MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, il-15 ta’ Ottubru 2019

L-Awdituri tal-UE jiċċertifikaw il-kontijiet tal-Aġenziji
Ewropej, iżda jappellaw għal azzjoni biex tittejjeb ilġestjoni finanzjarja
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) iċċertifikat il-kontijiet għall-2018 tal-41 aġenzija kollha
tal-UE bħala affidabbli, u kkonfermat ir-riżultati pożittivi li ġew irrappurtati fi snin preċedenti.
Fir-rapport annwali ta’ din is-sena, li ġie ppubblikat illum, l-awdituri ddikjaraw ukoll li l-aġenziji
kollha jinsabu f’qagħda tajba f’dak li jirrigwarda l-introjtu u l-infiq tagħhom – ħlief għall-Uffiċċju
Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO), minħabba problemi kontinwi li qed jolqtu
l-pagamenti tiegħu. Madankollu, jenħtieġ li l-aġenziji jkomplu jtejbu l-ġestjoni finanzjarja
f’diversi aspetti, u speċjalment il-mod kif huma jwettqu l-akkwist pubbliku, biex b’hekk
jikkonformaw bis-sħiħ mar-regoli u jiżguraw l-aħjar valur għall-flus.
L-aġenziji tal-UE jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali speċifiċi li jgħinu
lill-istituzzjonijiet tal-UE jfasslu u jimplimentaw il-politiki f’oqsma bħas-saħħa, is-sikurezza,
is-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja. Huma jinsabu fi Stati Membri differenti u jimpjegaw madwar
11 400 persuna – wieħed minn kull ħamsa mill-persunal kollu tal-UE. It-total tal-baġit tagħhom
għall-2018 kien jammonta għal EUR 4.2 biljun (żieda ta’ 20 % meta mqabbel mal-2017), li huwa
ekwivalenti għal madwar 2.9 % tat-total tal-baġit ġenerali tal-UE.
“L-aġenziji Ewropej huma parti essenzjali mill-arkitettura tal-UE, u l-awditu tagħna jirrappreżenta
kontroll tas-saħħa annwali tal-ġestjoni finanzjarja tagħhom,” qal Rimantas Šadžius, il-Membru
tal-QEA responsabbli għar-rapport. “Għall-2018, aħna niddikjaraw li l-aġenziji kollha, ħlief waħda,
jinsabu f’qagħda tajba. Fil-biċċa l-kbira mill-aġenziji, madankollu, jeħtieġ li jsir aktar titjib u aħna
nappellaw biex tittieħed azzjoni li tindirizza d-dgħufijiet fil-ġestjoni finanzjarja, prinċipalment
fil-qasam tal-akkwist pubbliku.”
L-awdituri ħarġu opinjoni favorevoli dwar il-kontijiet għall-2018 tal-41 aġenzija li ġew awditjati, billi
dawn jippreżentaw b’mod ġust is-sitwazzjoni finanzjarja, l-operazzjonijiet u l-flussi tal-flus tagħhom
f’konformità mar-regoli kontabilistiċi. Barra minn hekk, huma taw opinjoni favorevoli dwar
il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet relatati mad-dħul u mal-pagamenti tal-aġenziji, ħlief
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għall-EASO, li rċieva opinjoni kwalifikata (għalkemm ma għadhiex waħda avversa) dwar
il-pagamenti.
L-EASO, li jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri – attwalment prinċipalment lill-Italja u lill-Greċja –
fil-kuntest tal-kriżi tal-migrazzjoni, ħa passi konkreti u pożittivi biex itejjeb il-governanza tiegħu.
Madankollu, l-awdituri reġgħu sabu irregolaritajiet fi proċedura ewlenija ta’ akkwist li saret fl-2018,
u dan juri li l-azzjonijiet korrettivi għadhom ma daħlux fis-seħħ kompletament. Barra minn hekk,
is-sitwazzjoni tal-persunal fl-EASO, mhux tal-inqas il-pożizzjonijiet maniġerjali battala tiegħu fi ħdan
l-amministrazzjoni, tqajjem tħassib partikolari. Minbarra dan, fin-nuqqas ta’ għadd suffiċjenti ta’
esperti pprovduti mill-Istati Membri, l-EASO tant iddelega kompiti ewlenin lil operaturi ekonomiċi,
li sar jiddependi fuqhom b’mod kritiku. Din is-sitwazzjoni kkawżat riskju permanenti
għall-kontinwità tal-operat tal-EASO f’qasam sensittiv li huwa kruċjali għall-ġestjoni effettiva
tal-flussi migratorji lejn l-Ewropa.
