
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finan-
zjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju

(2017/C 417/12)

INTRODUZZJONI

1. L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (minn hawn ’il quddiem “l-Uffiċċju”, magħruf ukoll bħala l-“EASO”), 
li jinsab fil-Belt Valletta, ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) bl-għan li 
jsaħħaħ il-kooperazzjoni prattika dwar kwistjonijiet ta’ asil u li jgħin lill-Istati Membri jwettqu l-obbligi Ewropej 
u internazzjonali tagħhom biex jagħtu protezzjoni lil nies fil-bżonn. Fil-kuntest tal-kriżi tal-migrazzjoni, l-Uffiċċju ilu 
jipprovdi appoġġ lill-Greċja u lill-Italja sa mill-2015. Fl-2016, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li ssaħħaħ il-mandat tal- 
Uffiċċju u li tespandi b’mod konsiderevoli l-kompiti tiegħu biex kwalunkwe dgħufija strutturali li tirriżulta fl-applikazzjoni 
tas-sistema tal-asil tal-UE tiġi indirizzata (2). It-timijiet tal-Uffiċċju fil-hotspots ukoll ilhom minn Marzu 2016 jaħdmu fuq l- 
implimentazzjoni operazzjonali tal-Ftehim UE–Turkija u jappoġġaw lis-Servizz tal-Asil Grieg.

2. It-Tabella tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Uffiċċju (3).

Tabella

Iċ-ċifri ewlenin għall-uffiċċju

2015 2016

Baġit (miljun EUR) (1) 15,9 53

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2) 93 125

(1) Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq approprjazzjonijiet ta' pagament.
(2) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Uffiċċju.

3. It-tabella turi li ż-żieda konsiderevoli fil-kompiti tal-Uffiċċju rriżultat f’baġit finali għall-2016 li kien aktar minn tliet 
darbiet ogħla minn dak tas-sena preċedenti. Minbarra dan, l-għadd ta’ membri tal-persunal disponibbli fl-2016 żdied 
b’34 %, u s-sistemi u l-proċeduri kienu għadhom fil-proċess li jiġu adattati għaċ-ċirkustanzi l-ġodda.

4. Jenħtieġ li dan ir-rapport jinqara fil-kuntest ta’ dawn l-isfidi u tal-mandat tal-Qorti li huwa regolat minn standards 
internazzjonali tal-awditjar.

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI

5. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta' superviżjoni u kontroll tal-Uffiċċju. Dan huwa ssupplimentat b'evidenza 
pprovduta mix-xogħol ta' awdituri oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.
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(1) ĠU L 132, 29.5.2010, p. 11.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Uffiċċju hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: www.easo.europa.eu.

http://www.easo.europa.eu


OPINJONI

6. Aħna awditjajna:

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (1) u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (2) għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016, u

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Uffiċċju għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016 jippreżentaw b'mod ġust, 
fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Uffiċċju fil-31 ta' Diċembru 2016, ir-riżultati tal-operazzjonijiet 
tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju 
tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards 
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

Dħul

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti

Bażi ta’ opinjoni kwalifikata

9. Il-Qorti għamlet sejbiet materjali fir-rigward ta’ tnejn minn ħames proċeduri sinifikanti ta’ akkwist mill-2016, li 
għalihom il-pagamenti ġġarrbu matul is-sena, kif ippreżentat fil-paragrafi 9.1 u 9.2. Dan juri nuqqas ta’ rigorożità fil- 
proċeduri ta’ akkwist tal-Uffiċċju:

9.1. Tnejn mit-tliet offerenti li pparteċipaw fi proċedura partikolari ta’ akkwist awditjata, għall-għoti ta’ servizzi tal- 
ivvjaġġar taħt kuntratt qafas ta’ servizz li jammonta għal EUR 4 miljun għall-perjodu mill-2016 sal-2020, intalbu 
jipprovdu informazzjoni addizzjonali fir-rigward tal-istess kriterji tal-għażla. Għalkemm l-ebda wieħed minnhom ma 
ppreżenta l-informazzjoni mitluba (is-CVs tal-persuni li kellhom iwettqu l-kompitu fil-bini tal-EASO), wieħed minnhom 
biss ġie eskluż mill-proċedura għal din ir-raġuni. L-ieħor ingħata l-kuntratt għaliex qal li kien biħsiebu jipprovdi s-CVs 
rilevanti wara l-għoti tal-kuntratt. Għalhekk, il-proċedura ta’ akkwist ma kinitx tikkonforma mal-prinċipju tat-trattament 
indaqs, u l-kuntratt ingħata lil offerent li ma kienx jissodisfa l-kriterji kollha tal-għażla. Għalhekk, il-kuntratt qafas u l- 
pagamenti assoċjati għall-2016, li ammontaw għal EUR 920 561, huma irregolari.

9.2. Fi Frar 2016 l-Uffiċċju ta, b’mod dirett, kuntratt qafas (FWC) li ammonta għal EUR 3,6 miljun għal servizzi 
interim ta’ appoġġ fir-rispons tiegħu għall-kriżi tal-migrazzjoni, għal perjodu ta’ 12-il xahar. L-FWC ingħata lil operatur 
ekonomiku uniku li kien intgħażel minn qabel, mingħajr ma ġiet applikata l-ebda waħda mill-proċeduri ta' akkwist 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju tal-UE (3). Għalhekk l-għoti ma kienx f’konformità mar-regoli rilevanti tal-UE, u l- 
pagamenti assoċjati għall-2016, li ammontaw għal EUR 592 273, huma irregolari.

10. L-ammonti involuti fir-rigward tal-kwistjonijiet deskritti fil-paragrafi 9.1 sa 9.2 jirrappreżentaw 2,9 % tan-nefqa 
totali tal-Uffiċċju għall-2016.
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(1) Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal- 
bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

(2) Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ 
spjegazzjoni.

(3) L-Artikolu 104 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1), 
jipprovdi li l-proċeduri tal-akkwisti għall-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni jew kuntratti pubbliċi, inklużi kuntratti qafas, għandhom 
jieħdu waħda mill-forom elenkati f’dak l-artikolu.



Opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

11. Fl-opinjoni tagħna, bl-eċċezzjoni tal-effetti tal-kwistjonijiet deskritti fil-paragrafu 9 tal-Bażi ta’ opinjoni 
kwalifikata, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta' dawk inkarigati mill-governanza

12. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Uffiċċju, il-maniġment huwa responsabbli 
mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet abbażi ta' standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà 
tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta' kontrolli interni rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta' rapporti 
finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 
minħabba xi żball. Il-maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l- 
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-awtoritajiet li jirregolawhom. Il-maniġment tal- 
Uffiċċju jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

13. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità tal-Uffiċċju li jkompli bħala 
negozju avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli, kwistjonijiet relatati ma' negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta' 
negozju avvjat.

14. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta' rappurtar finanzjarju tal- 
entità.

Responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta' bażi

15. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet tal-Uffiċċju jkunux ħielsa minn 
kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali 
u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew lil awtoritajiet ta' 
kwittanza rispettivi oħra b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda mhuwiex 
garanzija li awditu dejjem se jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta' konformità meta dawn ikunu jeżistu. 
Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu 
jkunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta' dawn il- 
kontijiet.

16. Awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet 
fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Il-proċeduri magħżula 
jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, inkluża valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet u ta’ 
nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk 
minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Meta jsiru dawk il-valutazzjonijiet tar-riskji, jitqiesu l-kontrolli interni 
rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, sabiex 
jitfasslu proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li tingħata opinjoni dwar l-effettività tal- 
kontrolli interni. Awditu jinkludi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati u r-raġonevolezza 
tal-istimi kontabilistiċi li jsiru mill-maniġment, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet.

17. Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidju li jiġi riċevut mingħand il-Kummissjoni u nivvalutaw il-proċeduri tal- 
Uffiċċju għall-ġbir ta' tariffi u ta' introjtu ieħor, jekk ikun il-każ.

18. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta' pagament meta l-infiq ikun ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. 
Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta' pagamenti minbarra pagamenti bil-quddiem fil-punt meta jsiru. Il-pagamenti 
bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l-Uffiċċju 
jaċċetta l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

19. Fit-tħejjija ta' dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, aħna qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur 
indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Uffiċċju kif stipulat fl-Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE (1).
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(1) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.



20. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR IL-LEGALITÀ U R-REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

21. F’Awwissu 2016, l-Uffiċċju nieda proċdura miftuħa (ħames lottijiet) biex jagħti FWC sabiex ikopri l-ħtiġijiet tiegħu 
għall-medjaturi kulturali/interpreti f’pajjiżi differenti. L-ammont totali tal-FWC għall-erba’ lottijiet li ġew iffirmati u awditjati 
(il-Lottijiet 2 sa 5) kien ta’ EUR 60 miljun fuq erba’ snin. Dawn l-erba’ lottijiet ingħataw lill-istess offerent bħala l-ewwel 
kuntrattur fil-katina. Dan il-kuntrattur issodisfa r-rekwiżiti finanzjarji tal-kriterji tal-għażla (fatturat annwali ta’ 
EUR 1 000 000) għajr għal waħda mit-tliet snin ta’ qabel, li għaliha kuntratt ta’ fejda ġie ffirmat ma’ organizzazzjoni 
mingħajr skop ta' qligħ li impenjat lilha nfisha li tagħmel il-“fatturat” tagħha disponibbli għall-kuntrattur. Ir-Regolament 
Finanzjarju jippermetti li jkun hemm dipendenza fuq il-kapaċitajiet finanzjarji u ekonomiċi ta’ entitajiet oħrajn. Madankollu, 
f’dan il-każ mhuwiex ċar kif il-“fatturat” ta’ din l-entità tista’ ssir disponibbli u lanqas, fid-dawl tan-natura tal-attivitajiet 
tagħha, jekk hija tistax tappoġġa t-twassil tas-servizzi li jridu jiġu pprovduti. L-Uffiċċju kien imissu rrifjuta l-offerta billi din 
ma ddimostratx konformità mar-rekwiżiti tal-kapaċità ekonomika u finanzjarja tal-offerenti. B’konsegwenza ta’ dan, il- 
kuntratt qafas u l-pagamenti kollha relatati huma irregolari (ma sarux pagamenti fl-2016).

KUMMENTI DWAR IL-KONTROLLI INTERNI

22. Fil-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew fit-23 ta’ April 2015 u l-pjan fuq 10 punti dwar il-migrazzjoni li ġie adottat 
mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern fl-20 ta’ April 2015, l-Istati Membri ntalbu jiżguraw li jittieħdu l-marki tas- 
swaba’ tal-migranti kollha. Biex dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat, kien hemm ħtieġa urġenti li tiżdied il-kapaċità tal-awtoritajiet 
Griegi li jieħdu l-marki tas-swaba’. Il-Kummissjoni assenjat dan il-kompitu lill-Uffiċċju. Dan kien jirrikjedi x-xiri u d- 
donazzjoni sussegwenti, lill-Istat Grieg, ta’ 90 magna għall-iskennjar tas-swaba’ u 90 kompjuter (tagħmir) kompatibbli għal 
ammont ta’ EUR 1,1 miljun, taħt ftehim ta’ għotja bejn il-Kummissjoni u l-Uffiċċju. Il-ftehim ta’ għotja kien jirrikjedi li t- 
tagħmir jitwassal lid-Diviżjoni tal-IT tal-pulizija f’Ateni u minn hemm jiġi distribwit għall-hotspots li jinsabu fuq il-Gżejjer 
Griegi. Id-deskrizzjoni tal-azzjoni kienet tirrikjedi li l-persunal tal-Uffiċċju jkun fuq il-post biex jiżgura li t-twassil, l- 
installazzjoni u t-trasferiment sussegwenti tas-sjieda lill-pulizija Griega jsiru kif suppost. Madankollu, il-persunal tal-Uffiċċju 
ma kienx fuq il-post biex jissodisfa dan ir-rekwiżit, u kien biss f’Lulju 2017 li waslet il-konferma mingħand l-awtoritajiet 
Griegi rilevanti li t-tagħmir kien twassal fil-hotspots fi Frar u lejn il-bidu ta’ Marzu 2016, u li dan kien qed jintuża għall- 
iskop intenzjonat tiegħu.

