.4 EIOPA

≈ 8 104

8 103.7 SRB

Kompletament
awtofinanzjati

267.2 EUIPO
41.5 CdT
19.1 CPVO

*Il-baġit emendatorju tal-GSA għas-sena finanzjarja 2020 ġie adottat għal ammont ta’ EUR 35.4 miljun.
Fir-rigward ta’ attivitajiet operazzjonali li huma ffinanzjati permezz ta’ dħul assenjat, il-baġit
emendatorju tal-GSA kien jinkludi entrata pro memoria u stima għall-2020 ta’ EUR 728.6 miljun
f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u EUR 1 328.7 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagament In-nefqa
realment implimentata minn dħul assenjat fl-2020 kienet tammonta għal EUR 402.1 miljun f’impenji u
EUR 753 miljun f’pagamenti.
Nota: Mhumiex inklużi dħul mixxellanju jew riżervi baġitarji oħra.
Sors: il-Kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2020, informazzjoni kkompilata mill-QEA.
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12 Il-Figura 5 tippreżenta l-baġits tal-aġenziji għall-2020. Dawn huma ripartiti skont

it-tip ta’ nfiq (it-Titolu I – spejjeż għall-persunal, it-Titolu II – nefqa amministrattiva, u tTitolu III – nefqa operazzjonali, flimkien ma’ kwalunkwe titolu ieħor użat), mhux skont
l-attività.

Figura 5 – Infiq tal-aġenziji għall-2020 għal kull Titolu tal-baġit

0%

Titolu I

Titolu II

Titolu III u oħrajn

(spejjeż għall-persunal)

(nefqa amministrattiva)

(nefqa operazzjonali)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
Chafea
ERA
GSA*
EMCDDA
Eurofound
Cedefop
EBA
ACER
Europol
ESMA
Cepol
FRA
CdT
ECDC
EASA
ENISA
Eurojust
EFCA
EFSA
L-Uffiċċju BEREC
EIGE
EU-OSHA
EEA
CPVO
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Baġit totali
(EUR miljun)
31.0
49.2
52.2
79.7
50.1
20.4
109.6
28.4
10.8
30.8
35.4
18.0
21.7
17.2
46.7
17.3
149.1
53.9
7.8
24.2
46.8
62.5
183.0
21.7
41.7
16.9
98.9
7.2
7.8
16.1
63.2
20.0
369.7
90.5
464.8
130.4
364.4
233.4
0.2
546.6
8 133.2

100 %

*Il-baġit emendatorju tal-GSA għas-sena finanzjarja 2020 ġie adottat għal ammont ta’ EUR 35.4 miljun.
Fir-rigward ta’ attivitajiet operazzjonali li huma ffinanzjati permezz ta’ dħul assenjat, il-baġit
emendatorju tal-GSA kien jinkludi entrata pro memoria u stima għall-2020 ta’ EUR 728.6 miljun
f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u EUR 1 328.7 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagament In-nefqa
realment implimentata minn dħul assenjat fl-2020 kienet tammonta għal EUR 402.1 miljun f’impenji u
EUR 753 miljun f’pagamenti.
Nota: Iċ-ċifra għall-SRB tikkonsisti f’żewġ partijiet: il-Parti I b’EUR 118-il miljun għall-amministrazzjoni talBord u l-Parti II bi EUR 8 016-il miljun għall-Fond.
Sors: Baġit: il-Kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2020, informazzjoni kkompilata mill-QEA.
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13 Il-Figura 6 turi l-għadd ta’ membri tal-persunal li ġew impjegati mill-aġenziji fi

tmiem l-2020. B’kollox, l-aġenziji impjegaw 12 881 membru tal-persunal 7 (2019:
madwar 11 900), li huwa bejn wieħed u ieħor 18 % tal-għadd totali ta’ membri talpersunal 8 impjegati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE.

Figura 6 – Għadd ta’ membri tal-persunal għal kull aġenzija fi tmiem l2020
Aġenziji deċentralizzati
Aġenziji eżekuttivi
Korpi oħra
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBA
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
Cepol
EFCA
Chafea
EIT
EU-OSHA
CPVO
L-Uffiċċju BEREC
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Sors: informazzjoni kkompilata mill-QEA.
7

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 2020.

8

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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14 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 f’nefqa għall-persunal u nefqa amministrattiva (ara l-Figura 5). B’mod
ġenerali, in-nefqa għall-persunal u n-nefqa amministrattiva tal-aġenziji jirrappreżentaw
madwar 10.9 % mit-total tan-nefqa ta’ dan it-tip tal-UE (ara l-Figura 7).

Figura 7 – Nefqa għall-persunal u nefqa amministrattiva* talistituzzjonijiet u l-korpi tal-UE fl-2020 (f’miljun EUR)
Il-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tadData
L-Ombudsman
Ewropew
Il-Kumitat Ewropew
tar-Reġjuni
Il-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew
Il-Qorti tal-Awdituri
Is-Servizz Ewropew għallAzzjoni Esterna
Il-Qorti tal-Ġustizzja
Il-Kunsill

(EUR miljun)

9.4
10.1
76.2
101.8
137.3
185.6
341.4
366.6

Il-Parlament Ewropew

1 121.0
1 331.2

Aġenziji
Il-Kummissjoni

8 485.0

* In-nefqa għall-persunal tinkludi l-persunal li jaħdem kemm fuq attivitajiet operazzjonali kif ukoll dawk
amministrattivi. Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni mhumiex inklużi fiċ-ċifri tal-aġenziji (ħlief għal dawk li
huma awtofinanzjati u dawk parzjalment awtofinanzjati).
Sors: il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020; il-Kontijiet annwali finali talKummissjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 u l-Kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2020,
informazzjoni kkompilata mill-QEA.
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15 Il-kontribuzzjonijiet ta’ EUR 2.4 biljun mill-baġit ġenerali tal-UE huma ffinanzjati

taħt intestaturi differenti tal-QFP, kif jidher fil-Figura 8.

Figura 8 – Finanzjament tal-aġenziji mill-baġits ġenerali tal-UE, skont lintestatura tal-QFP
(EUR miljun)
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Sors: il-Kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2020, informazzjoni kkompilata mill-QEA.
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L-arranġamenti baġitarji u ta’ kwittanza huma simili għallaġenziji 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 Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma
responsabbli għall-proċeduri annwali baġitarji u ta’ kwittanza. L-iskeda ta’ żmien talproċedura ta’ kwittanza tidher fil-Figura 9.

Figura 9 – Proċedura ta’ kwittanza għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji
Sal1 ta’ Ġunju n+1
il-QEA tadotta losservazzjonijiet
preliminari relatati
mal-aġenziji

Sal-15 ta’ Novembru n+1
il-QEA tibgħat ir-rapport
annwali tagħha relatat malaġenziji tal-UE lill-PE u lillKunsill, li jinkludi ddikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

Sa nofs Frar n+2
il-Kunsill jadotta rrakkomandazzjonijiet tiegħu
dwar il-kwittanza u
jibgħathom lill-PE

Sal-1 ta’
Marzu n+1

Sal1 ta’ Lulju n+1

Bejn Diċembru n+1 u
tmiem Jannar n+2

l-aġenziji jibagħtu lkontijiet proviżorji
tagħhom lill-QEA

l-aġenziji jadottaw
il-kontijiet finali
tagħhom

seduti tad-diretturi tal-aġenziji
tal-UE quddiem il-Kumitat
għall-Kontroll tal-Baġit (CONT)
tal-PE u l-Kumitat tal-Baġit talKunsill

Sa tmiem Marzu n+2
adozzjoni tar-rapporti
tal-PE fis-Sessjoni
plenarja - il-PE jiddeċiedi
jekk għandux jagħti jew
jipposponi l-kwittanza

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 esklużiva tal-Bord tiegħu.

18

In-Network tal-Aġenziji tal-UE jiffaċilita l-kooperazzjoni
interaġenzjali u l-komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati

18 Network tal-Aġenziji tal-UE (l-EUAN) ġie stabbilit mill-aġenziji bħala pjattaforma

ta’ kooperazzjoni interaġenzjali biex isaħħaħ il-viżibbiltà tal-aġenziji, biex jidentifika u
jippromwovi titjib possibbli fl-effiċjenza u biex jipprovdi valur miżjud. Huwa jirrikonoxxi
l-ħtieġa tal-aġenziji li jikkomunikaw b’mod aktar ikkoordinat mal-partijiet ikkonċernati
tagħhom u mal-pubbliku ġenerali dwar kwistjonijiet ta’ tħassib komuni, u jipprovdi lewwel punt ta’ dħul għall-ġbir u t-tixrid ta’ informazzjoni fost l-aġenziji kollha. L-EUAN
jopera fuq il-bażi ta’ prijoritajiet li l-aġenziji jaqblu dwarhom f’aġenda dwar l-istrateġija
għal ħames snin, kif ukoll fuq il-bażi ta’ programmi ta’ ħidma annwali li jispeċifikaw lattivitajiet u l-objettivi tiegħu. Fl-2020, l-EUAN approva t-tieni strateġija pluriennali
tiegħu (2021-2027) 9 li tinkorpora d-direzzjoni politika u strateġika tal-Kummissjoni
Ewropea l-ġdida madwar żewġ pilastri strateġiċi:
o

l-EUAN bħala mudell eżemplari għall-eċċellenza amministrattiva;

o

l-EUAN bħala sieħeb istituzzjonali stabbilit sew.

19 L-EUAN huwa ppresedut kull sena minn aġenzija differenti fuq bażi ta’ rotazzjoni,

u l-laqgħat plenarji kkoordinati mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ Komuni jsiru darbtejn fis-sena.
Fi ħdan l-EUAN, hemm 10 subnetworks tematiċi (ara l-Figura 10) li għandhom fokus
tematiku. Huma jistgħu jinteraġixxu wkoll ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE, li huma stess
jistgħu jkunu membri tas-subnetworks. Il-QEA tipparteċipa b’mod attiv f’xi wħud minn
dawn il-laqgħat plenarji u tas-subnetworks billi tikkondividi prattiki tajba u tipprovdi
informazzjoni dwar il-proċessi u r-riżultati tal-awditjar.

9

2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Brussell, id-9 ta’ Novembru 2020.
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Figura 10 – L-Uffiċċju ta’ Appoġġ Komuni u s-Subnetworks tal-EUAN
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Sors: l-EUAN.

20 Fil-qofol tal-ħidma tal-EUAN u fil-qalba taż-żewġ strateġiji pluriennali hemm l-

aspett tal-kondiviżjoni tas-servizzi, l-għarfien u l-kompetenzi. Xi eżempji ta’
kooperazzjoni jinkludu l-kondiviżjoni ta’ servizzi fl-oqsma tal-irkupru minn diżastri, ilkontabbiltà, l-akkwisti konġunti (ara l-Kaxxa 1), kwistjonijiet relatati mal-COVID-19 (ara
l-Kaxxa 2) u l-protezzjoni tad-data.

20

Kaxxa 1
Eżempju ta’ kooperazzjoni permezz ta’ proċeduri ta’ akkwist konġunt
L-akkwisti konġunti huma wieħed mill-inċentivi għal kooperazzjoni promossi millEUAN. Kif diġà rrappurtajna fir-Rapport Annwali 2018 tagħna, l-aġenziji
deċentralizzati u korpi oħra, flimkien mal-impriżi konġunti tal-UE (korpi tal-UE),
esploraw ukoll il-possibbiltà ta’ żidiet fl-effiċjenza amministrattiva u l-kisba ta’
ekonomiji ta’ skala permezz tal-użu akbar ta’ proċeduri ta’ akkwist konġunt. Lgħadd ta’ sejħiet konġunti għal offerti li tniedu minn korpi tal-UE żdied minn
1 għal 17 bejn l-2014 u l-2020, u sa tmiem l-2020, 64 korp tal-UE kienu
pparteċipaw fi proċedura ta’ akkwist konġunt waħda jew aktar (ara l-Figura 11). Ilproċeduri ta’ akkwist konġunt jistgħu jiksbu titjib fl-effiċjenza u ekonomiji ta’ skala.

