
EN

2017
Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor

Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2017 
dwar l-aġenziji tal-UE maħruġ 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 

MT



2 

 

WERREJ 
Paragrafu 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 01-04 

X’awditjajna 05-15 

L-aġenziji deċentralizzati jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-
politiki 

08 

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

09 

Korpi oħra għandhom mandati speċifiċi 10 

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

11-15 

X’sibna 16-51 

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

16 

Il-paragrafi ta’ osservazzjonijiet huma fundamentali għall-
komprensjoni tal-kontijiet 

17-22 

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

23 

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

24-25 



3 

 

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jindirizzaw 
kwistjonijiet ta’ importanza speċifika 

26-31 

L-osservazzjonijiet tagħna jipproponu li jsir aktar titjib  32-51 

Progress lejn ambjent tal-IT aktar armonizzat 33-35 
Qed isir titjib fis-servizzi ta’ konsulenza fl-IT u fil-ġestjoni ta’ proġetti 
relatati ma’ dan il-qasam fl-EMA u fl-eu-LISA 

36-37 

Nuqqas sistematiku ta’ konformità mar-regoli tar-reklutaġġ u tal-
akkwist fl-EASO 

38 

Għad hemm nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-akkwisti 39 
Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji analizzaw l-implikazzjonijiet tal-BREXIT 40 
L-avviżi ta’ postijiet battala jistgħu jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-
EPSO 

41 

Inqas osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti 42 
Sar titjib fil-ġestjoni baġitarja  43-44 
L-ambjenti kontabilistiċi jistgħu jissaħħu aktar 45-47 
Aħna sibna dgħufijiet fil-kontrolli interni f’xi wħud mill-aġenziji 48 
Aħna nirrappurtaw każijiet ta’ frodi suspettata lill-OLAF 49 
Aħna nipprovdu informazzjoni dwar ir-rapporti tas-servizz tal-awditjar 
intern (IAS) tal-Kummissjoni u r-rapporti tal-evalwazzjoni esterna 

50 

L-aġenziji qed iwettqu segwitu għas-sejbiet tal-awditjar mis-snin 
preċedenti 

51 

Riżultati tal-awditjar ippreżentati f’rapporti oħra 
relatati mal-aġenziji li l-Qorti ħarġet fl-2017 

52-57 

Analiżi rapida dwar każ speċifiku, maħruġa mill-QEA, rigward 
l-implimentazzjoni tat-tnaqqis ta’ 5 % fil-postijiet għall-
persunal 

52 

Rapport speċjali tal-QEA dwar l-SRB  53-55 

Rapport annwali speċifiku tal-QEA dwar l-obbligazzjonijiet 
kontinġenti li nħolqu b’riżultat tat-twettiq, min-naħa tal-SRB, 
tal-kompiti tiegħu 

56 

Rapporti speċjali oħra tal-QEA li wkoll jagħmlu referenza għal 
aġenzija waħda jew aktar  

57 



4 

 

Lista ta’ akronimi li jintużaw għall-aġenziji u l-korpi l-
oħra tal-UE 

 

  



5 

 

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

02 Dan id-dokument jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar tagħna għas-sena 
finanzjarja 2017 għall-41 aġenzija tal-UE u l-korpi l-oħra tal-Unjoni (aġenziji) li jaqgħu 
taħt il-mandat tagħna. Ir-Rapport Annwali ġdid tagħna dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena 
finanzjarja 2017 jagħti stampa komprensiva tal-aġenziji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea u 
tar-riżultati dettaljati tal-awditi annwali tagħna relatati mal-aġenziji2.  

03 B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-aġenziji għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2017, ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin preċedenti. 
Permezz tad-dikjarazzjonijiet ta' assigurazzjoni maħruġa għal kull aġenzija, aħna 
pprovdejna: 

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

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

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

04 Madankollu, għad hemm lok għal titjib, kif ġie rrappurtat fil-paragrafi ta’ 
osservazzjonijiet u dawk intitolati “Kwistjoni oħra”, kif ukoll fil-kummenti dwar l-
osservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-awditjar. 

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

annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, fir-rapporti speċjali, 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). 

2 Dan ir-Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE jissostitwixxi r-Rapporti Annwali Speċifiċi preċedenti 
dwar l-aġenziji. 
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X’awditjajna 
05 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 jfasslu u jimplimentaw il-politiki. Huma għandhom 
viżibbiltà għolja fl-Istati Membri u għandhom ukoll influwenza sinifikanti fuq it-tfassil 
ta' politiki u t-teħid ta' deċiżjonijiet kif ukoll fuq l-implimentazzjoni ta' programmi 
f'oqsma ta' importanza kbira għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej, eż. is-saħħa, 
is-sikurezza, is-sigurtà, il-libertà 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 ir-rapport. 

06 L-aġenziji tal-UE jinqasmu fi tliet tipi skont l-istruttura u l-kompiti tagħhom: 
aġenziji deċentralizzati, aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni u korpi oħra. Il-karatteristiċi 
prinċipali ta’ kull aġenzija huma deskritti hawn taħt. L-għadd ta’ aġenziji żdied matul is-
snin u laħaq 41 fl-2017, kif jidher fil-Figura 1. 

Figura 1 – Żieda fl-għadd ta’ aġenziji 

 

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

Sors: Il-QEA. 
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07 L-aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni jinsabu fis-sedi tagħha fi Brussell u fil-
Lussemburgu. L-aġenziji deċentralizzati u korpi oħra jinsabu mxerrdin mal-UE kollha fi 
23 Stat Membru differenti, kif jidher fil-lista’ ta’ akronimi u fil-Figura 2. 