23. L-awtoritajiet kontraenti għandhom jitolbu bil-miktub dettalji tal-elementi kostitwenti tal-prezz jew il-kost, jekk 
dawn jidhru li huma baxxi b'mod anormali, u għandhom jagħtu lill-offerent l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu (1). Għal tnejn mil-lottijiet (il-Lottijiet 3 u 5) għall-akkwist ta’ medjaturi/interpreti kulturali f’pajjiżi differenti (ara 
wkoll il-paragrafu 21), l-Uffiċċju rċieva offerti finanzjarji li kienu, rispettivament, 50 % u 31 % aktar baxxi mill-offerti l-aktar 
baxxi ta’ qabilhom. Filwaqt li dan huwa indikattiv tal-fatt li l-offerti kienu anormalment baxxi, l-Uffiċċju ma qiesx li kien 
hemm ħtieġa li jitlob xi spjegazzjoni ulterjuri mingħand l-offerent f’dan ir-rigward.

24. Fir-rapport tal-awditjar tiegħu datat Ottubru 2016, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) enfasizza l- 
fatt li ma hemmx ippjanar adegwat għall-proċeduri ta' akkwist għan-nefqa amministrattiva, u li l-monitoraġġ tal-proċeduri 
u tal-kuntratti speċifiċi li ġew konklużi taħt kuntratti qafas huwa dgħajjef. L-Uffiċċju u l-IAS qablu dwar pjan għat-teħid ta’ 
azzjoni korrettiva.

25. Fl-2016, l-Uffiċċju ffaċċja bosta sfidi fl-ambjent operattiv tiegħu, li kienu jinkludu mhux biss żieda sostanzjali fil- 
baġit tiegħu u espansjoni tal-kompiti tiegħu, iżda wkoll żieda sinifikanti fl-għadd ta’ tranżazzjonijiet, bidla fl-uffiċjal tal- 
kontabbiltà (kontabilist) b’bosta soluzzjonijiet interim u l-introduzzjoni ta’ sistema tal-fluss tax-xogħol mingħajr karti. Din 
is-sitwazzjoni ta’ bidla u instabbiltà konsiderevoli la ġiet mitigata permezz ta’ validazzjoni mill-ġdid tas-sistema 
kontabilistika u lanqas permezz tal-introduzzjoni ta’ sistema ta’ verifikazzjonijiet ex post regolari tat-tranżazzjonijiet (2).

26. Fl-2014, il-Kummissjoni, f’isem aktar minn 50 Istituzzjoni u korp tal-UE inkluż l-Uffiċċju, iffirmat ftehim qafas ma’ 
kuntrattur partikolari għall-akkwiżizzjoni ta’ softwer, liċenzji u l-forniment ta’ manutenzjoni u appoġġ. Il-kuntrattur qafas 
jaġixxi bħala intermedjarju bejn l-Uffiċċju u l-fornituri li jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-Uffiċċju. Għal dawn is-servizzi 
intermedjarji, il-kuntrattur qafas huwa intitolat li japplika żidiet ta’ minn 2 % sa 9 % fuq il-prezzijiet tal-fornituri. Fl-2016, il- 
pagamenti totali li saru lill-kuntrattur qafas ammontaw għal EUR 534 900. L-Uffiċċju ma qabbilx sistematikament il- 
prezzijiet u ż-żidiet iddebitati mal-kwotazzjonijiet u mal-fatturi li nħarġu mill-fornituri lill-kuntrattur qafas.
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(1) L-Artikolu 151 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(2) Bl-eċċezzjoni tat-tranżazzjonijiet li saru taħt ftehimiet ta’ delega mal-Kummissjoni.



KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA U DWAR IL-PRESTAZZJONI

27. Evalwazzjoni esterna tal-prestazzjoni tal-Uffiċċju fil-perjodu 2011 sa 2014 tħejjiet f’isem il-Kummissjoni, u r- 
rapport finali ġie ppreżentat f’Diċembru 2015. Hija kkonfermat ir-rilevanza tal-missjoni u tal-kompiti tal-Uffiċċju, 
u kkonkludiet li kumplessivament il-kompiti ewlenin tiegħu kienu ġew implimentati b’mod effettiv u li l-maġġoranza tar- 
riżultati mistennija kienu nkisbu. L-evalwazzjoni rreferiet ukoll għal ħtieġa li tiżdied l-effiċjenza tal-operazzjonijiet u li jiġu 
żgurati aktar il-kooperazzjoni u l-koerenza ta’ attivitajiet mal-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE kif ukoll dawk 
internazzjonali li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta’ migrazzjoni. L-Uffiċċju qed jimplimenta pjan ta’ azzjoni li ntlaħaq qbil dwaru 
mal-Bord ta’ Tmexxija fid-dawl tal-mandat estiż tiegħu, u r-rapport finali ta’ implimentazzjoni tiegħu huwa ppjanat li 
jinħareġ f’Ġunju 2017.

28. L-Uffiċċju xtara u installa 65 kontejner li għandhom jintużaw bħala uffiċċji mobbli fil-hotspots Griegi u Taljani għal 
ammont totali ta’ EUR 852 136. Xi wħud mill-kontejners tpoġġew f’post fejn kontejners simili, li ma kinux il-proprjetà tal- 
Uffiċċju, nqerdu aktar tard minn irvellijiet. L-Uffiċċju ma kopriex il-kontejners kontra dan ir-riskju permezz ta’ kuntratt tal- 
assigurazzjoni.

29. L-Uffiċċju ma rkuprax ir-riċevibbli dovuti kollha tiegħu b’mod f’waqtu. Ir-rimborżi tal-VAT għas-snin 2014 
(EUR 180 919) u 2015 (EUR 245 960) baqgħu ma ġewx irkuprati sa tmiem l-2016.

ĠESTJONI BAĠITARJA

30. Il-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati għat-Titolu II (nefqa amministrattiva) li ġew riportati kien għoli f'ammont ta' 
EUR 2,5 miljun, jiġifieri 43,9 % (2015: EUR 1 076 583, jiġifieri 36,9 %). Ir-riporti huma prinċipalment relatati ma’ 
infrastruttura tal-IT, traduzzjonijiet u pubblikazzjonijiet, konsulenza dwar in-negozju u spejjeż tal-laqgħat tal-Bord ta’ 
Tmexxija li għalihom il-kuntratti ġew iffirmati lejn tmiem l-2016 u/jew il-fatturi nħarġu fl-2017.

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

31. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b'rispons għall-kummenti tal-Qorti mis-snin preċedenti tingħata fl- 
Anness.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-17 ta’ Ottubru 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A)

2012

Hemm lok għal titjib fit-trasparenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ: ma 
kien hemm l-ebda evidenza li l-ponderazzjonijiet u l-punteġġi ta’ 
livell limitu biex wieħed jiġi mistieden għal intervisti u jitpoġġa fuq 
il-lista ta’ riżerva ġew issettjati qabel l-eżaminar tal-applikazzjonijiet, 
jew li l-mistoqsijiet għall-intervisti u t-testijiet bil-miktub ġew 
issettjati qabel l-eżaminar tal-applikazzjonijiet.