Figura 11 – Għadd ta’ sejħiet konġunti
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Sors: l-EUAN.

2

2

1
2015

17

2016

20

17

6
2017

2018

2019

2020

21

Kaxxa 2
Kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar il-miżuri ta’ rispons matul ilpandemija tal-COVID-19
B’segwitu għat-tifqigħa tal-COVID-19, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ Komuni tal-EUAN kellu
rwol attiv fil-koordinazzjoni tal-miżuri ta’ rispons. F’April 2020, l-EUAN stabbilixxa
“grupp konsultattiv dwar modi ġodda ta’ ħidma” – grupp ta’ ħidma informali biex
iservi bħala pjattaforma ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn il-maniġers tar-riżorsi
tal-aġenziji. Minn meta ġie stabbilit, il-grupp ta’ ħidma kellu 27 laqgħa. Huwa
kkontribwixxa għall-allinjament tal-proċeduri tal-aġenziji dwar politiki li
jikkonċernaw il-miżuri ta’ telexogħol ġeneralizzati, l-akkwist konġunt għal tagħmir
protettiv personali, u l-politiki dwar ir-ritorn fl-uffiċċju. Huwa serva wkoll bħala
mezz għall-koordinazzjoni ta’ suġġetti relatati mal-COVID-19 li l-aġenziji riedu
jressqu għall-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.
L-azzjonijiet tal-EUAN ġew rikonoxxuti mill-Ombudsman tal-UE li nnominatu, fost
oħrajn, għall-Premju għal Amministrazzjoni Tajba 2021 tagħha fil-koordinazzjoni
tar-rispons tal-aġenziji tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19 10.
Sors: l-EUAN u l-Ombudsman tal-UE.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316.

22

L-awditu tagħna
Il-mandat tagħna

21 Kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE), aħna awditjajna 11:

o

il-kontijiet tal-41 aġenzija kollha, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 12 u r-rapporti
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 13 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

o

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk ilkontijiet.

22 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 17), dikjarazzjoni
ta’ assigurazzjoni għal kull aġenzija dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tagħha u dwar illegalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Aħna nikkomplementaw iddikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni b’osservazzjonijiet sinifikanti tal-awditjar, fejn dan
ikun xieraq.

11

L-ELA u l-UPPE ma ġewx awditjati fl-2020, minħabba li kienu għadhom ma sarux
finanzjarjament awtonomi.

12

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

13

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit huma rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet
baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.

23

Aħna nirrappurtaw il-każijiet ta’ frodi suspettata lill-korpi
rilevanti tal-UE, jiġifieri lill-OLAF u lill-UPPE

23 Aħna nikkooperaw mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) fi kwistjonijiet

relatati ma’ frodi u ma’ attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE. Fuq
talba tal-OLAF, nikkondividu informazzjoni dwar l-awditjar rigward l-aġenziji tal-UE li
tista’ tkun utli għall-investigazzjonijiet tal-OLAF. Aħna nikkonsultaw ukoll mal-OLAF
rigward kwalunkwe suspett li nidentifikaw matul ix-xogħol tal-awditjar li nwettqu,
minkejja li l-awditi tagħna mhumiex maħsuba biex ifittxu speċifikament il-frodi. Għassena finanzjarja 2020, din il-kooperazzjoni ġiet estiża wkoll għall-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew (UPPE) li kien għadu kif sar operazzjonali, u li huwa responsabbli
għall-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni u t-tressiq quddiem il-ġustizzja ta’ dawk li jwettqu
reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE. Aħna rrappurtajna suspett li
jikkonċerna aġenzija waħda tal-UE lill-UPPE u infurmajna lill-OLAF dwar dan. B’mod
ġenerali, mis-sena finanzjarja 2001 ’il hawn, aħna rreferejna tmien aġenziji oħra lillOLAF, qabel l-istabbiliment tal-UPPE, minħabba li ssuspettajna li kien hemm każ
wieħed jew aktar ta’ frodi fit-tranżazzjonijiet li kkampjunajna.

Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-awditjar fil-QEA

24 Il-QEA identifikat l-awditu annwali tal-aġenziji tal-UE bħala opportunità biex

tittestja l-potenzjal tal-proċeduri tal-awditjar awtomatizzati. L-awditjar tal-aġenziji
jikkonsisti f’madwar 200 proċedura tal-awditjar li jkopru oqsma bħall-pagamenti, issalarji, l-akkwisti, il-baġit, ir-reklutaġġi u l-kontijiet annwali. Fl-2019, aħna nedejna
proġett pilota dwar kif jiġu awtomatizzati l-proċeduri għall-awditjar tal-legalità u rregolarità tal-impenji, il-pagamenti u s-salarji, kif ukoll għall-awditjar tal-kontijiet. Ilproġett kien jikkonċerna s-sitt aġenziji eżekuttivi tal-UE. Għall-kuntrarju tal-biċċa l-kbira
mill-aġenziji deċentralizzati 14, l-aġenziji eżekuttivi jikkondividu proċeduri
amministrattivi simili u sistemi tal-IT simili (jiġifieri s-sistema baġitarja, is-sistema
kontabilistika u s-sistema ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani).

14

Ara l-paragrafi 2.26 u 2.27 tar-Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena
finanzjarja 2017.

24

25 Fl-2020, aħna komplejna bil-proġett pilota tagħna u rfinajna l-proċeduri tal-

awditjar li konna żviluppajna preċedentement dwar l-aġenziji eżekuttivi, filwaqt li
għamilniehom aktar preċiżi sabiex innaqqsu l-għadd ta’ eċċezzjonijiet li kellhom jiġu
vverifikati mill-awdituri. Aħna implimentajna wkoll ħames proċeduri awtomatizzati
ġodda fil-qasam tal-awditjar tal-kontijiet. Kif kien mistenni, dan it-test ma żvela l-ebda
żball materjali. Madankollu, aħna identifikajna xi ffrankar ta’ ħin, kif jidher filFigura 12. Dawn ir-riżultati jikkonfermaw li hemm potenzjal għal iffrankar sostanzjali
ladarba proċeduri oħra jiġu awtomatizzati u jintużaw għal aktar kompiti tal-awditjar.
Dan se jitkompla u jiġi osservat fis-snin li ġejjin.

Figura 12 – Awtomatizzazzjoni tat-testijiet għall-awditjar tal-kontijiet
Il-benefiċċji ewlenin għas-soluzzjonijiet imfassla jew żviluppati huma:
Żieda fil-livell ta’ aċċertament talawditu permezz ta’ ttestjar talpopolazzjoni sħiħa
Kisba tal-kapaċità għall-Awdituri
għal aktar kompiti li jipprovdu
valur miżjud
Żieda fil-veloċità tal-ipproċessar
bi 98 %

Sors: il-QEA.
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X’sibna
Ir-riżultati mill-awditi annwali relatati mal-aġenziji għas-sena
finanzjarja 2020 huma kumplessivament pożittivi

26 B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet annwali tal-aġenziji għas-sena

finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020, kif ukoll tad-dħul li fuqu huma bbażati,
ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin preċedenti; madankollu, jeħtieġ li
jsir xi titjib fil-qasam tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

Figura 13 – Opinjonijiet tal-awditjar annwali dwar il-kontijiet, id-dħul u lpagamenti tal-aġenziji għall-perjodu 2018-2020
41 AĠENZIJA
Pagamenti
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41
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Kwalifikati
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Sors: il-QEA.

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

27 Għas-sena finanzjarja 2020, il-QEA toħroġ opinjonijiet mhux kwalifikati

(“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-kontijiet tal-aġenziji kollha (ara l-Figura 13).

Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” huma importanti għall-fehim talkontijiet tal-EMA u l-SRB

28 Il-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” jiġbdu l-attenzjoni tal-qarrejja għal kwistjoni li
hija tant ta’ importanza li hija fundamentali biex l-utenti jifhmu l-kontijiet. Fis-sena
finanzjarja 2020, aħna użajna l-paragrafi ta’ “Osservazzjonijiet” fir-rapporti tagħna
dwar żewġ aġenziji: l-EMA u l-SRB.

26

29 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 għalluffiċċji preċedenti tagħha f’Londra. Il-ftehim idum sal-2039, u ma għandu l-ebda
dispożizzjoni għal terminazzjoni bikrija. F’Lulju 2019, l-EMA laħqet ftehim ma’ sid ilkera u rnexxielha tissulloka l-bini tal-uffiċċji preċedenti tagħha b’effett minn Lulju 2019,
taħt kundizzjonijiet li huma konsistenti mat-termini tal-kirja prinċipali. It-terminu tassullokazzjoni jdum sakemm jiskadi l-kuntratt tal-kera tal-EMA. Peress li l-EMA tibqa’
parti għall-kuntratt tal-kera, hija tista’ titqies responsabbli għall-ammont kollu li għad
irid jitħallas skont dan il-kuntratt jekk is-sullokatur jonqos milli jissodisfa l-obbligi
tiegħu. Mill-31 ta’ Diċembru 2020, it-total stmat tal-kera pendenti, tat-tariffi għasservizzi assoċjati u tal-assigurazzjoni ta’ sid il-kera, li jrid jitħallas mill-EMA sa tmiem itterminu lokatizju, huwa ta’ EUR 377 miljun.

30 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 ilQorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ma kinux suġġetti għallawditu tagħna. L-impatt possibbli tagħhom fuq ir-rapporti finanzjarji tal-Bord għassena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 (b’mod partikolari fir-rigward ta’
obbligazzjonijiet kontinġenti, provvedimenti u obbligazzjonijiet) huwa suġġett għal
awditu annwali separat u speċifiku mwettaq mill-QEA, kif stipulat taħt l-Artikolu 92(4)
tar-Regolament SRM.

31 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-paragrafu intitolat “Kwistjoni oħra” jindirizza problema li hija ta’
importanza speċifika għaċ-Chafea

32 Iċ-Chafea ngħalqet fl-1 ta’ April 2021, u l-kompiti tagħha tqassmu mill-ġdid lil

aġenziji oħra. Madankollu, minħabba li dawn l-aġenziji huma entitajiet konsolidati oħra
tal-UE, dan ma għandu l-ebda impatt fuq l-ammonti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet filkontijiet annwali taċ-Chafea għall-2020.
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Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul
li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha

33 Il-QEA toħroġ opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-

legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji kollha.

Il-paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet” jgħin għall-fehim aħjar tad-dħul talSRB

34 Fir-rapport tagħna dwar l-SRB, aħna użajna wkoll paragrafu ta’ “Osservazzjonijiet”
b’rabta mal-problema deskritta fil-paragrafu 30 hawn fuq.

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jindirizzaw problema li hija ta’
importanza speċifika għall-ESMA u għall-SRB

35 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. LESMA hija konxja minn dan ir-riskju u fid-29 ta’ Jannar 2021 ippubblikat dokument ta’
konsultazzjoni 15. B’segwitu għal dan id-dokument, fil-21 ta’ Ġunju 2021 hija ppreżentat
parir tekniku lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-emendar tar-Regolament biex jiġi
mmitigat ir-riskju.

36 Barra minn hekk, għall-ESMA, it-tariffi għar-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (TRs)

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, għat-TRs
kollha, l-awdituri indipendenti setgħu jipproduċu opinjonijiet fejn iddikjaraw li rrapporti finanzjarji tagħhom għall-2019 (użati għall-kalkoli tat-tariffi) kienu
jippreżentaw stampa vera u ġusta. Madankollu, l-informazzjoni li ppreżentaw dwar lgħadd ta’ tranżazzjonijiet irrappurtati lit-TRs matul l-2018 u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet
pendenti rreġistrati fil-31 ta’ Diċembru 2019 kienet suġġetta biss għal rieżaminar
limitat imwettaq mill-awdituri indipendenti. F’Marzu 2021, l-ESMA ppubblikat
15

Dokument ta’ konsultazzjoni ESMA 80-196-5019. Ara https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma.
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dokument ta’ konsultazzjoni 16, li jipproponi simplifikazzjoni tal-metodu użat biex jiġi
ddeterminat il-fatturat tat-TRs għall-iskopijiet tal-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali
billi jiġi inkluż id-dħul biss u jiġu esklużi ċ-ċifri tal-attivitajiet.