Figura 2 — Sedi tal-aġenziji fl-Istati Membri 

 

* B’segwitu għad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-UE, il-Kunsill iddeċieda, matul il-laqgħa tiegħu 
Affarijiet Ġenerali (l-Artikolu 50) tal-20 ta’ Novembru 2017, li fl-2019 jittrasferixxi s-sede tal-EMA u dik 
tal-EBA għal Amsterdam u għal Pariġi rispettivament. 

Sors: Il-QEA. 

L-aġenziji deċentralizzati jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-
politiki 

08 It-32 aġenzija deċentralizzata3 għandhom rwol importanti fit-tħejjija u fl-
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ħtiġijiet speċifiċi tal-politiki u r-rinfurzar tal-kooperazzjoni Ewropea billi jinġabru 

                                                      
3 Is-Cedefop, l-Eurofound, l-EEA, l-ETF, l-EMA, l-EMCDDA, is-CdT, is-CPVO, l-EUIPO, l-EU-OSHA, il-FRA, 
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flimkien il-kompetenzi tekniċi u speċjalizzati disponibbli fil-livell tal-UE u f’dak tal-
gvernijiet nazzjonali. Huma ġew stabbiliti permezz ta’ regolamenti tal-Kunsill, jew tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għal perjodu indefinit. 

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

09 Is-sitt aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni4 huma inkarigati minn kompiti 
eżekuttivi u operazzjonali relatati ma’ programm wieħed jew aktar tal-UE u jiġu 
stabbiliti għal perjodu ta' żmien definit.  

Korpi oħra għandhom mandati speċifiċi 

10 It-tliet korpi l-oħra huma l-EIT, l-Euratom u l-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-Euratom fil-Lussemburgu nħolqot għal perjodu ta’ żmien indefinit biex tappoġġa l-
għanijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. L-SRB fi 
Brussell huwa l-awtorità ewlenija tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni fl-Unjoni 
Bankarja Ewropea. Il-missjoni tiegħu hija li jiżgura r-riżoluzzjoni ordnata ta’ banek 
f’diffikultà, b’impatt kemm jista’ jkun minimu fuq l-ekonomija reali u fuq il-finanzi 
pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE u oħrajn.  

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

11 It-total tal-baġit għall-2017 tal-aġenziji kollha (eskluż l-SRB) ammonta għal 
EUR 3.5 biljun (2016: EUR 3.4 biljun) li bħala volum huwa ekwivalenti għal madwar 
2.7 % tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2017 (2016: 2.4 %), kif jidher fil-Figura 3. Barra 
minn hekk, il-baġit tal-SRB għall-2017 ammonta għal EUR 6.6 biljun (2016: 
EUR 11.8 biljun). Dan jikkonsisti f’kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet ta’ kreditu 
għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni. 

12 Il-baġits tal-aġenziji deċentralizzati u tal-korpi l-oħra jkopru n-nefqa għall-
persunal, in-nefqa amministrattiva u n-nefqa operazzjonali tagħhom, filwaqt li l-

                                                      
4 L-INEA, ir-REA, l-EACEA, l-ERCEA, ic-Chafea u l-EASME. 
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aġenziji eżekuttivi jimplimentaw programmi ffinanzjati mill-baġit tal-Kummissjoni, u l-
baġits proprji tagħhom (madwar EUR 241 miljun b’kollox) ikopru biss in-nefqa għall-
persunal u n-nefqa amministrattiva tagħhom. In-nefqa operazzjonali tal-Kummissjoni li 
ġiet implimentata mis-sitt aġenziji eżekuttivi fl-2017 ammontat għal madwar 
EUR 6,8 biljun, jiġifieri aktar mid-doppju tal-baġit totali tal-aġenziji l-oħra kollha 
flimkien, mingħajr l-SRB. 

Figura 3 – Sorsi ta’ finanzjament tal-aġenziji għall-2017 

 

Sors: Il-baġit ġenerali tal-UE għall-2017 u l-baġits tal-aġenziji għall-2017, informazzjoni kkompilata mill-
QEA. 

13 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, u minn kontribuzzjonijiet diretti mill-pajjiżi 
parteċipanti. B’kollox, il-baġit ġenerali tal-UE ffinanzja madwar EUR 2.5 biljun, filwaqt li 
madwar EUR 1 biljun ġew minn tariffi u imposti, u minn kontribuzzjonijiet diretti mill-
pajjiżi parteċipanti. Il-Figura 4 turi ripartizzjoni tal-aġenziji skont id-daqs tal-
kontribuzzjonijiet li rċevew mill-baġit tal-UE.  
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Figura 4 – Klassifikazzjoni tal-aġenziji skont id-daqs tal-kontribuzzjoni 
mill-baġit tal-UE 

 

Sors: L-aġenziji, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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14 Il-kontribuzzjonijiet ta’ EUR 2.5 biljun mill-baġit ġenerali tal-UE huma ffinanzjati 
taħt intestaturi differenti tal-QFP5, kif jidher fil-Figura 5. Fl-2017, l-aġenziji li kellhom l-
akbar żidiet fil-baġits tagħhom kienu l-GSA u l-EIT, li huma ffinanzjati taħt l-
Intestatura 1a tal-QFP (Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi), kif ukoll il-Frontex, l-
EMA u l-EASO, li huma ffinanzjati taħt l-Intestatura 3 tal-QFP (Sigurtà u Ċittadinanza). 