Ikkompletata

2013
Mill-għadd totali ta' pagamenti, 446 (18 %) saru wara l-limiti ta' 
żmien issettjati fir-Regolament Finanzjarju. Id-dewmien medju għal 
pagamenti tardivi kien ta' 21 jum.

Pendenti (1)

2013 Mis-16-il standard ta’ kontroll intern, 6 għadhom ma ġewx 
implimentati bis-sħiħ. Għadha għaddejja (2)

2013

Hemm lok għal titjib fit-trasparenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ: il- 
mistoqsijiet għall-intervisti u t-testijiet bil-miktub ġew abbozzati 
wara eżaminar tal-applikazzjonijiet, li jżid ir-riskju li l-mistoqsijiet 
jiġu influwenzati minn applikazzjonijiet individwali; il-kumitati tal- 
għażla mhux dejjem taw punteġġi lill-kriterji kollha tal-għażla 
inklużi fl-avviżi ta' postijiet battala; id-dikjarazzjoni dwar il-kunflitt 
ta' interess iffirmata mill-membri tal-kumitat tal-għażla tqis biss 
relazzjoni personali bħala kunflitt potenzjali ta' interess u teskludi 
b'mod espliċitu relazzjonijiet professjonali; fil-każ ta' proċedura 
speċifika ta' reklutaġġ, ġiet innutata diskrepanza bejn kriterju ta' 
eliġibbiltà indikat fl-avviż ta' post battal u l-kriterju tal-għażla 
korrispondenti, li kien jikkonċerna l-għadd ta' snin ta' esperjenza 
professjonali dokumentata.

Ikkompletata

2014
L-Uffiċċju għamel 1 062 (28,6 %) pagament wara l-limiti ta' żmien 
issettjati fir-Regolament Finanzjarju. Id-dewmien medju għal 
pagamenti tardivi kien ta' 24 jum.

Pendenti (1)

2014

L-Uffiċċju għandu dawran għoli tal-persunal, 14-il membru tal- 
persunal ħallew l-Uffiċċju fl-2014, inklużi 4 f'pożizzjonijiet ewlenin. 
Dan id-dawran għoli tal-persunal joħloq riskju konsiderevoli għall- 
ilħuq tal-objettivi ssettjati fil-programm ta' ħidma annwali u plu-
riennali.

Għadha għaddejja (3)
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Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A)

2014

Skont deċiżjoni mid-Direttur Eżekuttiv, il-parteċipanti f'laqgħat 
organizzati mill-EASO huma klassifikati f'waħda mit-tliet kategoriji 
(A, B jew C) għal rimborżi tal-ispejjeż. Ir-rimborżi totali tal-2014 lill- 
parteċipanti fil-laqgħat ammontaw għal EUR 997 506. Il-parteċi-
panti tal-Kategorija“A”, li huma mistennija jassumu rwol speċifiku 
fil-laqgħat, jircievu rimborż b'rata fissa għall-ispejjeż għall-ivvjaġġar 
u s-sussistenza ta' kuljum, filwaqt li l-parteċipanti tal-Kategori-
ja“B” jirċievu rimborż b'rata fissa għall-ispejjeż għall-ivvjaġġar biss. 
Il-parteċipanti tal-Kategorija“C” ma huma eliġibbli għall-ebda 
rimborż. L-għadd ta' parteċipanti klassifikati bħala riċevituri ta' 
rimborżi tal-Kategorija“A” żdiedu minn 61 % fl-2013 għal 69 % fl- 
2014. Ma hemm l-ebda dokumentazzjoni li tiġġustifika l- 
klassifikazzjoni tal-parteċipanti fit-tliet kategoriji.