37 Mingħajr preġudizzju għall-opinjoni tal-awditjar formali tagħna, aħna enfasizzajna

li l-kontribuzzjonijiet għall-fond tal-SRB jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ informazzjoni
pprovduta mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu lill-SRB. L-awditu li wettaqna tad-dħul tal-SRB
kien ibbażat fuq din l-informazzjoni, iżda aħna ma vverifikajniex l-affidabbiltà tagħha.
Ir-Regolament SRM ma jistabbilixxix qafas ta’ kontroll, komprensiv u konsistenti, biex
jiżgura l-affidabbiltà tal-informazzjoni. Madankollu, l-SRB iwettaq kemm kontrolli talkonsistenza u kontrolli analitiċi fir-rigward tal-informazzjoni, kif ukoll xi kontrolli
ex post fil-livell tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu. Barra minn hekk, l-SRB ma jistax jirrilaxxa
dettalji dwar il-kalkoli tal-kontribuzzjonijiet aġġustati 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 talpagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji, ħlief
għall-ACER, l-eu-LISA u l-ENISA

38 Għal 38 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 finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020. Fl-opinjoni tagħna,
il-pagamenti kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha għal dawn l-aġenziji (ara lFigura 13).

39 Għall-ACER, aħna ħriġna opinjoni kwalifikata b’rabta mas-sejbiet tagħna li ġew

irrappurtati fis-sena finanzjarja 2019. Il-QEA kkonkludiet li bosta kuntratti speċifiċi taħt
kuntratt qafas għal servizzi tal-IT kienu irregolari, minħabba li ma kienet twettqet lebda proċedura ta’ akkwist kompetittiva. Il-pagamenti li saru b’mod irregolari fis-sena
finanzjarja 2020 ammontaw għal EUR 752 654 (3.7 % tal-approprjazzjonijiet ta’
pagament totali disponibbli fl-2020).

16

Dokument ta’ konsultazzjoni ESMA74-362-1864. Ara
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir.
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40 Għall-eu-LISA, aħna ħriġna opinjoni kwalifikata abbażi ta’ żewġ proċeduri ta’

akkwist irregolari. F’każ wieħed, l-eu-LISA ffirmat kuntratt speċifiku għal software li
kien differenti mis-software offrut mill-kuntrattur fl-offerta tiegħu għall-kuntratt qafas
assoċjat u ma saret l-ebda modifika tal-kuntratt qafas. L-akkwist ta’ prodott differenti li
mhuwiex inkluż fl-offerta tal-prezz, bi prezz li huwa differenti mill-prodott offrut
oriġinarjament, huwa devjazzjoni mill-kuntratt qafas. F’każ ieħor, l-eu-LISA ffirmat
formola tal-ordni għal servizzi ta’ manutenzjoni li tkopri l-perjodu ta’ erba’ snin. Dan
kien imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt qafas, li ppermetta li s-servizzi jiġu
fatturati minn qabel għal sena biss. L-ammont totali ta’ pagamenti meqjusa bħala
mhux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt qafas kien jammonta għal
EUR 10 405 075 u jirrappreżenta 4.1% tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament kollha
disponibbli fis-sena finanzjarja 2020.

41 Għall-ENISA, l-opinjoni kwalifikata tikkonċerna n-nuqqas ta’ delega għal membru

tal-persunal. Kien hemm intervall ta’ żmien bejn it-tmiem ta’ delega temporanja
mogħtija mid-Direttur Eżekuttiv preċedenti lil membru tal-persunal u l-bidu ta’ delega
ġdida mogħtija mid-Direttur Eżekuttiv il-ġdid li ħa l-kariga. Matul dan il-perjodu, dan ilmembru tal-persunal awtorizza, mingħajr delega valida, impenji baġitarji li jammontaw
għal EUR 529 120 u pagamenti li jammontaw għal EUR 914 100 (3.5% tal-ammont
totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli fl-2020).

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” dwar problemi li huma ta’
importanza speċifika għall-ACER, l-ENISA u l-EASO

42 Il-QEA tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ACER u l-ENISA ma adottawx regoli interni

biex jindirizzaw il-kontinwità tad-delegi f’każijiet fejn uffiċjali awtorizzanti deleganti jew
delegati jħallu l-karigi tagħhom. Dan jikkostitwixxi dgħufija importanti fil-kontroll intern
(ara l-paragrafi 48 ’il quddiem għal aktar informazzjoni).

43 Għall-EASO, aħna nosservaw li hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti

Ġenerali 17, li għandha impatt fuq xi aspetti tal-opinjoni tal-awditjar tagħna. Fl-2020, lEASO nieda proċedura miftuħa għall-forniment ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’
aġenzija biex jappoġġa s-sede u l-operazzjonijiet tiegħu f’Malta. L-ammont totali stmat
kien ta’ EUR 27.7 miljun matul 48 xahar. F’Ottubru 2020, tressqu proċedimenti
ġudizzjarji kontra l-EASO quddiem il-Qorti Ġenerali mill-offerent li ma ntgħażilx, biex
jikkontesta l-eżitu tal-proċedura ta’ akkwist.

17

Il-Kawża T-621/20 (EMCS vs EASO).
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44 B’mod simili għar-rapport tal-2019 tal-QEA dwar il-kontijiet tal-EIGE, aħna

nosservaw li hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea 18, li għandha impatt fuq xi aspetti tal-opinjoni tal-awditjar tagħna. Il-kawża
tikkonċerna bosta mistoqsijiet li saru mill-Qorti Suprema Litwana rigward lapplikazzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 19 dwar
xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija, għall-aġenziji tal-UE. Peress li d-deċiżjoni talQorti tal-Ġustizzja fir-rigward ta’ dawn il-mistoqsijiet jista’ jkollha impatt fuq ilpożizzjoni tal-QEA dwar l-użu ta’ ħaddiema interim mill-EIGE, il-QEA ma għamlitx
osservazzjonijiet, lanqas segwiti għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti, sakemm ilQorti tal-Ġustizzja toħroġ deċiżjoni finali f’din il-kawża.

L-osservazzjonijiet tagħna jindirizzaw oqsma fejn jista’ jsir titjib
fi 23 aġenzija

45 Minbarra l-opinjonijiet u l-paragrafi intitolati “Osservazzjonijiet” u “Kwistjoni

oħra” li jakkumpanjawhom, aħna għamilna wkoll 54 osservazzjoni (għas-sena
finanzjarja 2019 konna għamilna 82 osservazzjoni) dwar 23 aġenzija biex nindirizzaw
oqsma fejn huwa meħtieġ aktar titjib. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-osservazzjonijiet
jikkonċernaw nuqqasijiet fil-kontrolli interni, fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku u filġestjoni baġitarja. Id-dgħufijiet fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku jibqgħu s-sors
prinċipali ta’ pagamenti irregolari.

46 Il-Figura 14 u l-Figura 15 juru l-għadd ta’ tipi differenti ta’ osservazzjonijiet li

tqajmu għall-41 aġenzija fir-rapport kollu, inklużi l-opinjonijiet u l-paragrafi
“Osservazzjonijiet” u “Kwistjoni oħra” li jakkumpanjawhom.

18

Il-Kawża Nru C-948/19 (Manpower Lit).

19

ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9.
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Figura 14 – Għadd ta’ osservazzjonijiet għal kull aġenzija

Proċeduri ta’ akkwist
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Sors: il-QEA.
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Figura 15 – Għadd ta’ osservazzjonijiet għal kull tip ta’ dgħufijiet
frekwenti
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dgħufijiet filġestjoni
baġitarja

Għadd ta’
dgħufijiet filkontroll intern

0

Sors: il-QEA.

Il-kontrolli interni huma l-qasam l-aktar suxxettibbli għal żball

47 Għal 13-il aġenzija (l-ACER, is-CEPOL, l-EASME, l-EASO, l-EBA, l-EIOPA, l-EMSA, l-

ESMA, l-ENISA, l-ETF, l-Eurofound, il-Frontex u l-SRB), aħna nirrappurtaw dgħufijiet filkontrolli interni relatati man-nuqqas ta’ kontrolli ex ante/ex post (ara l-Kaxxa 3), ilġestjoni inadegwata tal-impenji baġitarji/legali, jew in-nuqqas ta’ rappurtar fir-reġistru
tal-eċċezzjonijiet. Il-Figura 15 turi l-aktar tipi komuni ta’ dgħufijiet identifikati filkontroll intern.
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Kaxxa 3
Eżempju ta’ nuqqas ta’ kontrolli interni ex ante
Matul l-awditu li wettaqna, aħna osservajna nuqqas ta’ kontrolli interni flimplimentazzjoni tal-kuntratt qafas li ġie ffirmat mill-Kummissjoni Ewropea fl-2018
f’isem aktar minn 60 korp tal-UE. L-iskop tiegħu kien l-akkwiżizzjoni ta’ liċenzji ta’
software u servizzi tal-IT. Il-kuntrattur, li jaġixxi bħala intermedjarju, huwa intitolat
li jżid marġni perċentwali mal-prezzijiet tal-fornituri tiegħu. B’rabta max-xiri taħt
dan il-kuntratt qafas, aħna osservajna li pereżempju l-EASME ma wettqitx xi
kontrolli interni biex taċċerta jekk il-kuntrattur kienx uża l-prezzijiet korretti u
kienx iddebita l-marġnijiet korretti.

Osservazzjonijiet dwar id-delega ta’ setgħat għall-implimentazzjoni tal-baġit

48 Matul l-awditu tagħna, aħna sibna wkoll dgħufijiet fir-rigward tal-kontinwità tad-

delegi f’każijiet fejn l-uffiċjali awtorizzanti deleganti jew delegati jħallu l-karigi tagħhom
u, b’mod partikolari, meta Direttur Eżekuttiv ġdid (jiġifieri l-uffiċjal awtorizzanti talaġenzija) jieħu l-kariga.

49 Ir-rwol ta’ uffiċjal awtorizzanti huwa differenti fost l-aġenziji u l-istituzzjonijiet. L-

istituzzjonijiet infushom jwettqu r-rwol ta’ uffiċjal awtorizzanti; huma jiddelegaw irresponsabbiltajiet assoċjati lill-membri tal-persunal tagħhom. Id-Diretturi Ġenerali u sSegretarji Ġenerali tal-istituzzjonijiet huma kollha uffiċjali awtorizzanti b’delega.
Madankollu, fl-aġenziji, ir-rwol tal-uffiċjal awtorizzanti huwa attribwit lid-Direttur
Eżekuttiv, li jimplimenta l-baġit taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess. Ir-responsabbiltà
għall-implimentazzjoni tal-baġit, li taqa’ taħt id-Direttur Eżekuttiv, hija karatteristika
ewlenija li tiddistingwi l-aġenziji.

50 La r-Regolamenti Finanzjarji tal-aġenziji u lanqas ir-Regolament Finanzjarju

ġenerali ma jwieġbu b’mod espliċitu l-mistoqsija tal-kontinwità tad-delegi wara ssostituzzjoni jew it-tluq tal-uffiċjal awtorizzanti. Biex jindirizzaw dan, l-istituzzjonijiet
normalment jadottaw regoli interni għall-implimentazzjoni tal-baġits tagħhom, inklużi
dispożizzjonijiet li jkopru l-kundizzjonijiet biex jingħataw u jiġu riċevuti delegi jew
sottodelegi, l-ambitu tas-setgħat iddelegati, kif ukoll il-kontinwità tad-delegi meta
uffiċjal awtorizzanti jiġi sostitwit jew jitlaq mill-istituzzjoni.
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51 Għal żewġ aġenziji (l-ACER u l-ENISA) aħna fformulajna l-paragrafi intitolati

“Kwistjonijiet oħra” fl-opinjonijiet tal-awditjar tagħna minħabba n-nuqqas ta’ regoli
jew deċiżjonijiet interni li jindirizzaw il-kontinwità tad-delegi f’każijiet fejn Diretturi
Eżekuttivi ġodda jieħdu l-kariga. Dan irriżulta fl-approvazzjoni ta’ għadd ta’ impenji
baġitarji, impenji legali u operazzjonijiet ta’ pagament, abbażi ta’ delegi maħruġa midDirettur Eżekuttiv preċedenti li ma kinux ikkonfermati mid-Direttur Eżekuttiv il-ġdid filkariga. Fl-opinjoni tagħna, dan kien jikkostitwixxi dgħufija importanti fil-kontroll intern.

