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DAĦLA 

Fl-istess ħin, l-UE poġġiet lilha nnifisha fuq quddiem nett fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima globali u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva. 

B’konsegwenza ta’ dan, il-programmi ta’ rkupru ta’ wara l-COVID u l-
miżuri għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jirċievu assistenza 
finanzjarja mill-UE fuq skala mingħajr preċedent. Minbarra r-riżorsi 
baġitarji tas-soltu maqbula bħala parti mill-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) 2021-2027, l-Unjoni Ewropea nediet l-inizjattiva 
“NextGenerationEU” (NGEU), li sehem sinifikanti minnha huwa 
ddedikat għat-tranżizzjoni ekoloġika.  

Ir-rwol tagħna bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni 
Ewropea huwa li nivverifikaw li l-fondi tal-UE jinġabru u jintefqu 
skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, u jekk l-infiq jiksibx riżultati 
għall-kontribwent Ewropew. Dan japplika wkoll għall-miżuri l-ġodda 
li ttieħdu biex iċ-ċittadini jiġu megħjuna jegħlbu l-effetti avversi tal-
pandemija u l-isfidi li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima.  

Il-Programm ta’ Ħidma 2022 + tagħna tħejja b’dawn l-isfidi 
partikolari f’moħħna. Taħt il-qasam ta’ nfiq u ta’ politika “Ir-rispons 
tal-UE għall-COVID-19 u l-irkupru wara l-kriżi”, aħna qed nippjanaw li 
nippubblikaw 16-il rapport dwar kwistjonijiet bħall-akkwist tal-
vaċċini kontra l-COVID-19, u sensiela ta’ awditi dwar il-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza. Taħt l-intestatura “it-tibdil fil-klima, l-ambjent 
u r-riżorsi naturali”, aħna qed nippjanaw li nħejju 17-il rapport, inkluż
dwar l-integrazzjoni tal-klima u l-bijokarburanti.

Il-pandemija globali tal-COVID-19 qed tkompli tkun ta’ piż kbir fuq il-
ħajja tan-nies fl-Unjoni Ewropea. Għalkemm irnexxielna negħlbu l-
agħar fażi tagħha, xorta waħda se jkollna niffaċċjaw il-konsegwenzi 
tagħha fis-snin li ġejjin. 
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Madankollu, aħna nkopru wkoll il-ħafna oqsma oħra ta’ nfiq u ta’ 
politika tal-UE. Hawn taħt issib lista ta’ 79 rapport speċjali u rapport 
analitiku li biħsiebna nippubblikaw fl-2022 u fi snin sussegwenti.  

Liċ-ċittadini tal-UE, lill-partijiet ikkonċernati istituzzjonali tagħna u lis-
sħab tagħna, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri, 
nassigurawhom li se nipprovdulhom awditi indipendenti u oġġettivi 
kif ukoll rapporti dwar kwistjonijiet ewlenin għall-futur tal-Unjoni 
Ewropea. Aħna se nkomplu nenfasizzaw it-theddid u l-

opportunitajiet fejn niltaqgħu magħhom, sabiex nappoġġaw lill-
Unjoni Ewropea fl-ilħuq tal-għanijiet tagħha. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Il-President 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
Tip ta’ prodott tal-awditjar 

u objettiv tal-kompitu 

Rispons tal-UE għall-
COVID-19 u rkupru wara l-

kriżi 

 

2022 

Akkwist ta’ vaċċini kontra l-
COVID-19 

Awditu biex jiġu vvalutati l-isforzi tal-UE biex tikseb kwantitajiet suffiċjenti ta’ vaċċini tal-COVID-19 b’mod 
effettiv. 

Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej, u Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza 

Rapport Analitiku biex jiġu analizzati r-riskji u l-opportunitajiet fil-koordinazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) fir-rigward tal-finanzjament tal-
investimenti pubbliċi. 

Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza – tfassil tas-sistema ta’ 
kontroll tal-Kummissjoni  

Awditu biex jiġi vvalutat jekk is-sistema ta’ kontroll tal-Kummissjoni għandhiex il-potenzjal li tiżgura r-
regolarità tal-pagamenti taħt l-RRF u tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-UE. 

Pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u 
r-reżiljenza (NRRPs) 

Awditu biex jiġi vvalutat il-proċess ta’ approvazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza 
(NRRPs) ippreżentati fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Inizjattiva ta’ Investiment fir-
Rispons għall-Coronavirus 
(CRII/CRII+) u r-REACT-EU 

Awditu biex jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni adattatx b’mod effettiv il-politika ta’ koeżjoni għall-
perjodu 2014-2020 permezz tal-Inizjattivi ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus u r-REACT-EU, u 
mmobilizzatx malajr il-fondi SIE biex tirrispondi għall-pandemija tal-COVID-19. 

Appoġġ biex jittaffew ir-Riskji ta’ 
Qgħad f’Emerġenza (SURE) 

Awditu biex jiġi analizzat jekk ix-SURE kienx effettiv fil-protezzjoni tal-impjiegi permezz ta’ appoġġ għall-
introjtu għall-impjegati u s-sostituzzjoni tal-introjtu għall-persuni li jaħdmu għal rashom – u b’hekk biex jiġu 
evitati sensji żejda – matul il-kriżi tal-COVID-19. 

Ġestjoni tad-dejn fil-Kummissjoni Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni żviluppatx sistemi effettivi għall-immaniġġjar tal-finanzjament 
b’dejn għall-NGEU. 

Reżiljenza tal-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-UE 

Awditu biex jiġu vvalutati l-miżuri amministrattivi stabbiliti mill-istituzzjonijiet tal-UE biex tinżamm il-
kontinwità tan-negozju matul il-kriżi tal-COVID-19. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu  Tip ta’ prodott tal-awditjar  
u objettiv tal-kompitu 

Rispons tal-UE għall-
COVID-19 u rkupru wara l-

kriżi 

 

2022 

Moviment liberu – Fażi I 
Awditu biex jiġi ddeterminat jekk il-Kummissjoni kinitx ħadet azzjoni effettiva biex tipproteġi d-dritt tal-
moviment liberu, inkluż il-funzjonament tal-ftehim ta’ Schengen, fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 bejn 
Frar 2020 u Settembru 2021. 

Moviment liberu – Fażi II Awditu biex jiġi kkomplementat l-awditu bl-isem ta’ “Moviment liberu – Fażi I” li jivvaluta d-dritt tal-
moviment liberu fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19. 

 

Rispons tal-UE għall-
COVID-19 u rkupru wara l-

kriżi 

 

2023+ 

Katina tal-provvista tal-ikel matul 
il-COVID-19 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri rrispondewx kif xieraq għall-pandemija tal-
COVID-19 biex tinżamm is-sigurtà tal-ikel fl-UE kollha. 

Rispons tal-aġenziji tal-UE għall-
pandemija 

Awditu biex jiġi vvalutat kif l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u 
l-Kontroll tal-Mard (ECDC) rrispondew għall-isfida tal-pandemija tal-COVID-19 u jekk dan ir-rispons kienx 
adegwat għall-użu. 

Assorbiment tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza 

Awditu biex jiġi vvalutat wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF): il-ħeffa 
tal-iżborż. Sa liema punt sar frontloading tal-finanzjament taħt l-RRF l u ntuża mill-Istati Membri għar-riformi 
u l-investiment? 

Prestazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza 

Awditu biex jiġi vvalutat ix-xerqien tal-mekkaniżmu tal-Kummissjoni għall-monitoraġġ tal-ikkompletar tal-
istadji importanti u l-miri maqbula stabbiliti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza (RRPs) tal-Istati Membri 
biex titkejjel il-prestazzjoni tal-faċilità. 

Sistemi ta’ kontroll tal-Istati 
Membri għall-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk is-sistemi ta’ kontroll tal-Istati Membri għall-ġestjoni tal-fondi riċevuti mill-RRF 
humiex imfassla tajjeb biex jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-UE. 

Implimentazzjoni tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza mill-
Istati Membri 

Awditu biex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza (RRPs) f’għadd żgħir ta’ 
Stati Membri, b’fokus fuq l-objettivi ta’ politika ewlenin tal-RRP nazzjonali ta’ kull pajjiż. Matul iċ-ċiklu tal-
ħajja tal-implimentazzjoni tal-RRF, il-QEA tista’ progressivament tkopri s-27 pjan nazzjonali kollha għall-
irkupru u r-reżiljenza b’awditi bħal dawn. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
Tip ta’ prodott tal-awditjar 

u objettiv tal-kompitu 

 

Żieda fil-kompetittività 
ekonomika tal-UE għall-
benefiċċju taċ-ċittadini 

kollha 

 

2022 

 

Twessigħ ta’ Orizzont 2020 

Awditu biex jiġu analizzati l-azzjonijiet identifikati f’Orizzont 2020 bħala li għandhom l-għan li “jingħalaq id-
distakk bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa” li hemm bejn “il-mexxejja fl-innovazzjoni” u “l-innovaturi 
modesti”, biex b’hekk tikber il-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020 u jingħata kontribut għar-realizzazzjoni taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. 