Għadha għaddejja (4)

2015

L-Uffiċċju impenja EUR 14,5 miljun biss, jiġifieri 93,7 % tal-baġit 
approvat (2014: EUR 12,4 miljun, jiġifieri 84,7 %). Il-livell ta' 
approprjazzjonijiet impenjati riportati għat-Titolu II (nefqa ammi-
nistrattiva) kien għoli f'ammont ta' EUR 1 076 583, jiġifieri 36,9 % 
(2014: EUR 635 492, jiġifieri 28,7 %). Ir-riporti huma prinċipalment 
relatati ma' servizzi ta' konsulenza għal żviluppi fl-ICT ikkuntrattati 
fl-aħħar tliet xhur tal-2015 (EUR 0,4 miljun) u ma' investimenti fl- 
infrastruttura tal-IT (EUR 0,3 miljun), fid-dawl tar-reklutaġġ mistenni 
ta' persunal addizzjonali wara d-deċiżjoni tal-awtorità baġitarja, fi 
tmiem l-2015, li tkabbar it-tabella tal-persunal.

M/A

2015

Id-Direttur tal-Uffiċċju approva politika ġdida għar-reklutaġġ ta' 
aġenti temporanji u kuntrattwali f'Novembru 2015. Il-politika l- 
ġdida tindirizza l-biċċa l-kbira mill-kwistjonijiet li ġew identifikati 
mill-Qorti matul awditi fil-passat. L-implimentazzjoni tagħha se 
tingħata segwitu fl-2016 meta huwa mistenni li jkun hemm għadd 
sinifikanti ta' persunal reklutat.

Ikkompletata

(1) Fl-2016, l-Uffiċċju għamel 2 007, jiġifieri 41,29 % (2015: 1 024, jiġifieri 29,2 %) pagamenti wara l-limiti ta' żmien issettjati fir- 
Regolament Finanzjarju. Id-dewmien medju għal pagamenti tardivi kien ta' 35 (2015: 29) jum.

(2) Fi tmiem l-2016, ICS wieħed kien għad irid jiġi implimentat.
(3) Kien hemm 17-il membru tal-persunal li ħallew l-Uffiċċju fl-2016, u ġew reklutati 70 ġodda. L-Uffiċċju rċieva 50 post ġdid skont it- 

tabella tal-persunal għall-2016.
(4) Fl-2015, ir-rimborżi lill-parteċipanti tal-laqgħat ammontaw għal EUR 987 515. L-għadd ta' parteċipanti klassifikati bħala riċevituri ta' 

rimborżi tal-Kategorija“A” naqsu minn 69 % fl-2014 għal 52 % fl-2015. Fl-2016, ir-rimborżi lill-parteċipanti tal-laqgħat ammontaw 
għal EUR 1 012 147. L-għadd ta' parteċipanti klassifikati bħala riċevituri ta' rimborżi tal-Kategorija“A” naqsu minn 52 % fl-2015 għal 
37 % fl-2016.
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IR-RISPOSTA TAL-UFFIĊĊJU

9.1. L-Uffiċċju jieħu nota tal-osservazzjoni tal-Qorti, madankollu, l-EASO ħa d-deċiżjoni tiegħu bbażata fuq il-fatt li l- 
kumpanija li ntgħażlet kienet l-unika waħda bil-kapaċità eżistenti li tissodisfa l-obbligi kuntrattwali.

9.2. L-Uffiċċju jieħu nota tal-osservazzjoni tal-Qorti u ser jiżgura li jevita sitwazzjonijiet simili fil-futur. L-azzjonijiet tal- 
EASO kienu fil-kuntest ta' urġenza estrema marbuta mal-kriżi tar-refuġjati li kienet fl-aqwa tagħha f'dak iż-żmien, 
intensifikata bin-neċessità li jiġu implimentati d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-kompiti ta' emerġenza fdati lill-Uffiċċju u li 
jiġi kkumpensat in-nuqqas ta' esperti fl-Istati Membri.

Il-kuntrattur li ntgħażel taħt dawn iċ-ċirkostanzi estremi kien l-istess wieħed li qabel kien ikkuntrattat minn aġenzija oħra 
tal-UE li tinsab il-Greċja. L-EASO bbaża fuq il-kontrolli ta' eliġibbiltà u ta' kapaċità finanzjarja mwettqa mill-Aġenzija. Id- 
deċiżjoni kienet dokumentata u approvata f'talba ta' eċċezzjoni.