52 Fil-każ tal-ENISA, aħna ħriġna opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità

tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, minħabba li membru tal-persunal
awtorizza impenji baġitarji u operazzjonijiet ta’ pagament fuq perjodu ta’ sitt ġimgħat
mingħajr ma kellu l-ebda delega (ara l-paragrafu 41).

53 Fi snin preċedenti, rajna aġenziji oħra jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni tad-Diretturi

Eżekuttivi tagħhom b’mod adegwat. Fl-2019, Diretturi Eżekuttivi ġodda ħadu l-kariga
mal-EASO u l-EMSA. Huma ħadu deċiżjonijiet immedjatament li jikkonfermaw id-delegi
li nħarġu mill-predeċessuri tagħhom. F’eżempju ieħor, wieħed li jista’ jitqies bħala
prattika tajba, fl-2019 il-Bord tat-Tmexxija tal-EMA adotta karta tal-kompiti u rresponsabbiltajiet tad-Direttur Eżekuttiv bħala uffiċjal awtorizzanti, li fiha
dispożizzjonijiet li jindirizzaw it-terminazzjoni tad-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv bħala
uffiċjal awtorizzanti. Din hija simili għall-prattika tal-istituzzjonijiet Ewropej li
tikkomplementa d-dispożizzjonijiet ġenerali tar-Regolament Finanzjarju tal-UE.
Pereżempju, il-Kummissjoni Ewropea adottat regoli interni li jindirizzaw il-kontinwità
tad-delegi għall-implimentazzjoni tat-taqsima tagħha tal-baġit ġenerali 20.

20

L-Artikolu 13.3 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tat-3.8.2018 - C(2018)5120 - dwar irRegoli Interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (taqsima talKummissjoni Ewropea).- Sakemm ma tiġix speċifikament emendata jew revokata minn
uffiċjal awtorizzanti deleganti ġdid, is-sottodelega ta’ setgħat mogħtija mill-predeċessur
tiegħu għandha tibqa’ valida.
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Id-dgħufijiet fl-akkwist pubbliku jibqgħu s-sors prinċipali ta’ pagamenti
irregolari

54 L-objettiv tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huwa li tiġi żgurata l-kompetizzjoni

ġusta bejn l-offerenti u li jiġu akkwistati oġġetti u servizzi bl-aħjar prezz, filwaqt li jiġu
rrispettati l-prinċipji tat-trasparenza, tal-proporzjonalità, tat-trattament indaqs u tannondiskriminazzjoni. L-awditu tagħna kien jinkludi kuntratti qafas, kuntratti speċifiċi u
kuntratti diretti mill-aġenziji kollha. F’10 aġenziji (is-Cedefop, is-CEPOL, l-EASO, l-EBA,
l-EIOPA, l-EMA, l-ERCEA, l-ESMA, l-eu-LISA u l-Eurojust), il-kuntratti awditjati ġew
affettwati minn nuqqasijiet ta’ tipi differenti fl-akkwist pubbliku, li fil-biċċa l-kbira
jikkonċernaw in-nuqqas ta’ kompetizzjoni (ara l-Kaxxa 4), id-dgħufijiet fil-proċess ta’
evalwazzjoni tal-offerenti u l-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-kuntratti. IlFigura 15 turi wkoll xi statistika ulterjuri skont it-tip ta’ osservazzjonijiet l-aktar komuni
identifikati għall-proċeduri ta’ akkwist.

Kaxxa 4
Eżempju ta’ nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt
qafas
L-eu-LISA ffirmat kuntratt speċifiku għal software li kien differenti mis-software
offrut mill-kuntrattur fl-offerta tiegħu għall-kuntratt qafas assoċjat. L-akkwist ta’
prodott differenti, li mhuwiex inkluż fl-offerta tal-prezz għall-proċedura tal-offerti
huwa tabilħaqq għażla fl-Artikolu 172(3)(a) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE, iżda
bil-kundizzjoni li l-kuntratt qafas jinbidel ukoll kif meħtieġ. Din il-kundizzjoni ma
kinitx ġiet irrispettata mill-eu-LISA. Għalhekk, ix-xiri tas-software mhux inkluż flofferta tal-prezz inizjali huwa devjazzjoni mill-kuntratt qafas. Kemm il-kuntratt
speċifiku kif ukoll il-pagament ta’ EUR 10 399 834 mhumiex konformi maddispożizzjonijiet tal-kuntratt qafas.

55 Barra minn hekk, għall-ACER, l-EASO, l-EUIPO, l-EIGE u l-Eurofound, aħna

rrappurtajna wkoll pagamenti irregolari li saru fis-sena finanzjarja 2020 li jirriżultaw
minn proċeduri ta’ akkwist irregolari rrappurtati fi snin preċedenti.
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Id-dgħufijiet fil-ġestjoni baġitarja qed jiżdiedu

56 Skont ir-Regolament Finanzjarju tal-UE, l-approprjazzjonijiet baġitarji li jingħataw

għal sena finanzjarja partikolari jistgħu jiġu riportati għas-sena finanzjarja ta’ wara taħt
ċerti kundizzjonijiet 21. Filwaqt li r-Regolament Finanzjarju tal-UE ma jistabbilixxix limiti
massimi għal dawn ir-riporti u n-natura pluriennali tal-operazzjonijiet tista’
tispjegahom sa livell konsiderevoli, livelli eċċessivi jistgħu jindikaw dewmien flimplimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma jew tal-pjanijiet għall-akkwist. Il-livelli ta’
riporti kienu parzjalment affettwati mill-pandemija tal-COVID-19. Alternattivament,
dawn jistgħu jindikaw problema strutturali, ippjanar baġitarju dgħajjef u possibbilment
ksur tal-prinċipju baġitarju tal-annwalità. Għal ħames aġenziji (l-ACER, l-ESA, l-eu-LISA,
il-FRA u l-Frontex) aħna nirrappurtaw tali dgħufijiet.

57 Il-Figura 16 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-livell ta’ riporti ta’ approprjazzjonijiet

impenjati għal kull aġenzija u għal kull Titolu tal-baġit. Dan jintwera bħala perċentwal
tal-approprjazzjonijiet impenjati 22 riportati bi tqabbil mal-approprjazzjonijiet totali 23 ta’
Titolu tal-baġit.

21

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

22

L-approprjazzjonijiet impenjati jkopru l-ispiża totali tal-obbligi legali li ttieħdu fis-sena
finanzjarja attwali, għall-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet matul sena finanzjarja waħda
jew aktar.

23

Approprjazzjonijiet totali mdaħħla fil-baġit tal-aġenzija għal sena finanzjarja partikolari.
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Figura 16 – Livell ta’ riporti għal kull Titolu tal-baġit
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Sors: Baġit: il-Kontijiet annwali finali tal-aġenziji għall-2020, informazzjoni kkompilata mill-QEA.

58 Għal tmien aġenziji (is-Cedefop, l-EBA, l-EIGE, l-EIOPA, l-EMSA, l-ESMA, l-Europol,
u l-Frontex), aħna osservajna wkoll diversi dgħufijiet oħra. Dawn id-dgħufijiet kienu
jikkonċernaw problemi li jvarjaw mill-ġestjoni ta’ tariffi sa pagamenti tardivi, iddivulgazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet riċevuti, kif ukoll il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet
imħallsa mill-Istati Membri mhux tal-UE għall-baġits tal-aġenziji (ara l-Kaxxa 5). IlFigura 15 turi l-aktar tipi komuni ta’ dgħufijiet fil-ġestjoni baġitarja.
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Kaxxa 5
Eżempju ta’ dgħufijiet fil-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi tal-EFTA li
mhumiex membri tal-UE
Il-metodu għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet, li hemm stipulat fid-Dikjarazzjoni
dwar il-kooperazzjoni bejn is-Cedefop u l-EFTA, ma ġiex applikat b’mod korrett fissena finanzjarja 2020. L-awdituri identifikaw tliet żbalji ta’ kalkolu u, bħala impatt
kumplessiv, il-kontribuzzjonijiet tan-Norveġja u tal-Iżlanda għall-baġit tas-Cedefop
għall-2020 kienu EUR 20 272 ogħla milli kellhom ikunu, u l-kontribuzzjoni mill-UE
kienet EUR 20 272 aktar baxxa milli kellha tkun.

Varjetà ta’ osservazzjonijiet li tqajmu dwar il-ġestjoni tar-riżorsi umani

59 Matul l-awditu annwali tagħna tal-aġenziji għas-sena finanzjarja 2020, osservajna

żieda fid-dgħufijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni tar-riżorsi umani. Aħna awditjajna lproċeduri ta’ reklutaġġ fi 22 aġenzija. Għal sitta minnhom (l-ACER, l-EASO, l-EFSA, lEMA, l-EMSA u l-Frontex), aħna identifikajna tipi differenti ta’ nuqqasijiet: passi
insuffiċjenti għall-verifikazzjoni ta’ intitolamenti għal allowances għall-membri talpersunal li jibdew jaqdu dmirijiethom bħala aġenti temporanji (l-EMSA), pożizzjoni
maniġerjali vakanti għal perjodu eċċessiv (l-EASO, l-EFSA), nuqqas ta’ applikazzjoni ta’
kontrolli interni effettivi matul il-proċeduri ta’ reklutaġġ (l-ACER), dgħufijiet fil-ħatra ta’
bordijiet tal-għażla għall-proċeduri ta’ reklutaġġ (l-EMA), dgħufijiet fil-ġestjoni tal-gradi
ta’ membri ġodda tal-persunal (il-Frontex).

L-aġenziji adattaw tajjeb għas-sitwazzjoni mingħajr preċedent
tal-COVID-19

60 Aħna kkomplementajna x-xogħol tal-awditjar finanzjarju tagħna b’rapport

analitiku ta’ kif l-aġenziji tal-UE mmaniġġjaw u organizzaw ir-rispons tagħhom għallkriżi tal-COVID-19. Dan ir-rapport analitiku kien jinkludi l-oqsma stabbiliti fil-Figura 17.
Aħna nippreżentaw ukoll xi eżempji tal-impatt li l-COVID-19 kellha fuq limplimentazzjoni tal-baġit u fuq il-programmi ta’ ħidma tal-aġenziji għas-sena
finanzjarja 2020.
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Figura 17 – Oqsma li ffukajna fuqhom
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Sors: il-QEA.

L-aġenziji attivaw pjanijiet għall-kontinwità tal-operat fi żmien xieraq biex jiżguraw ilkontinwità tal-proċessi ewlenin ta’ governanza u l-benesseri tal-persunal

61 F’sitwazzjoni ta’ kriżi, id-dokument ta’ gwida prinċipali ta’ organizzazzjoni huwa l-

pjan tagħha għall-kontinwità tal-operat u ta’ rkupru minn diżastri (BCP). Dan iddokument jiggwida l-proċeduri tax-xogħol u l-organizzazzjoni matul il-kriżi. Jista’ jkopri
l-organizzazzjoni kollha kemm hi, jew ikun speċifiku għal unitajiet individwali tannegozju (ara l-Kaxxa 6). Il-pjan huwa bbażat fuq valutazzjonijiet tar-riskju u ppjanar
tax-xenarji, u jifforma parti kritika mill-qafas ta’ kontroll intern tal-organizzazzjoni.
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Kaxxa 6
Eżempju tal-kontenut ta’ pjan għall-kontinwità tal-operat u ta’
rkupru minn diżastri
Informazzjoni bażika ewlenija dwar
il-kontinwità tal-operat:

• kuntatti ta’ emerġenza,
• proċeduri ta’ evakwazzjoni ta’
•
•

emerġenza,
kanali ta’ komunikazzjoni (lista ta’
riċevituri tal-posta elettronika,
telefonati f’kaskata, siti web),
punti ta’ assemblaġġ eċċ.

