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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-1 ta’ Settembru 2022 

L-awdituri jfaħħru r-reżiljenza  
tal-istituzzjonijiet tal-UE matul  
il-pandemija 
Skont konklużjoni ta’ rapport li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-
istituzzjonijiet tal-UE wrew reżiljenza konsiderevoli fil-konfront tal-pandemija tal-COVID-19. Il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE lkoll taw 
rispons rapidu u flessibbli, u bbenefikaw minn investimenti preċedenti li kienu għamlu fid-
diġitalizzazzjoni. Minkejja dan, l-istituzzjonijiet tal-UE għad fadlilhom sfidi biex jinqdew mill-
aħjar li jistgħu bl-innovazzjoni u l-flessibbiltà li ġabet magħha l-kriżi fid-dinja ta’ wara l-COVID. 

Fi tmiem Jannar 2020, l-ewwel każ tal-COVID-19 ġie rreġistrat uffiċjalment fl-Ewropa. F’affari ta’ 
ġimgħat, il-marda kienet infirxet madwar l-UE. Billi n-nies tħeġġu jibqgħu d-dar u jaħdmu minn 
hemm, il-kumpaniji u l-istituzzjonijiet kellhom isibu modi biex jiżguraw il-kontinwità tal-operat. L-
istituzzjonijiet tal-UE diġà kienu ġew ikkonfrontati bi kriżijiet tas-saħħa u s-sikurezza fil-passat 
reċenti: it-tifqigħa tal-Ebola (2014) għad-delegazzjonijiet tal-UE, u l-attakki terroristiċi ta’ Brussell 
(2016) u Strasburgu (2018). Minkejja dan, l-iskala u d-durata tal-kriżi tal-COVID-19 kienu mingħajr 
preċedent. Biex jivvalutaw ir-reżiljenza tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-konfront ta’ din il-kriżi, l-
awdituri tal-UE ħarsu lejn il-livell ta’ tħejjija tal-istituzzjonijiet u vvalutaw kif laħħqu mal-
pandemija tal-COVID-19 u x’tagħlimiet kienu siltu minnha. 

“L-istituzzjonijiet tal-UE ma kellhomx immunità mill-kriżi tal-COVID-19. Il-kriżi kellha effetti 
profondi u estensivi fuq il-mod kif l-istituzzjonijiet jiffunzjonaw, u kif jaħdmu l-membri tal-persunal 
tagħhom,” qal Marek Opioła, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-awditu. “Organizzazzjonijiet 
reżiljenti huma dawk li għandhom il-kapaċità jitgħallmu minn kriżi u joħorġu minnha aktar 
b’saħħithom. Aħna naħsbu li l-korpi tal-UE taw prova tar-reżiljenza tagħhom matul dawn l-aħħar 
sentejn ta’ kriżi.” 

Sat-tieni nofs ta’ Frar 2020, l-erba’ istituzzjonijiet awditjati kienu bdew jattivaw il-pjanijiet għall-
kontinwità tal-operat tagħhom. L-awdituri jgħidu li dawn ipprovdew bażi solida għar-rispons 
tagħhom għall-kriżi, għalkemm ma kinux verament maħsuba biex jindirizzaw it-tip ta’ tfixkil 
b’terminu twil ikkawżat mill-COVID-19. Għalhekk l-istituzzjonijiet tal-UE kellhom jadattaw u 
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jikkomplementaw il-pjanijiet tagħhom b’deċiżjonijiet ad hoc. L-awdituri sabu li dan, l-
istituzzjonijiet irnexxielhom jagħmluh, minkejja li l-koordinazzjoni kienet limitata mill-awtonomija 
tal-istituzzjonijiet u mir-rwoli differenti tagħhom, u minħabba li r-regoli fis-seħħ fl-Istati Membri 
ospitanti kienu jvarjaw. 

Din id-diversità ta’ approċċi ma waqqfitx lill-istituzzjonijiet milli jimminimizzaw it-tfixkil u jkomplu 
jwettqu r-rwoli tagħhom. L-attività nżammet f’livell simili għal dak ta’ snin preċedenti. L-
istituzzjonijiet saħansitra rnexxielhom jadottaw inizjattivi ta’ politika importanti – bħall-pjan ta’ 
rkupru “NextGenerationEU” li jiswa EUR 750 biljun – u l-baġit ta’ seba’ snin tal-UE għall-
perjodu 2021-2027. L-awdituri jenfasizzaw li dan kollu nkiseb filwaqt li ġew protetti s-saħħa u l-
benesseri tal-membri tal-persunal tagħhom. Minkejja livelli ta’ tħejjija li ma kinux uniformi, l-
istituzzjonijiet awditjati tal-UE rnexxielhom jgħammru l-persunal kollu tagħhom b’soluzzjonijiet 
ta’ telexogħol fi żmien sitt ġimgħat. Il-pandemija aċċellerat il-mobilizzazzjoni ta’ għodod ta’ 
komunikazzjoni u kollaborazzjoni, kif ukoll flussi ta’ xogħol mingħajr karti. Xorta waħda, id-
diġitalizzazzjoni tal-proċessi amministrattivi għadha xogħol fl-idejn, inpartikolari għall-e-fatturi. 

Hekk kif tneħħew ir-restrizzjonijiet tar-rebbiegħa 2020, l-istituzzjonijiet tal-UE nedew eżerċizzji ta’ 
tagħlimiet meħuda dwar ir-rispons tagħhom għall-kriżi tal-COVID-19 u bdew jidentifikaw 
innovazzjonijiet li jistgħu jinżammu għad-dinja ta’ wara l-kriżi. Pereżempju, l-estensjoni tal-modi 
ta’ ħidma mill-bogħod tista’ ġġib magħha ffrankar sinifikanti, b’mod partikolari fuq in-nefqa għall-
ivvjaġġar u potenzjalment fuq l-ispejjeż tal-bini ta’ uffiċċji. Il-bidliet fl-arranġamenti tal-ivvjaġġar u 
fil-bini, kif ukoll l-estensjoni tat-telexogħol, joffru wkoll opportunitajiet f’dak li għandu x’jaqsam 
ma’ impatt ambjentali. L-awdituri jgħidu li, madankollu, dawn għadhom ma ġewx identifikati 
b’mod ċar. 

 

Informazzjoni ġenerali  
L-awditu li wettaqna jkopri erba’ istituzzjonijiet tal-UE: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kummissjoni Ewropea, u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. 
Dan ir-rapport huwa parti mis-sensiela ta’ xogħol tal-awditjar li l-QEA wettqet dwar il-COVID-19. 
Jipprovdi l-ewwel valutazzjoni tal-impatt tal-kriżi fuq il-funzjonament tal-istituzzjonijiet tal-UE. 
Ir-Rapport Speċjali 18/2022, “Istituzzjonijiet tal-UE u COVID-19 – Ingħata rispons rapidu, iżda 
għad fadal sfidi biex isir l-aħjar użu mill-innovazzjoni u l-flessibbiltà mmexxija mill-kriżi”, huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu). 
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