Figura 5 – Finanzjament tal-aġenziji mill-baġits ġenerali tal-UE, skont l-
intestatura tal-QFP 

 

It-tabella teskludi l-SRB, is-CdT, l-EUIPO u s-CPVO. 

Sors: Il-Qafas finanzjarju pluriennali tal-UE li jkopri l-perjodu 2014-2020 u l-baġits tal-aġenziji għall-2017, 
informazzjoni kkompilata mill-QEA. 

15 Fir-rigward tal-persunal, fi tmiem l-2017, l-aġenziji kienu jimpjegaw madwar 
11 000 membru tal-persunal6 (2016: 10 300), jiġifieri madwar wieħed minn sitta tal-

                                                      
5 Il-Qafas finanzjarju pluriennali tal-UE li jkopri l-perjodu 2014-2020. 

6 Il-membri tal-persunal jinkludu uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati. 
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persunal totali impjegat mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE. Il-Figura 6 tippreżenta r-
ripartizzjoni tal-persunal totali skont l-aġenzija. 

Figura 6 – Għadd ta’ membri tal-persunal għal kull aġenzija fi tmiem l-
2017 

 

Sors: L-aġenziji, informazzjoni kkompilata mill-QEA. 
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X'sibna 

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

16 Aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-
kontijiet tal-41 aġenzija kollha. Fl-opinjoni tagħna, dawn il-kontijiet jippreżentaw 
b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjonijiet finanzjarji tal-aġenziji fil-
31 ta’ Diċembru 2017 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus 
tagħhom għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 
finanzjarji applikabbli u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-
Kummissjoni7.  

Il-paragrafi ta’ osservazzjonijiet huma fundamentali għall-
komprensjoni tal-kontijiet 

17 Għall-EASO, aħna ġbidna l-attenzjoni għall-fatt li s-sitwazzjoni kritika tar-riżorsi 
umani fl-Uffiċċju ddeterjorat b’mod esponenzjali. Attwalment, l-Uffiċċju ma għandux il-
kapaċità amministrattiva biex jimla l-għadd kbir ta’ postijiet battala. B’mod ġenerali, 
din is-sitwazzjoni tikkawża riskju sinifikanti għall-kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet tal-
Uffiċċju fil-livell attwali. 

18 Fil-każ tal-SRB, aħna enfasizzajna li l-kontribuzzjonijiet għall-Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni jiġu kkalkulati fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu lill-SRB, permezz tal-intermedjarju tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali 
rispettivi. Madankollu, ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni ma 
jipprevedix qafas ta’ kontroll, komprensiv u konsistenti, li jiżgura li l-informazzjoni hija 
affidabbli. Barra minn hekk, aħna osservajna li l-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet u stabbilita fil-qafas legali hija kumplessa ħafna, li jirriżulta f’riskju 
għall-preċiżjoni. Għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, l-SRB ma jistax jiddivulga d-data tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu li tintuża biex jiġu kkalkulati l-kontribuzzjonijiet għall-Fond, u 
dan inaqqas it-trasparenza. 

19 Għall-ECHA, il-Qorti enfasizzat li l-Aġenzija hija parzjalment awtofinanzjata u 
tirċievi tariffa minn kull kumpanija li tapplika għar-reġistrazzjoni ta’ sustanzi kimiċi kif 

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

internazzjonalment. 
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meħtieġ skont ir-Regolament REACH8. L-Aġenzija tikkalkula u tiffattura t-tariffi fuq il-
bażi ta’ informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji meta ssir l-applikazzjoni. 
Verifikazzjonijiet ex post imwettqa mill-Aġenzija identifikaw il-ħtieġa li jsiru 
korrezzjonijiet konsiderevoli fit-tariffi, iżda l-ammont totali tagħhom kien għadu mhux 
magħruf sa tmiem l-2017. 

20 Għall-GSA, aħna osservajna l-fatt li l-eżitu tal-proċedura ta’ akkwist pubbliku għal 
wieħed mill-kuntratti prinċipali tal-aġenzija (kuntratt qafas ta’ EUR 1.5 biljun) ġie 
kkontestat minn wieħed mill-offerenti.  

21 Fir-rigward taż-żewġ aġenziji bbażati f’Londra, l-EMA u l-EBA, aħna ġbidna l-
attenzjoni għall-fatt li dawn se jitilqu mir-Renju Unit fl-2019, u li l-kontijiet u n-noti 
relatati tagħhom tħejjew bl-użu tal-informazzjoni li kienet disponibbli fid-data tal-
iffirmar tal-kontijiet. Aħna rreferejna wkoll għall-implikazzjonijiet li jirriżultaw mill-
arranġamenti attwali ta’ lokazzjoni f’Londra u r-riskju li jista’ jkun hemm tnaqqis fid-
dħul wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. 

22 Għaċ-Chafea, aħna rrappurtajna dwar id-dgħufijiet sinifikanti fl-ambjent 
kontabilistiku. 

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

23 Għall-aġenziji kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-
awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet annwali 
għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2017. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul kien legali u 
regolari fl-aspetti materjali kollha. 

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

24 Għal 40 aġenzija, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-
awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

                                                      
8 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-

Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, 
p. 1). 
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annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2017. Fl-opinjoni tagħna, il-
pagamenti kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

25 Għall-EASO, aħna ħriġna opinjoni avversa minħabba każijiet fejn il-pagamenti, 
b’mod materjali u sistematiku, ma jikkonformawx mar-Regolament Finanzjarju tal-
Uffiċċju u ma’ regoli u dispożizzjonijiet applikabbli oħra, prinċipalment f’dak li 
jikkonċerna l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku u ta’ reklutaġġ sottostanti għall-
pagamenti. In-natura sistematika tan-nuqqas ta’ konformità turi li s-sistema ta’ kontroll 
intern mhix adegwata. L-ammont ikkombinat għall-iżbalji li jirriżultaw minn pagamenti 
li mhumiex konformi jitla’ għal mill-inqas EUR 7.7 miljun jew 10.3 % tal-pagamenti 
totali li saru mill-Uffiċċju fl-2017. 