Prinċipji tal-kontinwità tal-operat:

• definizzjonijiet,
• sommarju tal-funzjonijiet u tal•
•
•
•

proċeduri kritiċi u essenzjali,
bażi ġuridika,
ambitu u xenarji,
taħriġ u sensibilizzazzjoni,
ittestjar u eżerċizzji ta’ prova.

Reazzjoni u rispons:

Rkupru u tnaqqis tat-tensjoni:

• definizzjoni tar-rwoli u r-

• definizzjonijiet,
• listi ta’ kontroll ta’ rkupru,
• proċeduri u atturi tat-tnaqqis tat-

•

responsabbiltajiet tat-timijiet talġestjoni ta’ kriżijiet,
timijiet tal-kontinwità tal-operat u
timijiet ta’ rkupru.

tensjoni.

Sors: il-BCP tal-EIOPA.

62 Il-BCP mhuwiex dokument statiku. Pereżempju, l-istandard ISO 27001

jirrikjedi li
l-organizzazzjonijiet jivverifikaw il-kontrolli stabbiliti u implimentati għall-kontinwità
tas-sigurtà tal-informazzjoni f’intervalli regolari sabiex jiġi żgurat li dawn ikunu validi u
effettivi matul sitwazzjonijiet avversi. Ir-rieżaminar li wettaqna wera li meta faqqgħet
il-pandemija tal-COVID-19, 37 minn 41 aġenzija (90 %) kellhom fis-seħħ BCP
formalment approvat u aġġornat (ara l-Figura 18).

24

24

L-ISO/IEC 27001 huwa standard internazzjonali dwar kif għandha tiġi mmaniġġjata s-sigurtà
tal-informazzjoni. Huwa jiddeskrivi r-rekwiżiti għall-istabbiliment, l-implimentazzjoni, iżżamma u t-titjib kontinwu tas-sistemi ta’ ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni.
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Figura 18 – BCP formalment approvat u aġġornat fil-biċċa l-kbira millaġenziji
Meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19, 37 mill41 aġenzija kellhom fis-seħħ pjan relatat mal-kontinwità
tal-operat u mal-irkupru minn diżastri li ġie formalment
approvat u aġġornat. Erba’ aġenziji, l-EASO, l-EBA, lEIGE u l-GSA, ma kellhomx.

90 %

Sors: l-awditu finanzjarju li l-QEA wettqet għall-2020.

63 B’segwitu għall-ewwel indikazzjonijiet tat-tixrid tal-virus lejn l-aħħar tal-2019 u fil-

bidu tal-2020, l-aġenziji bdew jattivaw il-BCPs u l-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-kriżijiet biex
jipproteġu l-persunal, l-informazzjoni u l-assi fiżiċi (ara l-Kaxxa 7). Xi aġenziji allokaw
mill-ġdid ukoll ir-riżorsi biex jittrattaw l-impatt tal-pandemija (ara l-Kaxxa 8). Irrieżaminar li wettaqna wera li 34 minn 37 (92 %) aġenzija li kienu formalment
approvaw u aġġornaw BCP kienu attivaw il-BCP tagħhom bħala konsegwenza diretta
tal-pandemija. It-tliet aġenziji li ma attivawx il-pjanijiet tagħhom, jiġifieri l-Uffiċċju
BEREC, is-CdT u l-EFCA, iddikjaraw li ma kienx meħtieġ li jagħmlu dan, minħabba li lmiżuri ta’ rispons inizjali tagħhom (pereżempju, l-estensjoni tat-telexogħol għallpersunal kollu) ma kinux jirrikjedu dan.
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Kaxxa 7
Skeda ta’ żmien tal-attivazzjoni tal-BCP mill-EUIPO
25.2.2020

12.3.2020

Minħabba t-tħassib akbar rigward ilpandemija tal-coronavirus, iddipartiment tar-riżorsi umani informa
lill-persunal dwar is-sitwazzjoni u dwar
il-miżuri preventivi li jenħtieġ li
jittieħdu.

L-ewwel komunikazzjoni mid-Direttur
Eżekuttiv lill-persunal, li tiddeskrivi xxenarji possibbli, inkluża l-possibbiltà li
jiġi attivat il-BCP.

14.3.2020
L-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli
ddikjaraw stat ta’ emerġenza, u lpersunal ma tħalliex jidħol fil-bini talEUIPO b’mod effettiv mit-Tnejn is16 ta’ Marzu.

L-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq lintranet tal-EUIPO flimkien ma’
informazzjoni dwar kif jiġu organizzati
laqgħat bl-użu ta’ għodod talvidjokonferenzi eċċ.

15.3.2020

16.3.2020

L-EUIPO jattiva l-BCP tiegħu, u jordna
lill-persunal biex jaħdem mid-dar. Ilmembri tal-persunal jiġu nnotifikati bissitwazzjoni permezz tal-posta elettronika
u SMS. Is-servizz ta’ koordinazzjoni tal-BCP
jikkuntattja lill-membri tal-BCP u lillpersunal kritiku meħtieġ biex jiżgura lkontinwità tas-servizzi tal-EUIPO.

Jiġi attivat ix-Xenarju 6 (nuqqas ta’
disponibbiltà tal-aċċess għall-bini talEUIPO) tal-BCP. Il-persunal tal-ICT talEUIPO jimmonitorja l-attivitajiet relatati
mal-operat biex jiżgura d-disponibbiltà
tas-sessjonijiet VPN. Jibdew il-laqgħat ta’
kuljum organizzati mill-maniġment talEUIPO.

Sors: ir-risposti għall-istħarriġ tal-QEA u l-informazzjoni ta’ sostenn dwar l-attivazzjoni pprovduta
mill-EUIPO.
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Kaxxa 8
Każ speċjali – ir-reazzjoni tal-ECDC għall-pandemija tal-COVID-19
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), li ġie stabbilit
bir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 25, għandu
baġit ta’ EUR 82 miljun u 271 membru tal-persunal. Il-kompitu prinċipali tiegħu
huwa li jiġbor u jxerred data dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard tal-bniedem
u li jipprovdi opinjonijiet xjentifiċi dwar dan is-suġġett. Iċ-Ċentru huwa meħtieġ
ukoll jikkoordina n-network Ewropew ta’ korpi li jaħdmu f’dan il-qasam. It-tifqigħa
tal-pandemija tal-COVID-19 fl-2020 hija l-aktar avveniment serju f’dak li jirrigwarda
s-saħħa pubblika li l-ECDC qatt kellu jirrispondi għalih minn meta sar operazzjonali
fl-2005.
B’rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19, l-ECDC attiva l-pjan operazzjonali tiegħu f’każ
ta’ avveniment li jirrigwarda s-saħħa pubblika fid-9 ta’ Jannar 2020. Dan iddokument iggwida lill-organizzazzjoni tul is-sitwazzjoni ta’ emerġenza, u
ppermettielha talloka mill-ġdid ir-riżorsi meħtieġa biex tindirizza l-pandemija.
F’dan il-perjodu, it-timijiet responsabbli għall-emerġenzi tas-saħħa pubblika fi
ħdan l-ECDC ipproduċew l-outputs prinċipali li ġejjin rigward il-COVID-19:
aġġornamenti ta’ data u sorveljanza, inklużi valutazzjonijiet rapidi tar-riskju; gwida
xjentifika għall-appoġġ fit-teħid ta’ deċiżjonijiet f’dak li jirrigwarda s-saħħa
pubblika; informazzjoni dwar il-mard u l-miżuri ta’ rispons għall-prattikanti filqasam tal-kura tas-saħħa u għall-pubbliku ġenerali; u risponsi għal talbiet ad hoc
minn istituzzjonijiet u aġenziji Ewropej. B’mod parallel mal-attivazzjoni tal-pjan ta’
emerġenza tas-saħħa pubblika, mis-16 ta’ Marzu 2020 l-ECDC implimenta
azzjonijiet skont il-BCP tiegħu li jkopru l-operazzjonijiet regolari tiegħu ta’ kuljum.
Sors: ir-rieżaminar mill-QEA tar-risposti għall-istħarriġ, evalwazzjoni esterna tar-rispons tal-ECDC
għall-pandemija tal-COVID-19, issupplimentata b’intervisti mal-membri tal-persunal tal-ECDC u
verifikazzjoni tal-informazzjoni miksuba.

64 L-attivitajiet ta’ rispons minn Frar sa nofs Marzu 2020 kienu jinkludu d-

deżinjazzjoni ta’ timijiet speċifiċi li ngħataw il-kompitu li jmexxu l-organizzazzjoni u lġestjoni tar-rispons għall-COVID-19 (ara l-Kaxxa 9). Tipikament, dawn kienu jinkludu
rappreżentanti għolja minn dipartimenti fl-organizzazzjoni kollha 26. Inizjalment, illaqgħat ta’ koordinazzjoni kienu jsiru kuljum, anke fi tmiem il-ġimgħa u, aktar tard,
darbtejn sa tliet darbiet fil-ġimgħa jew kif kien meħtieġ. It-timijiet ta’ rispons baqgħu
attivi matul il-perjodu kopert minn dan ir-rieżaminar.

25

ĠU L 142, 30.4.2004, p. 1.

26

Diretturi, kapijiet tal-amministrazzjoni/tar-riżorsi, uffiċjali responsabbli għall-ICT, għallinfrastruttura u l-loġistika, għall-komunikazzjoni, u għas-sigurtà.
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Kaxxa 9
Eżempju ta’ task force interna stabbilita biex timmonitorja u
tindirizza l-impatt tal-COVID-19
Fis-16 ta’ Marzu 2020, id-Direttur Eżekuttiv tal-EMA ddeċieda li jimplimenta miżuri
ta’ prekawzjoni ulterjuri biex jitnaqqas ir-riskju tat-tixrid tal-COVID-19. Din iddeċiżjoni tat is-setgħa lil task force biex tiddeskrivi l-proċeduri għall-monitoraġġ u
l-indirizzar tal-COVID-19, iżżomm lill-persunal infurmat, u tadotta strateġiji għallmitigazzjoni tal-pandemija. Il-mandat tat-task force kien li tiżgura li l-EMA kienet
ippreparata għal kwalunkwe xenarju possibbli. Id-deċiżjoni ddefiniet ukoll lorganizzazzjoni tat-task force f’erba’ flussi ta’ xogħol separati: (1) rispons
terapewtiku, (2) katina ta’ provvista, (3) kontinwità tal-operat u impatt, (4) riżorsi
umani.
Sors: ir-rieżaminar mill-QEA tar-risposti għall-istħarriġ u l-evidenza ta’ sostenn relatata.

65 Sas-16 ta’ Marzu 2020, l-aġenziji kollha kienu għamlu tranżizzjoni għal

arranġamenti ta’ telexogħol estiżi, u taw struzzjonijiet lill-membri kollha tal-persunal li
l-preżenza tagħhom fl-uffiċċju ma kinitx indispensabbli biex jaħdmu mid-dar. Il-fatt li xi
possibbiltajiet ta’ xogħol mill-bogħod kienu diġà fis-seħħ qabel it-tifqigħa kien ta’
għajnuna f’dan ir-rigward. Dan fisser li l-kompitu kien aktar kwistjoni ta’ żieda fissistemi tal-ICT eżistenti milli ta’ twettiq ta’ implimentazzjoni massiva f’Marzu 2020 (ara
l-Kaxxa 10). L-analiżi li wettaqna wriet ukoll li l-ebda waħda mill-aġenziji ma rrappurtat
problemi serji fir-rigward tal-kapaċità (wisa’ tal-banda), tal-konnettività jew tas-sigurtà
tad-data. Tmien aġenziji (l-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-CPVO, l-ECDC, l-ECHA, l-EFSA, lEIOPA, u l-SRB) wettqu testijiet tal-istress fir-rigward tas-sistemi tal-ICT tagħhom qabel
it-tnedija, u dan ta aktar aċċertament dwar il-funzjonament tas-sistemi tal-ICT qabel ittranżizzjoni għal telexogħol komprensiv.