Sadanittant, l-EASO nieda proċedura miftuħa ġdida ta' sejħa għall-offerti għall-għoti ta' kuntratt qafas ġdid.

21. L-Uffiċċju jieħu nota tal-opinjoni tal-Qorti. L-EASO stinka biex jopera fi ħdan id-dispożizzjoni applikabbli. Il- 
każistika dwar entitajiet dipendenti u separati tħalli lok għal interpretazzjoni, u l-EASO emmen li kien aġixxa b'mod 
konformi.

22. L-EASO wieġeb għall-ħtieġa urġenti biex tiżdied il-kapaċità għat-teħid tal-marki tas-swaba' fil-Greċja billi akkwista t- 
tagħmir u wasslu għand il-Pulizija Griega fit-12 ta' Frar 2016 u t-2 ta' Marzu 2016.

Għaldaqstant kellu jibda l-proċedura qabel il-firma tal-għoti tal-kuntratt li ġie ffirmat fit-3 ta' Marzu 2016. Ma kienx 
possibbli għall-persunal tal-EASO biex ikun fuq il-post biex jikkonferma l-installazzjoni tat-tagħmir EURADAC minħabba li 
l-għoti ġie iffirmat wara li t-tagħmir kien diġà wasal, u l-pulizija kienet diġà bdiet il-proċess tat-tqassim tagħhom lejn il- 
hotspots.

L-Uffiċċju l-ewwel kien talab formalment konferma tal-wasla u l-installazzjoni tat-tagħmir fil-Hotspots fit-23 ta' Mejju 2016 
mill-awtoritajiet Griegi iżda din irċeviha biss fl-20 ta' Lulju 2017.

23. L-Uffiċċju jieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-Qorti.

24. L-Uffiċċju jieħu nota tal-kumment tal-Qorti u jirreferi għall-fatt li ħafna mill-azzjonijiet inklużi fil-pjan kienu ġew 
implimentati diġà.

25. L-Uffiċċju jieħu nota tal-kumment tal-Qorti iżda jirreferi għall-fatt li kienet ħarġet opinjoni pożittiva dwar il-kontijiet 
minn awditur estern indipendenti. Minkejja dan, il-validazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-kontabilità hi ppjanata għall-2017. 
Ser tiġi kkunsidrata strateġija ta' verifika ex-post fit-terminu medju.

26. L-Uffiċċju jieħu nota tal-kumment tal-Qorti u informa lill-Qorti li f'konformità mal-fehma tal-ECA dwar il-kwistjoni 
li jiġi introdott kontroll sistematiku, l-Uffiċċju se jintroduċi kontrolli sistematiċi għal kull kwotazzjoni 'l fuq minn 
EUR 135 000 mill-1 ta' Jannar 2018.

28. L-Uffiċċju jieħu nota tal-kumment tal-Qorti iżda jirreferi għall-fatt li l-Maniġment tal-EASO ddeċieda li ma kienx 
kosteffettiv biex tinkiseb assigurazzjoni.

29. Kien hemm bidla imposta mill-Awtoritajiet Nazzjonali minn rifużjonijiet tal-VAT annwali għal dawk ta' kull tliet 
xhur li rriżultat fi ħtieġa li jissottomettu mill-ġdid talbiet għal rimborżi tal-VAT għas-snin 2014 u 2015 fuq bażi ta' kull tliet 
xhur.

30. L-Uffiċċju jieħu nota tal-kumment tal-Qorti iżda jirreferi għall-fatt li minħabba emendi tal-baġit matul it-tieni nofs 
tas-sena, ġew akkumulati pagamenti għall-impenji rispettivi akkumulati matul l-aħħar tliet xhur u dan irriżulta fl-effetti 
msemmija mill-Qorti. 
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