Il-paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jindirizzaw kwistjonijiet 
ta’ importanza speċifika 

26 Għall-EIT, aħna indirizzajna l-fatt li r-rati ta’ rimborż użati għall-kalkolu tal-għotjiet 
inizjali lill-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) żdiedu lejn tmiem il-
perjodu ta’ eliġibbiltà, u dan imur kontra l-iskop li l-KKI jiġu mħeġġa biex isiru inqas 
dipendenti fuq il-finanzjament mill-EIT. Barra minn hekk, ċerti attivitajiet ġodda żdiedu 
b’mod retroattiv għall-pjanijiet annwali ta’ direzzjoni tan-negozju għal żewġ KKI. Għal 
waħda minnhom, dan irrappreżenta bidla sostanzjali meta mqabbel mad-deċiżjoni ta’ 
għotja inizjali. Il-bidliet sostanzjali jistgħu jaffettwaw it-trattament indaqs tal-KKI u 
mhumiex konformi mar-Regolament Finanzjarju. 

27 Fil-każ tal-Frontex, aħna ilna nirrappurtaw konsistentement mill-2014 li l-prova 
tal-infiq iddikjarat mill-pajjiżi li jikkooperaw flimkien, spiss ma kinitx suffiċjenti. Dan ġie 
kkonfermat ukoll mir-riżultati tal-awditjar ta’ din is-sena. 

28 Għall-EBA, l-EIOPA u l-ESMA, aħna ġbidna l-attenzjoni għall-fatt li l-baġits 
tagħhom huma ffinanzjati parzjalment mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u parzjalment 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet diretti mill-awtoritajiet superviżorji u/jew mill-entitajiet 
sorveljati tal-Istati Membri tal-UE. Huwa possibbli li, fil-futur, id-dħul tal-awtoritajiet 
jonqos b’riżultat tad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-UE. 

29 Għall-GSA, aħna rrappurtajna li l-Aġenzija topera kemm iċ-Ċentru ta' Monitoraġġ 
tas-Sigurtà Galileo (GSMC) kif ukoll l-istazzjonijiet tal-art Galileo fuq it-territorju tar-
Renju Unit, u hemm il-possibbiltà li dawn ikunu jridu jiġu rilokati. 
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30 Għas-CdT, aħna semmejna l-fatt li bosta aġenziji kienu qed jagħmlu użu dejjem 
akbar minn soluzzjonijiet interni u soluzzjonijiet alternattivi oħra għat-traduzzjoni, u 
dan jimplika li l-kapaċità tas-CdT ma kinitx qed tintuża sal-massimu possibbli. Barra 
minn hekk, qed ikun hemm duplikazzjoni tal-isforzi fil-livell Ewropew kemm fir-rigward 
tal-ispejjeż għall-iżvilupp tas-sistemi tat-traduzzjoni kif ukoll għall-ispejjeż operazzjonali 
tagħhom. 

31 F’Diċembru 2016, l-Uffiċċju BEREC talab lis-CDT it-traduzzjoni ta’ erba’ avviżi ta’ 
postijiet battala għall-istabbiliment ta’ listi ta’ riżerva għar-reklutaġġ tal-persunal, 
minkejja l-fatt li l-postijiet kollha awtorizzati mill-awtoritajiet baġitarji fit-tabella tal-
persunal tiegħu kienu mimlija. Fl-opinjoni tagħna, ma kienx hemm ġustifikazzjoni għal 
din it-talba li saret f’Diċembru 2016. Il-pagament relatat li sar f’Marzu 2017, kien 
jirrappreżenta 2.5 % tal-baġit tal-Uffiċċju BEREC għall-2017. 

Figura 7 – Opinjonijiet tal-awditjar annwali dwar il-kontijiet u t-
tranżazzjonijiet tal-aġenziji għall-perjodu 2014-2017 

 

Sors: Il-QEA 
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L-osservazzjonijiet tagħna jipproponu li jsir aktar titjib  

32 Aħna fformulajna total ta’ 145 osservazzjoni dwar 37 aġenzija biex niġbdu l-
attenzjoni għal kwistjonijiet ta’ importanza u biex nindikaw fejn jista’ jsir titjib. Dawn l-
osservazzjonijiet jingħataw fil-qosor hawn taħt. Il-maġġoranza tal-osservazzjonijiet 
jirrigwardaw il-ġestjoni finanzjarja tajba. 

Progress lejn ambjent tal-IT aktar armonizzat 

33 L-aġenziji jwettqu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet operazzjonali, li jirrikjedu 
soluzzjonijiet tal-IT li jkunu adegwati u li kultant ikunu mfassla apposta għalihom. 
Filwaqt li l-aġenziji għamlu progress tajjeb ħafna fl-użu ta’ sistemi simili għall-
kontabbiltà u għall-ġestjoni tal-baġit, kif semmejna fir-rapport ta’ sinteżi tagħna għall-
2016 dwar ir-riżultati tal-awditjar tal-aġenziji, f’oqsma ewlenin oħra, kienet għadha 
qed tintuża varjetà kbira ta’ soluzzjonijiet tal-IT.  