45

Kaxxa 10
Eżempji ta’ żieda fl-ICT u fl-arranġamenti ta’ telexogħol
L-ENISA: skema ta’ telexogħol kienet ilha fis-seħħ minn Awwissu 2018. Fil11 ta’ Marzu 2020, il-maniġment tal-ENISA ħareġ avviż amministrattiv li jawtorizza
t-telexogħol għall-persunal kollu, inklużi l-ħaddiema interim. L-ENISA ħadet biss
ġurnata biex tiżgura li t-telexogħol kien operazzjonali għall-persunal kollu.
L-EMSA:: it-telexogħol għall-persunal kollu beda fis-16 ta’ Marzu 2020 u kien
operazzjonali immedjatament. Skont l-aġenzija, sat-3 ta’ Ġunju 2020, il-persunal
tal-EMSA kien wettaq 68 000 laqgħa individwali fuq Skype, organizza
3 444 konferenza fuq Skype, 2 203 laqgħat b’mod individwali fuq Teams u
287 laqgħa tal-grupp fuq Teams.
L-EUIPO: mill-mument li fih ittieħdet id-deċiżjoni, l-implimentazzjoni kienet
immedjata (ara wkoll il-Kaxxa 7). It-tranżizzjoni sħiħa tal-persunal għal ambjent ta’
xogħol mill-bogħod ġiet implimentata matul tmiem il-ġimgħa.
L-ECHA: l-aġenzija għalqet il-bini tagħha fis-17 ta’ Marzu 2020 u ttrasferiet, bħala
regola, għat-telexogħol, b’eċċezzjonijiet mogħtija lill-persunal li jaħdem
f’funzjonijiet essenzjali. Ma kien meħtieġ l-ebda żmien ta’ introduzzjoni gradwali
biex jiġi żgurat aċċess remot għas-sistemi għall-persunal kollu.
L-EUROPOL: matul tmiem il-ġimgħa, ġew distribwiti madwar 400 laptop lillpersunal biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-operat.
Is-CEDEFOP: l-arranġamenti ta’ telexogħol kienu diġà ilhom fis-seħħ minn
Ottubru 2017. Il-persunal kien ġie mgħammar b’laptops, u kellu għodod ta’ ħidma
kollaborattivi online u proċeduri mingħajr karti għad-dispożizzjoni tiegħu. Dan
ippermetta li l-persunal ikompli jaħdem wara s-17 ta’ Marzu 2020, meta loperazzjonijiet kollha bdew jitwettqu mill-bogħod.
Sors: ir-riżultati tal-istħarriġ imwettaq mill-QEA, l-intervisti mal-membri tal-persunal tal-aġenziji u lverifikazzjoni tal-informazzjoni miksuba.
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66 Hekk kif il-pandemija pprogressat, l-aġenziji emendaw u aġġornaw

progressivament il-pjanijiet tagħhom, jew żviluppaw pjanijiet ta’ kontinġenza speċifiċi
sabiex jindirizzaw aħjar l-impatti partikolari li l-pandemija kellha fuq lorganizzazzjonijiet u l-operazzjonijiet individwali tagħhom. Sal-31 ta’ Diċembru 2020,
16-il aġenzija kienu rrieżaminaw, jew kienu qed jippjanaw li jirrieżaminaw, il-BCPs
eżistenti tagħhom abbażi tal-esperjenzi li kienu kisbu sa issa 27. Pereżempju, is-CEPOL
żied ix-xenarju pandemiku mal-pjan tiegħu. L-EASA, bħala regolatur tas-settur talavjazzjoni, kienet affettwata b’mod partikolari mis-sitwazzjoni pandemika. Hija
ddeċidiet li tiffoka mill-ġdid il-BCP tagħha kif ukoll ir-rispons tagħha fuq l-aspetti ta’
saħħa u ta’ sikurezza li huma speċifiċi għall-COVID-19, mhux biss dawk li jikkonċernaw
il-membri tal-persunal tal-EASA, iżda wkoll dawk relatati mal-persunal tal-avjazzjoni, ilpassiġġieri u partijiet ikkonċernati oħra fis-settur tal-avjazzjoni b’mod ġenerali. Ħames
aġenziji, l-EBA, l-ECDC, l-EIOPA, l-Europol u l-EUIPO, ikkummissjonaw evalwazzjonijiet
esterni f’dak li jirrigwarda l-ġestjoni u l-organizzazzjoni tar-risponsi tagħhom.

67 L-aġenziji kollha kienu inkludew miżuri ta’ dieskalazzjoni fil-miżuri ta’ kontinwità

tal-operat tagħhom: pereżempju, ir-ritorn gradwali tal-persunal fl-uffiċċju. Il-biċċa lkbira mill-aġenziji użaw approċċ gradwali, tipikament fil-forma ta’ pjan li jikkonsisti
f’erba’ fażijiet (ara l-Kaxxa 11 għal eżempju), li jippermetti eskalazzjoni jew
dieskalazzjoni b’mod ikkontrollat skont l-iżvilupp tal-pandemija. L-implimentazzjoni talmiżuri ta’ eskalazzjoni/dieskalazzjoni kellha l-għan li ssegwi r-rakkomandazzjonijiet u listruzzjonijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali u dawk reġjonali, kif ukoll ilvalutazzjonijiet tar-riskju u l-gwida mill-Kummissjoni Ewropea, mill-ECDC u mid-WHO.
Fil-prattika, l-implimentazzjoni kienet tvarja minn aġenzija għal oħra, madankollu,
prinċipalment skont il-miżuri nazzjonali/reġjonali differenti li ttieħdu mill-awtoritajiet
rilevanti.

27

L-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-CdT, is-CEPOL, is-CPVO, l-EACEA, l-EASA, l-EASME, l-EBA, l-ECDC,
l-EFCA, l-EIOPA, l-EMSA, l-ETF, l-Europol, l-SRB.

47

Kaxxa 11
Eżempju tal-istadji fi pjan għal ritorn fl-uffiċċju
Fit-13 ta’ Mejju 2020, l-EASA adottat strateġija għal ritorn gradwali fl-uffiċċju, u stabbiliet pjan ta’
azzjoni li ġie kkomunikat lill-persunal. Ir-ritorn ġie organizzat f’erba’ fażijiet:

FAŻI 0

FAŻI 1

FAŻI 2

FAŻI 3

It-telexogħol
bħala regola

L-ewwel
tneħħija kawta
tal-konfinament

Dekonfinament
progressiv

“Normalità ġdida” u
dekonfinament
ġenerali

Sors: ir-risposti għall-istħarriġ tal-QEA, l-informazzjoni pprovduta mill-aġenzija.

68 L-objettiv prinċipali wara d-deċiżjoni rigward it-tranżizzjoni għal telexogħol

komprensiv kien li jiġi protett il-persunal. Il-prijorità mogħtija lill-benesseri tal-persunal
kienet viżibbli f’għadd kbir ta’ dokumenti interni li kkonsultajna, li ġew ikkonfermati flintervisti mal-maniġment tal-aġenziji. L-impatt tal-pandemija fuq ix-xogħol u lpersunal, inkluża l-organizzazzjoni tar-ritorn fl-uffiċċju, ġie diskuss ukoll b’mod wiesa’
fil-grupp konsultattiv tal-EUAN dwar modi ġodda ta’ xogħol (ara l-Kaxxa 2). Linformazzjoni li l-EUAN qasam magħna wriet li l-biċċa l-kbira mill-membri tal-persunal
tal-aġenziji kienu ġeneralment affrontaw b’mod tajjeb is-sitwazzjoni diffiċli kkawżata
mill-pandemija. L-istatistika dwar il-ġestjoni tal-ħin prodotta mill-aġenziji wriet li lpersunal ħadem aktar sigħat 28 minn qabel biex ilaħħaq mal-kompiti l-ġodda mistennija
minnu. Il-feedback mill-aġenziji indika li l-impenn u l-prestazzjoni tal-persunal kienu
mill-inqas fl-istess livell bħal qabel. Skont l-osservazzjonijiet li saru mill-aġenziji
speċjalizzati fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, bħall-Eurofound u l-EU-OSHA, il-livell
massimu ta’ produttività (u l-impenn tal-persunal) huma normali fi żminijiet ta’ kriżi,
iżda mhumiex sostenibbli maż-żmien. Il-membri tan-network EUAN stmaw li lperċentwal tal-persunal li kien indika xi tip ta’ diffikultà kien ivarja minn 10 % sa 20 %.

28

Ħadu sehem 36 membru tan-network iżda attwalment id-data kkonsolidata mhijiex
disponibbli. Il-konklużjoni hija bbażata fuq il-minuti mil-laqgħat tal-EUAN.
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Il-proċessi ewlenin ta’ governanza u l-operazzjonijiet ta’ kuljum komplew mingħajr
interruzzjonijiet serji, b’xi eċċezzjonijiet

69 Kull aġenzija għandha bord tat-tmexxija, li jikkostitwixxi l-ogħla livell ta’

governanza tal-aġenzija. Ir-rwol prinċipali tal-bord huwa li jipprovdi orjentazzjoni
strateġika lill-aġenzija u li jissorvelja l-attivitajiet tagħha 29. B’segwitu għallkanċellazzjoni tal-laqgħat fiżiċi tal-bord fit-tieni nofs ta’ Marzu 2020, il-laqgħat ġew
sostitwiti bi proċeduri bil-miktub, jew ġew ittrasferiti għal modalità virtwali. F’dan lambjent ġdid, il-bordijiet setgħu jiltaqgħu kif meħtieġ fir-regolamenti fundaturi talaġenziji, u jadottaw id-deċiżjonijiet legalment meħtieġa fil-ħin. Il-proċeduri ta’
votazzjoni komplew permezz ta’ għodod elettroniċi speċifiċi ta’ votazzjoni, bħallEU Survey, anke għal deċiżjonijiet ristretti jew kunfidenzjali. Eżempji ta’ deċiżjonijiet
statutorji li ttieħdu mill-aġenziji matul il-pandemija jinkludu l-adozzjoni ta’ baġits,
emendi, trasferimenti, dokumenti ta’ programmazzjoni, rapporti annwali tal-attività, u
opinjonijiet dwar il-kontijiet finali. Matul il-pandemija, il-bordijiet ħatru membri ġodda
tal-persunal ta’ livell għoli, bħal Diretturi Eżekuttivi, fi ħdan l-EMA, l-EBA, l-EASME u lGSA. Għaldaqstant, il-bordijiet setgħu jeżerċitaw ir-rwol ta’ governanza tagħhom
b’mod effettiv matul il-pandemija.

70 Ir-rieżaminar li wettaqna wera li l-aġenziji setgħu jiżguraw l-operat kontinwu talfunzjonijiet korporattivi ewlenin tagħhom (amministrazzjoni, ICT, riżorsi umani, eċċ.)
matul il-pandemija, bis-saħħa tal-bidla għal arranġamenti virtwali ta’ teħid ta’
deċiżjonijiet u ta’ telexogħol.

71 Minkejja l-pandemija, l-aġenziji setgħu jiksbu oġġetti u servizzi fil-ħin u tal-

kwantità u l-kwalità meħtieġa. Aħna ftit li xejn sibna każijiet fejn is-sejħiet għall-offerti
ma kinux irnexxew, fejn ma kinux ġew riċevuti biżżejjed offerti mill-offerenti, jew fejn
ċerti servizzi kienu ġew sospiżi jew ikkanċellati. It-talbiet mill-offerenti għal
estensjonijiet tad-dati ta’ skadenza ġew akkomodati mingħajr dewmien sostanzjali. Laġenziji kienu stabbilew proċeduri elettroniċi ta’ sottomissjoni (sottomissjoni
elettronika ta’ offerti) għal offerti miftuħa, li ppermettewlhom ikomplu f’ambjent
virtwali 30. Ix-xogħol tal-kumitati ta’ evalwazzjoni twettaq online; il-bordijiet ta’
evalwazzjoni ffirmaw id-deċiżjonijiet b’mod elettroniku jew, f’każijiet eċċezzjonali,
29

L-isem tal-bord ivarja bejn l-aġenziji: pereżempju, xi aġenziji għandhom bord ta’ superviżuri,
xi wħud għandhom bord amministrattiv, u oħrajn għandhom bord ta’ tmexxija. L-aġenziji
eżekuttivi, min-naħa l-oħra, huma mmexxija minn kumitati ta’ tmexxija.