L-awdituri jwissu dwar il-possibbiltà li jkun hemm tnaqqis fid-dħul għall-Aġenzija Ewropea
għall-Mediċini (EMA) u għall-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), li s-sede tagħhom qabel kienet
f’Londra, kif ukoll għall-aġenziji fil-qasam tas-superviżjoni tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet
(EIOPA) u tas-swieq ta’ titoli (ESMA), b’riżultat tad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-UE. Huma
jenfasizzaw ukoll il-fatt li għadha ma nkisbitx effettività sħiħa fil-kontrolli tal-Aġenzija Ewropea
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) fuq il-ftehimiet ta’ finanzjament li ntlaħqu ma’
pajjiżi li jikkooperaw. Barra minn hekk, fir-rigward tal-ESMA u tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi
Kimiċi (ECHA), huma jiġbdu l-attenzjoni għall-importanza li l-kalkoli tat-tariffi jkunu bbażati fuq
informazzjoni preċiża.
L-akkwist pubbliku jibqa’ wieħed mill-oqsma l-aktar suxxettibbli għal żball fil-ġestjoni finanzjarja
tal-aġenziji. L-awdituri identifikaw diversi dgħufijiet, inklużi l-użu ta’ kriterji tal-għoti mhux xierqa,
l-aċċettazzjoni ta’ offerti li kienu baxxi b’mod anormali, kif ukoll l-użu ta’ negozjati minflok ta’
proċeduri aktar kompetittivi.
L-awdituri jħeġġu lill-aġenziji biex dawn jużaw l-akkwist konġunt biex jiksbu żidiet fl-effiċjenza u
ekonomiji ta’ skala. Fl-istess ħin, huma jagħtu parir lill-aġenziji biex dawn jużaw kuntratti qafas li
jkunu speċifiċi biżżejjed biex jippermettu li jkun hemm kompetizzjoni ġusta. Huma jwissu wkoll
kontra d-dipendenza eċċessiva fuq kuntratturi, konsulenti u ħaddiema temporanji, li xi wħud millaġenziji jistgħu jużaw biex jikkumpensaw għal nuqqasijiet ta’ impjegati statutorji proprji tagħhom.
Barra minn hekk, huma jenfasizzaw li l-aġenziji għandhom joqogħdu attenti għall-kosteffiċjenza u
għar-rekwiżiti legali meta jużaw dan it-tip ta’ persunal.
Noti lill-Edituri
L-għadd ta’ aġenziji fi ħdan l-ambitu tal-awditjar tal-QEA naqas matul is-snin u fl-2019 dan
jammonta għal 43, inklużi tnejn li qed jinħolqu attwalment u li mhumiex koperti mir-rapport:
l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol.
Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji ma jimplimentawx programmi kbar ta’ nfiq, iżda jittrattaw kompiti li
huma ta’ natura teknika jew regolatorja. Ħlief għall-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni
Ewropea (EUIPO), l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO) u l-Bord Uniku ta’
Riżoluzzjoni (SRB), li huma awtofinanzjati u li jagħtu rendikont lill-bordijiet interni proprji tagħhom,
il-biċċa l-kbira mill-aġenziji huma ffinanzjati kważi kompletament mill-baġit tal-UE u l-kontijiet
tagħhom jiġu approvati mill-Parlament Ewropew kull sena.
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Id-dokument ta’ sinteżi “2018 -awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor” u r-“Rapport Annwali 2018 dwar
l-aġenziji tal-UE” sħiħ, flimkien mad-dettalji dwar kull aġenzija, huma disponibbli fuq is-sit web
tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Il-QEA se tippubblika r-Rapport Annwali dwar l-Impriżi
Konġunti għar-Riċerka f’Novembru.
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