Kompetittività tal-SMEs  Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri żgurawx użu orjentat lejn ir-riżultati tal-appoġġ 
taħt l-FEŻR biex l-SMEs isiru aktar kompetittivi u adatti għall-futur. 

Sigurtà tan-networks tal-5G Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-UE hijiex qed timplimenta networks siguri tal-5G  b’mod f’waqtu u konċertat. 

Internalizzazzjoni tal-SMEs Awditu biex jiġu eżaminati l-programmi ta’ appoġġ tal-UE għall-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs fl-UE. 

Unjoni tal-Enerġija 
Awditu biex tiġi eżaminata s-sorveljanza mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi 
tal-Enerġija (ACER) fuq l-implimentazzjoni konsistenti u effettiva tar-regoli tas-suq tal-elettriku u s-
sorveljanza fuq l-abbuż tas-suq u t-trasparenza (REMIT) fil-qasam tas-suq intern tal-enerġija. 

Big data tad-DĠ AGRI Awditu biex jiġi vvalutat kif il-Kummissjoni tuża d-data u l-analitika tad-data għall-analiżi tal-politika agrikola 
komuni u kif kienet qed tħejji ruħha biex tagħmel użu aħjar mill-big data. 

Drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali 

Awditu biex jiġi jvvalutat jekk il-Kummissjoni hijiex effettiva fl-iżvilupp tal-politika tal-UE dwar il-proprjetà 
intellettwali u fil-protezzjoni tad-drittjiet ta’ proprjetà intellettwali fis-suq uniku. 

Gvern elettroniku 
Awditu biex jiġu vvalutati t-tfassil, l-effettività u l-monitoraġġ tal-pjan ta’ azzjoni dwar il-gvern elettroniku 
għall-2016-2020. Minħabba l-firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet inklużi fil-pjan, aħna nillimitaw il-valutazzjoni 
tagħna għal azzjonijiet li jimmiraw in-negozji. 

Diġitalizzazzjoni tal-iskejjel Awditu biex tiġi vvalutata l-effettività tal-appoġġ tal-UE għad-diġitalizzazzjoni tal-iskejjel. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
Tip ta’ prodott tal-awditjar 

u objettiv tal-kompitu 

Żieda fil-kompetittività 
ekonomika tal-Unjoni 
għall-benefiċċju taċ-

ċittadini kollha 

 

2023+ 

Insiru t-tieni l-akbar produttur tal-
batteriji fid-Dinja sal-2024 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri kinux effettivi fl-iżvilupp ta’ katina ta’ valur 
globalment kompetittiva u effiċjenti fir-riżorsi għall-batteriji fl-UE. 

Investiment Dirett Barrani Awditu biex jiġi pprovdut fehim approfondit inizjali dwar kemm qed jiġi implimentat b’mod effettiv ir-
Regolament 2019/452 dwar mekkaniżmi għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin (FDI). 

Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati 
Awditu biex jiġi vverifikat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżgurawx li l-operatur ekonomiku awtorizzat 
(AEO) jilħaq l-objettiv tiegħu li jsaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista internazzjonali u jiffaċilita l-
kummerċ, filwaqt li jiżgura li d-dħul jinġabar kollu. 

Industrija tal-mikroċippi Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri kinux appoġġaw b’mod effettiv industrija tal-
mikroċippi globalment kompetittiva fl-UE. 

Użu tal-idroġenu fit-trasport 
Awditu biex tiġi vvalutata l-effettività tal-istrateġija tal-Kummissjoni fil-promozzjoni tal-infrastruttura tal-
idroġenu tal-UE għat-trasport, u l-effiċjenza tal-appoġġ tal-UE għall-iżvilupp u l-forniment f’waqtu tal-
infrastruttura tal-idroġenu għat-trasport fl-Istati Membri. 

Rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali fi ħdan l-UE 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk għadx hemm ostakli għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u 
d-diplomi akkademiċi tal-ħaddiema fi ħdan is-suq intern tal-UE. 