30

L-aġenziji li għadhom jużaw sistema bbażata fuq il-karti għas-sottomissjoni ta’ offerti b’valur
aktar baxx aċċettaw b’mod eċċezzjonali offerti permezz tal-posta elettronika minflok fuq
karta sakemm jissoktaw il-proċeduri normali.
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ikkonfermaw l-eżiti permezz tal-posta elettronika. Eżempju ieħor kien l-applikazzjoni
ta’ regola temporanja, b’segwitu għal gwida mill-Kummissjoni Ewropea, li ppermettiet
firem elettroniċi fuq kuntratti minflok firem b’linka blu, sakemm jerġgħu jissoktaw
kundizzjonijiet tax-xogħol aktar normali (ara l-Kaxxa 12).

Kaxxa 12
Eżempju ta’ miżuri li ttieħdu minn aġenzija fil-ġestjoni tal-proċeduri
ta’ akkwist, bħala rispons għall-pandemija tal-COVID-19
L-Europol implimenta sensiela ta’ miżuri biex tinżamm l-effiċjenza fil-ġestjoni talproċeduri ta’ akkwist u l-attivitajiet relatati:
o

il-valutazzjoni, meta faqqgħet il-pandemija, tal-attivitajiet essenzjali li lorganizzazzjoni għandha żżomm;

o

il-produzzjoni ta’ ittri li jinnotifikaw lill-kuntratturi magħżula dwar in-natura
ta’ forza maġġuri tal-pandemija, kif ukoll dwar l-impatt fuq kuntratti speċifiċi
u ordnijiet ta’ xiri li jinsabu għaddejjin;

o

it-tqegħid ta’ ordnijiet urġenti biex ikopru ħtiġijiet eċċezzjonali ġġenerati millpandemija (eż. hardware, software, u prodotti ta’ faċilitajiet);

o

l-għoti ta’ pariri strateġiċi u legali dwar l-akkwist u l-kuntratti fi żmien qasir
(b’mod partikolari relatati ma’ tħassib bħall-protezzjoni tad-data medika
matul il-kriżi, ir-rifjut li jiġu aċċettati dikjarazzjonijiet ta’ forza maġġuri, iddisinn tal-firem elettroniċi, l-akkwist u l-implimentazzjoni);

o

l-emendar ta’ diversi kuntratti sabiex jiġu aġġustati r-riskji marbuta malpandemija (eż. bidliet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt, il-metodi ta’
konsenja, ix-xogħol mill-bogħod mhux fuq il-post għall-konsulenti).

72 Fir-rigward tal-akkwisti u l-kuntratti matul il-pandemija, aħna sibna li l-aġenziji

kienu talbu gwida mid-DĠ sieħeb tagħhom u/jew mid-DĠ BUDG, fuq bażi ta’ każ b’każ,
qabel ma pproċedew. Meta mqabbel mas-snin preċedenti, ma qbadniex użu eċċessiv
ta’ għotjiet diretti mingħajr kompetizzjoni dovut għall-pandemija. F’każ minnhom,
aħna osservajna li l-EASO kien uża d-deroga għal raġunijiet ta’ urġenza estrema skont
il-paragrafu 11.1(c) tal-Anness 1 tar-Regolament Finanzjarju biex ikopri interruzzjoni
sinifikanti fil-forniment ta’ tagħmir protettiv personali taħt kuntratt eżistenti. Dan ma
affettwax il-legalità u r-regolarità tal-akkwist. B’mod ġenerali, aħna kkonkludejna li rregoli dwar l-akkwist ġew fil-biċċa l-kbira rrispettati, bi ftit eċċezzjonijiet speċifiċi (ara lKaxxa 13).
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Kaxxa 13
Eżempji ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar l-akkwist marbuta
direttament mal-pandemija tal-COVID-19
L-EIOPA: f’Mejju 2020, l-EIOPA ffirmat kuntratt għall-forniment ta’ korsijiet ta’
taħriġ b’attendenza fiżika. F’dak iż-żmien, il-pandemija kienet qed tiżviluppa, u llimitazzjonijiet fuq avvenimenti li kienu jirrikjedu preżenza fiżika kienu diġà
magħrufa. F’Awwissu 2020, l-EIOPA ffirmat emenda għall-kuntratt, inklużi
elementi kuntrattwali ġodda: il-forniment ta’ korsijiet ta’ taħriġ virtwali. Dawn ilkorsijiet virtwali ġew stabbiliti bi prezzijiet fissi li kienu ogħla mill-prezz tal-korsijiet
ta’ taħriġ fuq il-post maqbula fil-kuntratt inizjali. Dawn il-bidliet jikkostitwixxu
kundizzjonijiet kuntrattwali ġodda. Kieku kienu parti mill-proċedura ta’ akkwist
inizjali, huma setgħu potenzjalment jattiraw offerenti addizzjonali mingħajr l-ebda
limitazzjoni ġeografika imposta mit-taħriġ wiċċ imb wiċċ u bi spiża aktar
kompetittiva. L-emenda tal-kuntratt ma tikkonformax mad-Direttiva 2014/24/UE 31
u għalhekk hija irregolari.
Is-CEPOL: l-aġenzija ħallset tariffa ta’ kanċellazzjoni għal prenotazzjoni f’lukanda
għal avveniment ta’ taħriġ f’Budapest li kien skedat f’Settembru 2020. Dan lavveniment ta’ taħriġ ġie kkanċellat minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID-19.
Kieku minflok invokat il-klawżola ta’ forza maġġuri li tinsab fil-kuntratt qafas, isCEPOL setgħet tikkanċella r-riżervazzjoni mingħajr spiża. F’dan il-każ, is-CEPOL ma
pproteġietx b’mod effettiv l-interessi finanzjarji tal-UE.
Sors: l-awditu finanzjarju li l-QEA wettqet għall-2020.

73 Aħna osservajna għadd ta’ interruzzjonijiet għall-proċeduri ta’ reklutaġġ u tal-

għażla minħabba l-miżuri ta’ lockdown u r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar introdotti
f’Marzu 2020 (ara l-Kaxxa 14 għal eżempji). Minn nofs April 2020, il-biċċa l-kbira millaġenziji setgħu jerġgħu jibdew u jkomplu jirreklutaw meta kienu ġew implimentati
proċeduri online biex jiġi żgurat li l-proċeduri tal-għażla u ta’ induzzjoni setgħu
jipproċedu mill-bogħod. Filwaqt li s-soluzzjonijiet mill-bogħod ippermettew li
jitkomplew il-proċeduri ta’ reklutaġġ kritiċi, kien hemm xi problemi. Bosta aġenziji
ddeskrivew il-proċess bħala wieħed kumpless u li jieħu ħafna ħin, u ddikjaraw li
inizjalment dawn il-proċeduri kienu ġew affettwati minn problemi tekniċi, bħal
problemi ta’ konnessjoni, jew nuqqas f’daqqa ta’ disponibbiltà ta’ kandidati, kif ukoll lisfida li l-proċeduri ta’ induzzjoni jsiru f’ambjent virtwali. Sfida oħra li nħolqot firrigward tat-testijiet mill-bogħod kienet id-diffikultà għall-kandidati biex juru ċerti
profiċjenzi online.

31

Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
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74 Il-fatt li r-reklutaġġ naqas fil-bidu tal-2020 ħoloq riskju ta’ konġestjonijiet fir-

rigward tar-riżorsi umani fil-futur, billi għadd dejjem jikber ta’ membri futuri talpersunal se jkunu jeħtieġu proċeduri (virtwali) adegwati ta’ induzzjoni, il-ħolqien ta’
fajls personali, korsijiet ta’ taħriġ, u evalwazzjonijiet. Il-pressjoni se tkun partikolarment
għolja fuq l-aġenziji, bħall-Frontex, li qed jirreklutaw għedud kbar ta’ persuni (ara lKaxxa 14); din se tkun inqas problematika għal aġenziji iżgħar.

Kaxxa 14
L-impatt tal-pandemija fuq ir-reklutaġġ
Il-Frontex: it-tnaqqis ġenerali fir-reklutaġġ ikkawżat mill-pandemija dewwem irreklutaġġ tal-40 osservatur tad-drittijiet fundamentali meħtieġ mir-Regolament
(UE) 2019/1896 32 li kellhom jinħatru sal-31 ta’ Diċembru 2020. Fiż-żmien meta
wettaqna l-awditu, ma kien inħatar l-ebda osservatur. Din is-sitwazzjoni toħloq
riskju serju għall-operazzjonijiet u r-reputazzjoni tal-aġenzija.
L-EASO: fit-28 ta’ Frar 2020, id-Direttur Eżekuttiv ikkanċella l-intervisti kollha ta’
reklutaġġ ippjanati. Il-161 kandidat kollha li ġew mistiedna għal intervisti u għal
testijiet f’Malta ġew infurmati b’dan. Il-kanċellazzjoni ħolqot dewmien ta’ xahar
għar-reklutaġġi kollha, u fluss ta’ membri tal-persunal ġodda li kien ta’ sfida fi
stadju aktar tard.
Sors: risposti għall-istħarriġ tal-QEA.

75 Ir-riskji relatati mal-proċeduri tal-għażla ġew immitigati. L-applikazzjonijiet

tressqu b’mod elettroniku f’kaxex postali funzjonali li nħolqu għal dak l-iskop, u lintervisti ġew organizzati mill-bogħod (online bl-użu ta’ Teams, Outlook jew Skype). Ittestijiet bil-miktub saru online, jew b’mod individwali bejn il-kandidat u rappreżentant
tar-riżorsi umani mill-aġenzija, jew ġew sorveljati minn fornitur estern ta’ servizzi. Ilmembri tal-bord ta’ evalwazzjoni setgħu jiltaqgħu b’mod virtwali u jawtorizzaw
dokumenti u deċiżjonijiet bl-użu ta’ firem elettroniċi, jew permezz tal-posta
elettronika.

32

Ir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 295, 14.11.2019,
p. 1).

52

76 Sfida addizzjonali marbuta mal-pandemija kienet relatata mar-rekwiżit li l-

kandidati jagħmlu eżamijiet mediċi ta’ qabel ir-reklutaġġ. F’xi pajjiżi, l-aċċess għasservizzi mediċi ġie interrott minħabba lockdowns stretti. F’każijiet oħra, l-aġenziji
serrħu fuq is-servizz mediku tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell, li għalaq għal
perjodu, u b’hekk dan affettwa lil dawk l-aġenziji li jserrħu fuqu għall-kontrolli mediċi
ta’ qabel ir-reklutaġġ. B’segwitu għal struzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea, l-aġenziji
qablu li jipposponu dawn it-testijiet billi joffru kuntratti kundizzjonali, filwaqt li jagħtu
lir-rekluti żmien addizzjonali biex jagħmlu t-testijiet. Ir-rieżaminar li wettaqna juri li 15il aġenzija (37 %) użaw din l-għażla sabiex ikomplu jirreklutaw lill-membri talpersunal 33. Fil-każ li t-testijiet ma jsirux sad-data ta’ skadenza stipulata, normalment
qabel tmiem il-perjodu ta’ prova, il-kuntratti jsiru nulli.
Minkejja l-pandemija tal-COVID-19, l-aġenziji komplew iwettqu l-mandati tagħhom,
għalkemm b’pass aktar bil-mod

77 Għalkemm huwa diffiċli li l-effett tal-pandemija jiġi iżolat kompletament, nistgħu
nikkonkludu li l-pandemija affettwat l-oqsma ewlenin kollha tal-operat tal-aġenziji fi
gradi diversi.