34 F’dak li jirrigwarda l-għodod tal-IT relatati mal-ġestjoni tar-riżorsi umani, kien 
sar progress tajjeb fl-2017, meta 20 aġenzija ffirmaw ftehimiet mal-Kummissjoni dwar 
l-użu tal-għodda tagħha, SYSPER II, li tipprevedi ambjent tal-IT aktar uniformi f’dan il-
qasam. Huwa ppjanat li l-maġġoranza tal-aġenziji jibdew jużaw l-għodda tal-
Kummissjoni mill-1 ta’ Jannar 2019. 

Figura 8 – Introduzzjoni tal-għodda komuni ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani, 
SYSPER II, mill-aġenziji 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni mill-aġenziji. 
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(Tenders Electronic Daily), il-ġurnal dwar l-akkwist pubbliku Ewropew. Il-Kummissjoni 
niedet ukoll għodod għall-fatturazzjoni elettronika (e-invoicing) fl-2010, għall-
pubblikazzjoni elettronika ta’ dokumenti relatati ma’ avviżi dwar kuntratti fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-UE (e-tendering) fl-2011, u għall-preżentazzjoni elettronika ta’ sejħiet għall-
offerti (e-submission) fl-2015. Sa tmiem l-2017, il-biċċa l-kbira mill-aġenziji kienu 
introduċew l-għodod għall-fatturazzjoni elettronika u għall-pubblikazzjoni elettronika 
ta’ dokumenti relatati ma’ avviżi dwar kuntratti, għal ċerti proċeduri, iżda mhux dawk 
għall-preżentazzjoni elettronika ta’ sejħiet għall-offerti. 

Figura 9 – Introduzzjoni tal-għodod għall-akkwist elettroniku, mill-
Aġenziji 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni mill-aġenziji. 
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Nuqqas sistematiku ta’ konformità mar-regoli tar-reklutaġġ u tal-akkwist 
fl-EASO 

38 Fil-każ tal-EASO, aħna ġbidna l-attenzjoni għar-riskji kbar li huma inerenti għan-
natura tal-attivitajiet tal-Uffiċċju u għall-problemi kkawżati mill-kriżi tal-migrazzjoni. 
Dawn ir-riskji ma kinux immitigati minn struttura ta’ governanza solida u minn kontrolli 
effettivi, u dan wassal għal bosta każijiet ta’ nuqqas materjali ta’ konformità mal-qafas 
legali, notevolment fir-rigward tal-proċeduri ta’ reklutaġġ u ta’ akkwist. In-nuqqas ta’ 
konformità li nstab jaffettwa il-prinċipji tal-kompetizzjoni, tat-trasparenza, tat-
trattament indaqs u tan-nondiskriminazzjoni. 

Għad hemm nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-akkwisti 

39 L-objettiv tal-akkwist pubbliku huwa li tiġi żgurata l-kompetizzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiċi u li tinkiseb l-offerta li tkun l-aktar ekonomikament vantaġġuża b’mod 
trasparenti, oġġettiv u konsistenti, fuq il-bażi tal-qafas legali applikabbli. Għal 14-
il aġenzija (l-Uffiċċju BEREC, is-CEPOL, iċ-Chafea, l-eu-LISA, l-EASO, l-EBA, l-EEA, l-
EFSA, l-EIGE, l-EUIPO, l-ERA, l-EASA, il-FRA u l-SRB) aħna osservajna dgħufijiet fl-
akkwist pubbliku, fil-biċċa l-kbira relatati ma’ servizzi, li jippreżentaw riskju għall-kisba 
ta’ valur għall-flus. 

Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji analizzaw l-implikazzjonijiet tal-BREXIT 

40 Fid-29 ta’ Marzu 2017, ir-Renju Unit (UK) innotifika lill-Kunsill Ewropew dwar id-
deċiżjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni Ewropea (Brexit). Għall-kuntrarju tal-biċċa l-kbira 
mill-aġenziji l-oħra, ħamsa minnhom (l-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-CEPOL, l-ENISA u l-
EU-OSHA) ma wettqux analiżi komprensiva tal-impatt li l-Brexit jista’ jkollu fuq l-
organizzazzjoni, l-operazzjonijiet u l-kontijiet tagħhom. 

L-avviżi ta’ postijiet battala jistgħu jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-
EPSO 

41 Il-biċċa l-kbira mill-aġenziji (l-ACER, is-Cedefop, is-CEPOL, iċ-Chafea, l-EASA, l-
EBA, l-ECHA, l-EEA, l-EIGE, l-EIOPA, l-EIT, l-EMA, l-EMCDDA, l-EMSA, l-ENISA, l-ESMA, 
l-eu-LISA, l-Eurojust, l-Europol, il-Frontex, il-GSA u l-SRB) jippubblikaw l-avviżi ta’ 
postijiet battala fuq is-siti web proprji tagħhom u fil-midja soċjali, iżda spiss mhux fuq 
is-sit web tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO). Pubblikazzjoni fuq 
is-sit web tal-EPSO tirrinforza t-trasparenza u żżid il-pubbliċità. Ir-raġuni prinċipali 
mogħtija mill-aġenziji hija li l-EPSO jaċċetta biss il-pubblikazzjoni tal-avviżi ta’ postijiet 
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battala jekk dan isir bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, li jinvolvi spejjeż kbar ta’ 
traduzzjoni. 