Intelliġenza Artifiċjali 
Awditu biex jiġi analizzat jekk l-investimenti tal-Kummissjoni fil-qasam tal-intelliġenza artifiċjali, 
prinċipalment permezz ta’ Orizzont 2020, humiex qed jiġu sfruttati kummerċjalment fl-UE, u b’mod 
partikolari fi ħdan l-industrija tal-UE. 

Koeżjoni elettronika u bini ta’ 
kapaċità amministrattiva 
strateġika 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri humiex qed jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-
koeżjoni elettronika sabiex jiġi applikat approċċ strateġiku lejn il-bini tal-kapaċità amministrattiva fil-qasam 
tal-koeżjoni. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
Tip ta’ prodott tal-awditjar 

u objettiv tal-kompitu 

Reżiljenza fil-konfront ta’ 
theddid għas-sigurtà tal-
Unjoni, u rispett għall-

valuri Ewropej tal-libertà, 
id-demokrazija u l-istat 

tad-dritt 

 

2022 

Stat tad-dritt fil-Balkani tal-
Punent 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-appoġġ tal-UE għall-Balkani tal-Punent ikkontribwiex b’mod effettiv għat-titjib 
tal-Istat tad-Dritt fir-reġjun. 

Protezzjoni kontra l-hacking għall-
istituzzjonijiet tal-UE 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE humiex lesti li jittrattaw l-inċidenti 
ċibernetiċi. 

Kunflitti ta’ interess Awditu biex jiġi jeżaminat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilewx politiki u proċeduri effettivi biex 
jindirizzaw il-problemi ta’ kunflitt ta’ interess fil-pagamenti li jsiru taħt il-PAK u taħt il-Koeżjoni. 

PAK u miżuri effettivi kontra l-
frodi 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni ħaditx azzjoni xierqa dwar il-frodi fl-infiq taħt il-PAK, u jekk 
identifikatx ir-riskji marbuta mal-“ħtif tal-art” u rrispondietx għalihom kif xieraq. 

Programmazzjoni tal-għajnuna 
għall-iżvilupp 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-UE allokatx l-għajnuna għall-iżvilupp tagħha għall-perjodu 2021-2027 abbażi 
ta’ strateġija ddefinita sew u jekk ipproduċietx programmi ta’ appoġġ ta’ kwalità. 

Kooperazzjoni transfruntiera fil-
Viċinat 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat 
(ENI) kinux effettivi fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni territorjali bejn il-fruntieri esterni tal-UE. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
Tip ta’ prodott tal-awditjar 
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demokrazija u l-istat tad-
dritt 

2023+ 

Azzjoni Preparatorja fuq ir-
Riċerka dwar id-Difiża 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-Azzjoni Preparatorja fuq ir-Riċerka dwar id-Difiża (PADR) kinitx effettiva fl-
ittestjar tal-mekkaniżmi biex tiġi ffinanzjata u stimulata l-kooperazzjoni fost l-atturi fl-Istati Membri tal-UE. 

Inizjattiva Spotlight Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-kontribuzzjonijiet tal-UE għall-Inizjattiva Spotlight konġunta bejn l-UE u n-NU 
humiex mod effiċjenti biex tiġi indirizzata l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet madwar id-dinja. 

Ugwaljanza għall-persuni 
b’diżabbiltà 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-kontribut tal-UE biex tiġi żgurata l-ugwaljanza għall-persuni b’diżabbiltà 
huwiex effettiv. 

Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna huwiex mgħammar tajjeb biex 
jikkontribwixxi b’mod effettiv għall-koerenza tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK). 

Indirizzar tal-Kawżi Ewlenin tal-
Migrazzjoni fl-Afrika 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-proġetti implimentati permezz tal-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika kisbux 
ir-riżultati intenzjonati tagħhom filwaqt li rrispettaw id-drittijiet bażiċi tal-bniedem. 

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija Awditu biex jingħata segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-Rapport Speċjali Nru 27/2018 u jiġu 
vvalutati r-riżultati tal-fergħa tal-iżvilupp taħt l-ewwel segment tal-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija. 