78 Bħala kumment ġenerali, il-pandemija aċċellerat il-bidla fil-metodi ta’ ħidma; dan

wassal għal iffrankar fil-baġit f’bosta oqsma. Il-baġits kollha tal-aġenziji għallmissjonijiet u l-ispejjeż relatati mal-ivvjaġġar ma ntużawx kompletament. It-tnaqqis
kien qrib id-90 % f’xi aġenziji. L-iffrankar ġie wkoll minn dewmien jew kanċellazzjonijiet
fi proċeduri ta’ reklutaġġ, kontrolli mediċi ta’ qabel ir-reklutaġġ, laqgħat b’attendenza
fiżika u korsijiet ta’ taħriġ li qed isiru online. Bl-istess mod, kien hemm ukoll ħtieġa
ferm inqas għall-kantin, it-tindif, l-utilitajiet fuq il-post bħall-ilma u l-elettriku, u sservizzi ta’ sigurtà.

79 L-aġenziji rrieżaminaw il-baġits u l-miri tagħhom, għamlu riprijoritizzazzjonijiet, u

assenjaw mill-ġdid fondi għal oqsma oħra sabiex jevitaw kanċellazzjonijiet eċċessivi fi
tmiem is-sena, għalkemm instabu xi dgħufijiet (ara l-paragrafi 56 u 57). Madankollu, ittnaqqis fir-ritmu, u l-bidla fil-metodi ta’ ħidma lil hinn mill-missjonijiet u l-laqgħat fiżiċi
eċċ. xorta waħda jistgħu jiġu osservati f’għadd ta’ riduzzjonijiet tal-baġits tal-aġenziji
maqbula għall-2020, u fir-redditi sussegwenti ta’ approprjazzjonijiet lill-Kummissjoni
Ewropea. Indikatur ieħor huwa ż-żieda ġenerali li rajna fl-ammonti ta’

33

L-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-CPVO, l-EBA, l-ECHA, l-EASO, l-EIOPA, l-ERCEA, l-ESMA, l-EUIPO,
l-Eurojust, il-Frontex, il-GSA, l-INEA, l-SRB.
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approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja 2020 għall-2021 meta mqabbla massena preċedenti.

80 Aħna osservajna li xi aġenziji li jirċievu tariffi (l-ECHA, l-EASA u l-ERA) raw żieda filvolatilità fit-tariffi fatturati u miġbura, li taffettwa l-ippjanar baġitarju u l-istabbiltà
finanzjarja tagħhom b’mod ġenerali. Pereżempju, fl-2020 ġew irrappurtati
riduzzjonijiet sinifikanti fl-introjtu mit-tariffi mill-ECHA (EUR 7.0 miljun inqas millintrojtu mit-tariffi skont ir-Regolament REACH minn dak ibbaġitjat inizjalment) u millEASA (EUR 3.2 miljun inqas mill-introjtu mit-tariffi meta mqabbel mal-2019).

81 Fir-rigward tal-programmi ta’ ħidma u l-attivitajiet, il-pandemija skattat

riprijoritizzazzjonijiet sinifikanti tar-riżorsi u tal-attivitajiet ippjanati lejn attivitajiet
relatati mal-COVID-19. L-aktar eżempji notevoli jistgħu jinstabu fil-qasam ta’ politika
tas-Saħħa (l-ECDC, l-EMA). Għall-ECDC, skont evalwazzjoni esterna 34 (ara wkoll ilKaxxa 8), il-pandemija hija l-aktar emerġenza serja tas-saħħa pubblika li l-aġenzija
kellha tiffaċċja minn mindu ġiet stabbilita fl-2004. Fl-2020, ir-rispons tal-UE għallCOVID-19 sar l-attività predominanti tal-ECDC, li ħadet il-maġġoranza tal-ħin u tarriżorsi tal-aġenzija 35. L-EMA esperjenzat trasformazzjoni kbira tax-xenarju kollu kemm
hu li topera fih. B’mod speċifiku, il-pandemija affettwat in-Network Regolatorju
Ewropew tal-Mediċini (EMRN) 36 kollu li jirrikjedi li l-EMA ssaħħaħ il-koordinazzjoni tannetwork regolatorju tal-UE u tħaffef il-proċeduri tal-Kumitati għall-prodotti relatati
mal-COVID-19. F’Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea ressqet ukoll proposta għal
regolament ġdid li se jikkomplementa u jsaħħaħ il-kompiti ewlenin attwali tal-aġenzija,
u jwessa’ l-mandat tal-aġenzija biex tkompli tiffaċilita r-rispons ikkoordinat fil-livell talUE għall-kriżijiet tas-saħħa 37.

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
Novembru 2020.

35

Skont ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tiegħu, iċ-Ċentru kellu jikkanċella jew jipposponi
35 % tal-outputs inizjalment ippjanati għall-2020 u jalloka mill-ġdid ir-riżorsi lejn azzjonijiet
relatati mal-COVID-19.

36

L-EMRN huwa network ta’ awtoritajiet nazzjonali kompetenti fl-Istati Membri tal-UE u fiżŻona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li jaħdem flimkien mal-EMA u mal-Kummissjoni Ewropea.

37

Id-dokument ta’ programmazzjoni finali 2021-2023 tal-EMA (EMA/53919/2021).
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82 L-aġenziji li jimplimentaw il-politiki tal-UE f’oqsma oħra ġew affettwati wkoll.

Pereżempju, il-Frontex ma setgħetx timplimenta l-attivitajiet ta’ ritorn ippjanati
minħabba r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar madwar id-dinja u fl-2020 rat tnaqqis ta’
52.5 % għall-baġit inizjalment ivvutat għar-ritorni. Ix-xogħol fuq il-post ippjanat talEurofound għas-Seba’ Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol inbidel
sinifikattivament, u dan fixkel il-potenzjal għal analiżi ta’ tendenzi tal-kundizzjonijiet
tax-xogħol għal fuq aktar minn 20 sena. Barra minn hekk, l-EASA, l-EMSA u l-ERA raw
riprijoritizzazzjonijiet f’daqqa, peress li kienu meħtieġa jipprovdu linji gwida ġodda biex
jiżguraw li s-setturi tat-trasport u tal-mobbiltà jaderixxu mal-miżuri u l-protokolli
Ewropej dwar is-sikurezza u s-saħħa, bħala konsegwenza diretta tal-pandemija.

83 Għalhekk, aħna rajna li l-aġenziji ħadu azzjonijiet rilevanti u adattaw ix-xogħol
tagħhom b’mod rapidu għall-pandemija. Dan inkiseb permezz ta’ miżuri ta’
diġitalizzazzjoni aċċellerati, kollaborazzjoni aħjar, u titjib fil-mod kif jiskambjaw linformazzjoni biex jibqgħu operazzjonali (ara l-Kaxxa 15).

Kaxxa 15
Eżempji ta’ prattika tajba li għandhom jitkomplew
Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni għal għadd ta’ prattiki tajbin li jenħtieġ li l-aġenziji talUE jkomplu hekk kif is-sitwazzjoni progressivament terġa’ lura għan-normal.
o

Ikomplu jinkorporaw it-tagħlimiet li ttieħdu mill-pandemija sa issa firrieżaminar u fil-proċeduri għall-kontinwità tal-operat.

o

Ikomplu l-proċess ta’ diġitalizzazzjoni li ġie aċċellerat mill-pandemija;
pereżempju, billi jintroduċu flussi tax-xogħol kompletament diġitali u
soluzzjonijiet tekniċi għall-ispazji tax-xogħol.

o

Ikomplu jiżviluppaw il-miżuri għall-benesseri tal-persunal online u l-għodod
ta’ żvilupp professjonali li ġew introdotti matul il-pandemija.

o

Ikomplu jadattaw il-proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-persunal u l-indikaturi talprestazzjoni tal-persunal għal ambjent tax-xogħol virtwali/ibridu.

o

Ikomplu jadattaw il-programmazzjoni u l-miri biex jirriflettu l-operazzjonijiet
tal-aġenziji tal-UE u s-servizzi ta’ konsenja skont il-kundizzjonijiet (ta’ wara lkriżi) tal-COVID-19.
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Lista ta’ akronimi li jintużaw għallaġenziji tal-UE u l-korpi l-oħra talUnjoni
Akronimu

Isem sħiħ

Akronimu

Isem sħiħ

ACER

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għallKooperazzjoni tarRegolaturi tal-Enerġija

EBA

L-Awtorità Bankarja
Ewropea

CdT

Iċ-Ċentru tatTraduzzjoni għall-Korpi
tal-Unjoni Ewropea

ECDC

Iċ-Ċentru Ewropew għallPrevenzjoni u l-Kontroll talMard

Cedefop

Iċ-Ċentru Ewropew
għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ
Vokazzjonali

ECHA

L-Aġenzija Ewropea għasSustanzi Kimiċi

CEPOL

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għat-Taħriġ flInfurzar tal-Liġi

EEA

L-Aġenzija Ewropea għallAmbjent

Chafea

L-Aġenzija Eżekuttiva
għall-Konsumatur, isSaħħa, l-Agrikoltura u lIkel

EFCA

L-Aġenzija Ewropea għallKontroll tas-Sajd

CPVO

L-Uffiċċju Komunitarju
tal-Varjetajiet tal-Pjanti

EFSA

L-Awtorità Ewropea dwar
is-Sigurtà fl-Ikel

EACEA

L-Aġenzija Eżekuttiva
għall-Edukazzjoni, lAwdjoviżiv u l-Kultura

EIGE

L-Istitut Ewropew għallUgwaljanza bejn is-Sessi

EASA

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

EIOPA

L-Awtorità Ewropea talAssigurazzjoni u lPensjonijiet tax-Xogħol

EASME

L-Aġenzija Eżekuttiva
għall-Intrapriżi Żgħar u
Medji

EIT

L-Istitut Ewropew talInnovazzjoni u t-Teknoloġija

EASO

L-Uffiċċju Ewropew ta’
Appoġġ fil-Qasam talAżil

ELA

L-Awtorità Ewropea taxXogħol
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Akronimu

Isem sħiħ

Akronimu

Isem sħiħ

EMA

L-Aġenzija Ewropea
għall-Mediċini

EU-OSHA

L-Aġenzija Ewropea għasSigurtà u s-Saħħa fuq il-Post
tax-Xogħol

EMCDDA

Iċ-Ċentru Ewropew
għall-Monitoraġġ tadDroga u d-Dipendenza
fuq id-Droga

Il-Fondazzjoni Ewropea
għat-Titjib talEurofound
Kundizzjonijiet tal-Ħajja u
tax-Xogħol
Eurojust

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għallKooperazzjoni fil-Ġustizzja
Kriminali

Europol

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għallKooperazzjoni fl-Infurzar
tal-Liġi

UPPE

L-Uffiċċju talProsekutur Pubbliku
Ewropew

FRA

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għad-Drittijiet
Fundamentali

ERA

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għall-Ferroviji

Frontex

ERCEA

L-Aġenzija Eżekuttiva
tal-Kunsill Ewropew
għar-Riċerka

GSA

ESA

L-Aġenzija Fornitriċi talEURATOM

HaDEA

L-Aġenzija Eżekuttiva
Ewropea għas-Saħħa u
għall-Qasam Diġitali

ESMA

L-Awtorità Ewropea
tat-Titoli u s-Swieq

INEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għallInnovazzjoni u n-Networks

ETF

Il-Fondazzjoni Ewropea
għat-Taħriġ

REA

L-Aġenzija Eżekuttiva għarRiċerka

SRB

Il-Bord Uniku ta’
Riżoluzzjoni

L-Uffiċċju
BEREC

L-Aġenzija għall-Appoġġ talKorp ta’ Regolaturi Ewropej
tal-Komunikazzjonijiet
Elettroniċi

EMSA

L-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà Marittima

ENISA

L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għaċĊibersigurtà

EUIPO

eu-LISA

L-Uffiċċju tal-Proprjetà
Intellettwali tal-Unjoni
Ewropea
L-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għat-Tmexxija
Operattiva ta’ Sistemi
tal-IT fuq Skala Kbira flIspazju ta’ Libertà,
Sigurtà u Ġustizzja

L-Aġenzija Ewropea għallGwardja tal-Fruntiera u talKosta
L-Aġenzija tal-GNSS
Ewropea (Sistema Globali
ta’ Navigazzjoni bisSatellita)
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