Inqas osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti 

42 Il-kwantità ta’ osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti naqset 
għal 8 (2016: 11), li juri l-isforzi kontinwi li qed isiru mill-aġenziji biex jikkonformaw 
mal-qafas legali, b’mod partikolari mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u r-Regolamenti tal-Persunal. Filwaqt li ħames osservazzjonijiet indirizzaw 
għal darb’oħra d-dgħufijiet relatati mal-proċeduri ta' akkwist (l-EASO, l-EASA, l-EIGE u 
l-Frontex), tliet osservazzjonijiet kienu relatati mal-proċeduri ta’ reklutaġġ (l-EASO, is-
Cedefop u l-Frontex). 

Sar titjib fil-ġestjoni baġitarja  

43 Skont ir-Regolament Finanzjarju, l-approprjazzjonijiet baġitarji li jingħataw għal 
sena partikolari jistgħu jiġu riportati għas-sena ta’ wara taħt ċerti kundizzjonijiet. 
Filwaqt li r-Regolament Finanzjarju ma jistabbilix limiti massimi għal dawn ir-riporti, 
livelli eċċessivi jistgħu jindikaw dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma 
jew tal-pjanijiet għall-akkwist u jistgħu jmorru kontra l-prinċipju baġitarju tal-
annwalità. Fl-2017, aħna rrappurtajna biss 3 każijiet (2016: 28) ta’ riporti għoljin għall-
aġenziji. Dan it-tnaqqis fl-2017 irriżulta mill-fatt li l-aġenziji taw spjegazzjoni u 
ġustifikazzjoni aħjar u aktar trasparenti għar-riporti, kif ukoll mill-bidla fl-approċċ 
tagħna għar-rappurtar. Mill-2017 bdejna nirrappurtaw dwar ir-riporti fil-każ biss li ma 
nqisuhomx iġġustifikati biżżejjed. 

44 Barra minn hekk, fil-każ ta’ żewġ aġenziji (il-Frontex u l-EUIPO), aħna 
rrappurtajna kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet baġitarji li ġew riportati minn snin 
preċedenti. Dawn kienu jindikaw li saret stima eċċessiva tal-ħtiġijiet baġitarji, 
notevolment min-naħa tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi 
oħra li jikkooperaw magħhom. 

L-ambjenti kontabilistiċi jistgħu jissaħħu aktar 

45 Matul l-awditi annwali ta’ din is-sena, aħna eżaminajna wkoll l-ambjenti 
kontabilistiċi tal-aġenziji, li huma element importanti għat-tħejjija ta’ kontijiet 
affidabbli. Skont ir-Regolament Finanzjarju, kull aġenzija għandha l-uffiċjal tal-
kontabbiltà proprju tagħha, u dan wassal għal sitwazzjoni fejn total ta’ 37 uffiċjal tal-
kontabbiltà huma inkarigati minn 2 % tal-baġit Ewropew. Sabiex iżid l-effiċjenza, fl-
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2012, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni stieden lill-aġenziji biex jiddelegawlu l-
funzjonijiet kontabilistiċi tagħhom fuq bażi kuntrattwali. Sa tmiem l-2017, erba’ 
aġenziji oħra biss kienu għamlu dan. 

46 Il-pożizzjoni ġerarkika ta’ uffiċjal tal-kontabbiltà fi ħdan aġenzija tista’ taffettwa l-
indipendenza tiegħu. B’mod partikolari, l-uffiċjali tal-kontabbiltà huma meħtieġa jkunu 
indipendenti minn kull min ikollu (sotto)delega biex jawtorizza l-impenji u l-pagamenti. 
Aħna jidhrilna li jeħtieġ li l-indipendenza tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tissaħħaħ billi dan 
jibda jirrapporta direttament lid-Direttur tal-Aġenzija (għal kwistjonijiet 
amministrattivi) u lill-Bord tal-Aġenzija (għal kwistjonijiet funzjonali). Din l-
osservazzjoni ġiet inkluża għal total ta’ 13-il aġenzija (is-CdT, l-EACEA, l-EASA, l-EASME, 
l-EEA, l-EFSA, l-EIOPA, l-EMA, l-EMCDDA, l-ERA, l-EU-OSHA, l-Eurofound u l-FRA). 

47 Ir-Regolament Finanzjarju jirrikjedi li l-uffiċjali tal-kontabbiltà jikkonfermaw il-
funzjonament affidabbli tas-sistemi kontabilistiċi (validazzjoni) tal-aġenziji. Filwaqt li 
għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji, is-sistemi kontabilistiċi tagħhom huma koperti minn 
validazzjonijiet regolari, aħna sibna li bidliet importanti li saru għal dawn is-sistemi 
f’seba’ aġenziji (l-ACER, l-Uffiċċju BEREC, is-CEPOL, l-EASME, l-EIT, l-EMA u l-GSA) 
jirrikjedu li ssir rivalidazzjoni tagħhom mingħajr dewmien. 

Figura 10 — Indipendenza tal-uffiċjali tal-kontabbiltà tal-aġenziji u 
rivalidazzjoni tas-sistemi kontabilistiċi li għadha ma saritx 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni mill-aġenziji. 

Aħna sibna dgħufijiet fil-kontrolli interni f’xi wħud mill-aġenziji 

48 Aħna identifikajna ċerti dgħufijiet fl-implimentazzjoni tal-istandard ta' kontroll 
intern li jirrigwarda l-pjan tal-kontinwità tan-negozju ta’ tliet aġenziji (l-ACER, l-EIT u l-
Frontex). Dawn id-dgħufijiet jistgħu joħolqu riskju konsiderevoli għall-kontinwità tan-
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negozju, pereżempju fil-każ ta’ diżastri kbar, billi hemm il-possibbiltà li d-data tintilef 
għalkollox. 

