RIŻOLUZZJONI
CC-R-2012-02
dwar il-koperazzjoni tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika mal-Eurostat
u mal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tal-Istatistika
Fil-laqgħa ta’ Ottubru 2011 il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE ddeċieda li jistabbilixxi task force biex tesplora lpossibilitajiet għal koperazzjoni bejn l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika tal-UE (SAIs) u l-Eurostat u lIstituzzjonijiet Nazzjonali tal-Istatistika (NSIs) (CC-R-2011-6).
It-task force wettqet stħarriġ fost is-SAIs tal-Istati Membri tal-UE biex tesplora jekk is-SAIs għandhomx mandat
biex jivverifikaw l-NSIs u jekk huma jwettqux kwalunkwe koperazzjoni mal-NSI tagħhom. Abbażi tal-24
risposta rċevuti, l-istħarriġ juri li ftit SAIs biss jikkoperaw mal-NSI tagħhom, imma bosta jsibu li koperazzjoni
bħal din għandha potenzjal. F’Ġunju 2012 it-task force ltaqgħet u ddiskutiet oqsma potenzjali ta' koperazzjoni.
It-task force għalhekk ippreparat din ir-riżoluzzjoni b’lista ta’ oqsma ta’ koperazzjoni ssuġġeriti u b'rapport ta’
sfond li jelabora dwar ix-xogħol tat-task force.
Wara li kkunsidra:
• l-iżviluppi u l-inizjattivi reċenti fil-governanza ekonomika tal-UE li jenfasizzaw l-importanza ta'
informazzjoni affidabbli u f'waqtha (inkluża l-istatistika) dwar l-użu ta' fondi pubbliċi u d-dejn pubbliku;
•

l-istedina mill-Eurostat lill-Kapijiet tas-SAIs fil-Laqgħa tal-Kumitat ta’ Kuntatt fl-2011, biex huma jkollhom
rwol sinifikanti fit-titjib tal-kwalità u l-affidabilità tal-istatistika nazzjonali;

•

il-prinċipju ta' indipendenza tas-SAIs espress fid-Dikjarazzjonijiet ta' Lima u l-Messiku (ISSAI 1 u 10) li
jiddikjaraw li s-SAIs bħala kwistjoni ta' prinċipju ma jistgħux jirċievu istruzzjonijiet minn partijiet esterni
biex iwettqu verifiki speċifiċi. Is-SAIs joperaw skont il-mandat u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom li
jiddefinixxu d-drittijiet u l-limitazzjonijiet tagħhom;

•

ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Marzu 2012 (T7-0073/2012) dwar il-ġestjoni tal-kwalità
għall-istatistika Ewropea (is-sezzjoni 12) li: ...jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti li jiżguraw
indipendenza akbar u aktar koerenza fil-kompetenzi tal-qrati tal-awdituri nazzjonali fil-verifika tal-kwalità
tas-sorsi użati biex jiġu stabbiliti ċifri tad-dejn u tad-defiċit nazzjonali ...;

•

id-Direttiva tal-Kunsill 2011/85 l-Artikolu 3, is-sezzjoni 1: "Fir-rigward tas-sistemi nazzjonali talkontabbiltà pubblika, l-Istati Membri għandu jkollhom stabbiliti sistemi ta’ kontabbiltà pubblika li
komprensivament u konsistentement ikopru s-sottosetturi kollha tal-amministrazzjoni pubblika u jkollhom
fihom l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi ġġenerata data bbażata fuq id-dovuti bl-għan li titħejja data
bbażata fuq l-istandard tal-ESA 95. Dawk is-sistemi ta’ kontabbiltà pubblika għandhom ikunu soġġetti għal
kontroll intern u awditjar indipendenti.”;

•

l-Abbozz tar-Regolament (COM 2011/0821) l-Artikolu 7, is-sezzjoni 6 dwar l-Istati Membri fiż-żona talEUR fejn ġie identifikat defiċit eċċessiv. L-abbozz tar-Regolament jirrikjedi li l-Istat Membru: "...iwettaq, u
jirrapporta dwar, awditu (verifika) indipendenti komprensiv tal-kontijiet tal-amministrazzjoni pubblika
mwettaq b'kordinament mal-istituzzjonijiet supremi nazzjonali tal-awditjar (verifika), bil-għan li jiġu
vvalutati l-affidabilità, il-kompletezza u l-akkuratezza ta’ dawn il-kontijiet pubbliċi għall-finijiet talproċedura taċ-defiċit eċċessiv.”;
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•

•

il-kunsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u l-Eurostat dwar l-introduzzjoni fil-futur ta' standards
komuni ta’ kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti għas-settur pubbliku fl-amministrazzjoniet pubbliċi fl-Istati
Membri;
il-Komunikazzjoni (2011) 211 mill-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill "Lejn
Immaniġġjar Sod tal-Kwalità għall-Istatistika Ewropea” li tfassal strateġija li tipprovdi lill-Unjoni Ewropea
b’qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità għall-istatistika marbuta ma’ koordinazzjoni msaħħa tal-politika
ekonomika, partikolarment fir-rigward ta’ “Approċċ preventiv biex tiġi verifikata l-istatistika dwar il-finanzi
tal-gvern (PŻE)” u li jinkludi mekkaniżmi biex jiżguraw il-kwalità għolja tal-indikaturi tal-istatistika.