Stat tad-dritt fl-UE Awditu biex jiġi eżaminat jekk il-kundizzjonalità l-ġdida tal-istat tad-dritt hijiex għodda effettiva biex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-UE f’każ ta’ ksur tal-istat tad-dritt fil-qasam tal-koeżjoni. 
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Qasam ta’ politiki u ta’ 
finanzjament tal-UE u s-
sena tal-pubblikazzjoni 

ppjanata 

Isem tal-kompitu 
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2022 

Durabbiltà tad-diversifikazzjoni 
rurali u l-investimenti 
f’infrastrutturi 

Awditu biex jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri ħadux azzjoni biex jidderieġu l-investimenti 
rilevanti għall-iżvilupp rurali, b’mod partikolari dawk marbuta mad-diversifikazzjoni u l-infrastruttura, lejn 
proġetti b’benefiċċji dejjiema. 

Tassazzjoni u sussidji fuq l-
enerġija 

Rapport analitiku biex jiġu eżaminati t-tassazzjoni tal-enerġija u l-politika tas-sussidji f’termini tal-kontribut 
tagħha għall-objettivi klimatiċi tal-UE. 

Reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni 
Awditu biex jiġi pprovdut fehim approfondit dwar ir-rwol li kellu l-finanzjament tal-UE fit-tranżizzjoni 
soċjoekonomika f’reġjuni fejn l-industrija tal-faħam kienet qed tonqos, u jekk dawn il-fondi ġewx 
immaniġġjati bl-aħjar mod mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali/reġjonali ewlenin. 

Sajd illegali Awditu biex jiġi vvalutat jekk l-azzjoni tal-UE dwar is-sajd illegali timmirax ir-riskji ewlenin u tippromwovix 
ibħra sostenibbli. 

Integrazzjoni tal-azzjoni klimatika Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni tirrappurtax informazzjoni rilevanti u affidabbli dwar l-infiq fuq 
il-klima u dwar il-progress tal-mira ta’ 20 % għall-integrazzjoni tal-klima għall-perjodu 2014-2020. 

Protezzjoni tal-ħamrija u ġestjoni 
tad-demel 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-politika agrikola komuni u d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar in-
Nitrati jippermettux lill-UE tikseb ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija u tipprevieni konċentrazzjonijiet eċċessivi 
mid-demel likwidu. 

Trasport intermodali tal-
merkanzija 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-proġetti ffinanzjati mill-UE kinux effettivi biex jistimulaw trasport tal-
merkanzija multimodali u sostenibbli 
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Ekonomija ċirkolari Awditu biex tiġi eżaminata l-effettività tal-appoġġ, mogħti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-
fażijiet ta’ tfassil u produzzjoni tal-ekonomija ċirkolari. 

Tibdil fil-Klima u għajnuna għall-
iżvilupp 

Awditu biex tiġi vvalutata l-effettività tal-għajnuna li tingħata mill-Alleanza Globali kontra t-Tibdil fil-Klima+ 
(GCCA+), l-inizjattiva ta’ azzjoni esterna prinċipali tal-UE li tindirizza t-tibdil fil-klima, lill-aktar pajjiżi 
vulnerabbli biex jimmitigaw ir-riskji u jadattaw għall-bidliet. 
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2023+ 

Miri klimatiċi 
Awditu biex jittieħed kont tal-punt sa fejn intlaħqu l-miri għall-klima u l-enerġija għall-2020, filwaqt li jiġi 
vvalutat jekk il-qafas ta’ governanza tal-UE għall-klima u l-enerġija jipprovdix bażi robusta biex jintlaħqu l-
miri għall-2030. 

Enerġija blu u politika marittima 
integrata 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-politika marittima integrata tal-UE u l-inizjattivi ffinanzjati mill-UE 
kkontribwewx għat-tkabbir sostenibbli fis-settur tal-enerġija rinnovabbli tal-baħar. 

Bliet intelliġenti 
Awditu biex jivvaluta (i) l-effettività tal-proġetti ta’ riċerka ffinanzjati mill-UE u (ii) l-impatt tagħhom biex l-
ibliet isiru intelliġenti (aktar). Huwa se jivvaluta wkoll jekk it-tfassil ta’ Orizzont Ewropa (inklużi l-missjonijiet) 
ħax inkunsiderazzjoni t-tagħlimiet meħuda fil-passat. 

Trasport tal-annimali Awditu biex jiġi eżaminat l-impatt tar-regoli tal-UE fuq it-trasport ta’ annimali ħajjin. 

Trobbija tal-ħut Awditu biex jiġi vvalutat l-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) għal proġetti 
tal-akkwakultura, fejn ġew identifikati r-riżultati, l-ispejjeż u s-sostenibbiltà ambjentali. 