Aħna nirrappurtaw każijiet ta’ frodi suspettata lill-OLAF 

49 Fl-2017, aħna sibna u rrappurtajna lill-OLAF 3 każijiet ta’ frodi suspettata f’bejn 
wieħed u ieħor 1 000 tranżazzjoni u 150 proċedura ta’ akkwist li awditjajna għad-
dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni tagħna dwar l-aġenziji. Il-każijiet ta’ frodi suspettata 
kienu jirrigwardaw irregolaritajiet fl-akkwist. Hija r-responsabbiltà tal-OLAF li jinvestiga 
u jagħti segwitu għal dawn il-każijiet, fejn ikun xieraq f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
ġudizzjarji nazzjonali. 

Aħna nipprovdu informazzjoni dwar ir-rapporti tas-servizz tal-awditjar 
intern (IAS) tal-Kummissjoni u r-rapporti tal-evalwazzjoni esterna 

50 Biex niksbu aktar informazzjoni, aħna rreferejna wkoll għal rapporti tal-awditjar 
imħejjija mill-IAS u għal rapporti tal-evalwazzjoni esterna mħejjija f’isem il-
Kummissjoni. Fl-2017, kien hemm 26 rapport tal-IAS u 9 każijiet fejn twettqet 
evalwazzjoni esterna ta’ aġenzija. Aħna ma vverifikajniex il-proċessi relatati tal-awditjar 
u ta’ evalwazzjoni. 

L-aġenziji qed iwettqu segwitu għas-sejbiet tal-awditjar mis-snin 
preċedenti 

51 Fejn kien applikabbli, aħna pprovdejna rapport dwar l-istatus tal-azzjonijiet ta' 
segwitu li ttieħdu mill-aġenziji b'rispons għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti. Il-
Figura 11 turi li għall-170 osservazzjoni li ma kinux ġew indirizzati sa tmiem l-2016, l-
azzjonijiet korrettivi korrispondenti kienu ġew ikkompletati jew kienu għaddejjin fil-
biċċa l-kbira mill-każijiet. Mit-13-il osservazzjoni pendenti, l-azzjoni korrettiva meħtieġa 
fir-rigward ta’ 3 osservazzjonijiet ma kinitx taħt il-kontroll tal-aġenzija. 
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Figura 11 – Sforzi mill-aġenziji biex jagħtu segwitu għall-osservazzjonijiet 
mis-snin preċedenti 

 

Sors: Il-QEA. 
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Riżultati tal-awditjar ippreżentati 
f’rapporti oħra relatati mal-aġenziji li l-
Qorti ħarġet fl-2017 

Analiżi rapida dwar każ speċifiku, maħruġa mill-QEA, rigward l-
implimentazzjoni tat-tnaqqis ta’ 5 % fil-postijiet għall-persunal 

52 Fl-2017, il-Qorti ħarġet analiżi rapida dwar każ speċifiku9 rigward il-mod kif l-
istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea implimentaw l-impenn li sar biex 
jitnaqqsu 5 % tal-persunal fit-tabelli tal-persunal tagħhom matul il-perjodu 2013-2017 
(għall-aġenziji, il-perjodu 2014-2018). Għall-aġenziji, aħna kkonkludejna li t-tnaqqis ta’ 
5 % kien ġie implimentat, għalkemm kien hemm xi dewmien. Filwaqt li l-aġenziji 
deċentralizzati li għandhom kompiti tradizzjonali rnexxielhom inaqqsu l-persunal bi 
8.9 %, il-persunal żdied b’19.9 % u 42.9 % għall-kompiti u r-responsabbiltajiet il-ġodda 
ta’ ċerti aġenziji deċentralizzati u aġenziji eżekuttivi rispettivament. Il-Figura 12 turi l-
impatt li l-bidla perċentwali għandha fuq il-postijiet fit-tabelli tal-persunal tal-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha. 

                                                      
9 Analiżi rapida dwar każ speċifiku rigward l-implimentazzjoni tat-tnaqqis ta’ 5 % fil-postijiet għall-

persunal; ippubblikata fil-21 ta’ Diċembru 2017. 
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Figura 12 – Analiżi tal-varjazzjonijiet fl-ammonti ta’ postijiet fit-tabelli 
tal-persunal bejn l-2012 u l-2017 (f’perċentwal) 

 

Sors: Il-QEA. 

Rapport speċjali tal-QEA dwar l-SRB  

53 Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB), li huwa bbażat fi Brussell, ġie stabbilit 
f’Awwissu 2014 bħala parti mir-rispons ta’ politika għall-kriżi finanzjarja. Il-missjoni 
tiegħu huwa li jipproċedi bir-riżoluzzjoni tal-banek li jaqgħu fi ħdan il-mandat tiegħu 
jekk dawn ikunu qed ifallu. F’Jannar 2017, l-SRB kellu 139 bank (2018:127), inklużi 
130 grupp bankarju, fi ħdan il-mandat tiegħu10. 

54 Fl-awditu speċjali11, aħna eżaminajna jekk l-SRB għandux il-mezzi biex iwettaq ir-
riżoluzzjonijiet tal-banek b’mod effettiv, u analizzajna l-kwalità tal-ippjanar tiegħu 
għar-riżoluzzjoni ta’ banek individwali, jekk twaqqafx b’mod adegwat biex jikkonforma 

                                                      
10 Fl-1 ta’ Jannar 2018, dan l-ammont kien naqas għal 127 bank u 119-il grupp bankarju. 

11 Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2017: “Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni: Bdiet il-ħidma fuq kompitu diffikultuż 
relatat mal-Unjoni Bankarja, iżda għad hemm ħafna xi jsir”; ippubblikat fid-19 ta’ Diċembru 2017 
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mal-qafas statutorju tiegħu għall-ippjanar tar-riżoluzzjonijiet, u jekk kellux riżorsi umani 
adegwati biex iwettaq il-kompiti tiegħu. 