Il-Kumitat ta’ Kuntatt:
jenfasizza l-importanza ta' komunikazzjoni tajba bejn is-SAIs u l-NSIs għat-titjib u l-iżgurar tal-kwalità talistatistika tal-gvern fil-qafas tal-kompetenzi u l-mandati tagħhom stess;
jirrikonoxxi li s-SAIs jista’ jkollhom rwol importanti fl-iżgurar tal-kwalità tal-istatistika tal-gvern. Permezz talverifika tagħhom tal-kontijiet tas-settur pubbliku, is-SAIs diġà jikkontribwixxu għall-verifikazzjoni tad-data li
tgħaddi għand l-NSIs;
jirrikonoxxi li s-SAIs jista’ jkollhom rwol (flimkien mal-NSIs) fl-identifikazzjoni ta’ riskji u ksur fis-sistema flIstati Membri tagħhom li jiżgura kwalità tajba fl-istatistika tal-gvern;
jisħaq li s-SAIs huma istituzzjonijiet indipendenti li ma jistgħux jirċ ievu istruzzjonijiet mill-Eurostat jew minn
kwalunkwe korp tal-UE biex iwettqu verifiki jew kompiti speċifiċi;
jisħaq li għalkemm jeżistu differenzi bejn l-istituzzjonijiet ikkonċernati fir-rigward ta' mandati, responsabilitajiet
u setgħat, jeżisti għan komuni ta’ governanza pubblika tajba;
jinkoraġġixxi lis-SAIs individwali jikkunsidraw kif huma jistgħu:
jikkontribwixxu għat-titjib tal-kwalità tad-data upstream użata mill-Eurostat u l-NSI, billi:
− jikkunsidraw il-verifika tal-kwalità ta' sorsi ta' data upstream, inkluża l-ġestjoni tal-kwalità:
− jidentifikaw kwalunkwe lakuna fil-verifika li tista’ tipprevjeni kopertura sħiħa tal-verifika ta’ data
tal-amministrazzjoni pubblika permezz tal-kontroll intern u l-verifika esterna (c.f. Direttiva talKunsill 2011/85);
− jikkunsidraw – jekk relevanti fil-kuntest nazzjonali – li jassistu jew jagħtu parir lillamministrazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-istandards tal-kontabbiltà jew gwida oħra simili.
jistabbilixxu u jżommu komunikazzjoni tajba mal-NSI billi:
− jikkunsidraw jekk l-NSI għandux isir imsieħeb privileġġat tagħhom, jiġifieri li s-SAI u l-NSI, fejn
huwa ta’ benefiċċju għat-tnejn, jistgħu pereżempju jiskambjaw informazzjoni dwar l-analiżi tarriskju, ksur possibli, informazzjoni dwar standards, metodoloġija, eċċ.;
− jikkunsidraw kif ir-rapporti tas-SAI u tal-NSI jistgħu jkunu aktar utli għal xulxin fit-twaqqit u flambitu u, jekk xieraq fil-kuntest nazzjonali, jaqsmu kwistjonijiet jew riżultati li jistgħu jeħtieġu
attenzjoni immedjata mill-parti l-oħra;
− jistabbilixxu u jżommu kuntatt regolari jew ad hoc mal-NSI, jiddependi fuq il-volontà tal-NSI,
pereżempju permezz ta’ laqgħat ta’ kull sena, kuntatt informali dejjem għaddej, eċċ.;
− jipparteċipaw fiż-żjarat ta’ djalogu upstream tal-Eurostat, fejn il-Eurostat iżur lill-NSI u lillfornituri tad-data upstream, meta jkun mistieden.
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Il-Kumitat ta’ Kuntatt jiddeċiedi li:
•

jissuġġerixxi li s-SAIs jistabbilixxu kuntatt mal-NSI tagħhom jekk huma m'għamlux dan diġà;

•

isaqsi lis-SAIs jikkunsidraw ir-rwol tagħhom fis-segwitu nazzjonali tal-pakketti ta’ sitt proposti leġiżlattivi,
żewġ proposti leġiżlattivi u r-regolamenti tal-PŻE fejn relevanti;

•

jagħti istruzzjonijiet lill-Uffiċjali ta’ Kollegament biex isegwu r-riżultati tat-task force u jirrapportaw lillKumitat ta’ Kuntatt fejn xieraq jew mhux aktar tard mill-2015;

•

iqiegħed din ir-riżoluzzjoni fuq il-websajt tal-Kumitat ta’ Kuntatt biex tkun disponibbli u jibgħatha lillKummissjoni Ewropea, lill-Eurostat u lill-NSIs tal-Istati Membri tal-UE.

Il-Kumitat ta’ Kuntatt jirrikonoxxi li t-task force ikkumpletat xogħolha b'din ir-riżoluzzjoni u bir-rapport
mehmuż.

Estoril, id-19 ta’ Ottubru 2012
Ir-Relaturi tas-SAIs:

Is-SAIs tad-Danimarka u l-Polonja

Lingwa Oriġinali:

EN
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