55 Aħna sibna nuqqasijiet f’dawn l-oqsma kollha, għalkemm il-ħolqien tal-SRB bħala 
struttura kompletament ġdida kien sfida sinifikanti ħafna u kwalunkwe dgħufija trid 
titqies f’dan il-kuntest. Aħna għamilna għadd ta’ rakkomandazzjonijiet relatati mat-
tħejjija tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u mal-ikkompletar tar-regoli u l-gwida tiegħu, kif 
ukoll mat-titjib fil-livelli tal-persunal u l-proċeduri tar-riżorsi umani. 

Rapport annwali speċifiku tal-QEA dwar l-obbligazzjonijiet 
kontinġenti li nħolqu b’riżultat tat-twettiq, min-naħa tal-SRB, 
tal-kompiti tiegħu 

56 Ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni jipprovdi12 li l-Qorti trid 
tħejji rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b'riżultat tat-
twettiq, mill-SRB, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament. Fil-31 ta’ Diċembru 2016, l-obbligazzjoni kontinġenti tal-SRB ammontat 
għal EUR 842 miljun minn kontribuzzjonijiet ex ante, u din telgħet għal 
EUR 1 420 miljun sat-30 ta’ Settembru 2017. Ma nbdiet l-ebda riżoluzzjoni bankarja 
mill-SRB fl-2016, u konsegwentement, l-ebda obbligazzjoni kontinġenti ma kellha tiġi 
ddivulgata fir-rigward ta’ deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjonijiet għas-sena finanzjarja 2016. 
Madankollu, minħabba d-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni li ttieħdet dwar il-Banco Popular 
Español S.A. f’Ġunju 2017, kienu tressqu 90 kawża legali kontra l-SRB quddiem il-Qorti 
Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QtĠ), u 46 appell quddiem il-bord tal-appell 
tal-SRB sa tmiem Ottubru 2017, meta ppubblikajna r-Rapport 2016 tagħna dwar l-
obbligazzjonijiet kontinġenti li nħolqu b'riżultat tat-twettiq, min-naħa tal-SRB, tal-
kompiti tiegħu. Il-Kummissjoni u l-Kunsill kienu ġew innotifikati dwar is-26 kawża legali 
li tressqu quddiem il-Qorti Ġenerali tal-QtĠ, inkonnessjoni mal-istess deċiżjoni ta’ 
riżoluzzjoni. L-obbligazzjonijiet kontinġenti relatati se jiġu ttrattati fl-awditu u fir-
rapport tagħna għas-sena finanzjarja 2017. 

Rapporti speċjali oħra tal-QEA li wkoll jagħmlu referenza għal 
aġenzija waħda jew aktar  

57 Minbarra rapporti tal-awditjar iddedikati speċifikament għall-aġenziji, matul l-
2017 aħna ppubblikajna wkoll għadd ta’ rapporti speċjali tal-awditjar dwar l-

                                                      
12 L-Artikolu 92(4) tar-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. 
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implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE, li għamlu referenza għal għadd ta’ aġenziji (ara l-
Figura 13). 

Figura 13 – Rapporti speċjali tal-awditjar oħra ppubblikati mill-QEA li 
jagħmlu referenza għall-aġenziji 

 

Sors: Il-QEA. 
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Lista ta’ akronimi li jintużaw għall-
aġenziji u l-korpi l-oħra tal-UE 

Akronimu Isem sħiħ Sede  
ACER Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-

Regolaturi tal-Enerġija 
Ljubljana, is-Slovenja 

Uffiċċju BEREC Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi 
Ewropej tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi 

Riga, il-Latvja 

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

Il-Belt tal-Lussemburgu, il-
Lussemburgu 

Cedefop Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' 
Taħriġ Vokazzjonali 

Tessaloniki, il-Greċja 

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

Budapest, l-Ungerija 

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

Il-Belt tal-Lussemburgu, il-
Lussemburgu 

CPVO Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet 
tal-Pjanti 

Angers, Franza 

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

Brussell, il-Belġju 

EASA Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni 

Cologne, il-Ġermanja 

EASME Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi 
Żgħar u Medji 

Brussell, il-Belġju 

EASO Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-
qasam tal-Asil 

Il-Belt Valletta, Malta 

EBA Awtorità Bankarja Ewropea Londra, ir-Renju Unit 
ECDC Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u 

l-Kontroll tal-Mard 
Stokkolma, l-Iżvezja 

ECHA Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi 

Helsinki, il-Finlandja 

EEA Aġenzija Ewropea għall-Ambjent Copenhagen, id-
Danimarka 

EFCA Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-
Sajd 

Vigo, Spanja 

EFSA Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel 

Parma, l-Italja 

EIGE Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi 

Vilnius, il-Litwanja 
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EIOPA Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

Frankfurt, il-Ġermanja 

EIT Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija 

Budapest, l-Ungerija 

EMA Aġenzija Ewropea għall-Mediċini Londra, ir-Renju Unit 
EMCDDA Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ 

tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-
Droga  

Lisbona, il-Portugall 

EMSA Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima 

Lisbona, il-Portugall 

ENISA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni 

Heraklion, il-Greċja 

ERA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Ferroviji 

Valenciennes, Franza 

ERCEA Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka 

Brussell, il-Belġju 

ESMA Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq 

Pariġi, Franza 

ETF Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ Turin, l-Italja 
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