Skart perikoluż Rapport analitiku biex tiġi ppreżentata s-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-ġenerazzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ u t-tikkettar ta’ skart perikoluż fl-UE u l-vjeġġi lejn pajjiżi terzi. 

Bijokarburanti Awditu biex jiġi vvalutat l-appoġġ mill-UE għall-varar ta’ bijokarburanti sostenibbli, f’termini ta’ jekk dan 
wassalx għall-isfruttament ta’ sorsi sostenibbli u jekk għamilx differenza sinifikanti fl-użu tagħhom. 

Emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi 
u l-big data 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk ir-rappurtar dwar l-emissjonijiet tal-karozzi huwiex affidabbli u jippermettix il-
ġbir korrett u f’waqtu tal-multi relatati, kif ukoll biex jivvaluta l-impatt tal-flessibbiltà offruta lill-manifatturi u 
d-distakk bejn l-emissjonijiet li jseħħu f’laboratorju u dawk fid-dinja reali grazzi għall-big data. 
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2022 

Galassja tal-Baġit 2021+ Awditu biex jiġi vvalutat id-disinn attwali tal-arkitettura finanzjarja tal-UE, inklużi l-bidliet li rriżultaw mill-
QFP 2021-2027 u l-NGEU. 

Verifikazzjoni tal-ING Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni mmaniġġjatx iċ-ċiklu ta’ verifikazzjoni tal-introjtu nazzjonali 
gross (ING) għall-perjodu 2016-2019 b’mod effettiv u effiċjenti. 

Superviżjoni bankarja fl-UE Awditu biex jiġi pprovdut aċċertament dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni tas-superviżjoni mwettqa 
mill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti. 

Suq uniku għal fondi ta’ 
investiment 

Awditu biex jiġi vvalutat sa liema punt ġie stabbilit suq uniku li jiffunzjona tajjeb għall-fondi ta’ investiment u 
jekk dan jipproteġix lill-investituri u l-istabbiltà finanzjarja. 

Politiki fiskali u finanzi 
pubbliċi fl-Unjoni 

 

2023+ 

Irkupru tal-fondi tal-UE Awditu biex jiġu vvalutati l-proċeduri ta’ kontroll, fil-livell tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri, li jiżguraw li l-
UE tirkupra b’mod effettiv u f’waqtu l-fondi minfuqa li jkunu ntefqu b’mod irregolari. 

Riżorsa proprja l-ġdida bbażata 
fuq l-iskart mhux riċiklat mill-
imballaġġ tal-plastik 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni stabbilietx qafas xieraq għall-ġestjoni tar-riżorsa proprja l-ġdida 
bbażata fuq l-iskart mhux riċiklat mill-imballaġġ tal-plastik, inkluż għall-ġbir u l-verifikazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri. 

Kompetizzjoni fiskali dannuża fl-
UE 

Awditu biex jiġu vvalutati t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-effettività tal-miżuri ta’ politika u regolatorji 
meħuda mill-Kummissjoni għall-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE. 
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Oqsma oħra 

 

2022 

Konsulenti esterni Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kumissjoni tiksibx valur għall-flus filwaqt li tipproteġi l-interessi tagħha meta 
tqabbad konsulenti impjegati minn kuntratturi. 

LEADER 
Awditu biex jiġi eżaminat jekk l-approċċ ta’ żvilupp lokali mmexxi mil-LEADER/mill-komunità wassalx 
benefiċċji għall-iżvilupp lokali u jekk il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-gruppi ta’ azzjoni lokali mmaniġġjawx 
tajjeb l-ispejjeż u r-riskji marbuta mal-approċċ. 

Statistika affidabbli Awditu biex tiġi vvalutata l-effettività tal-Kummissjoni fil-forniment ta’ statistika Ewropea ta’ kwalità għolja. 

Blacklisting ta’ operaturi 
ekonomiċi 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-Kummissjoni waqqfitx sistema ta’ esklużjoni tad-diliġenza dovuta li taħdem 
tajjeb biex tiżgura li l-fondi tal-UE ma jmorrux għand riċevituri mhux affidabbli. 

Akkwist pubbliku  Rapport analitiku biex jiġu analizzati x-xejriet fl-UE kollha u l-aspetti speċifiċi għall-pajjiż abbażi tad-data ta’ 
Tenders Electronic Daily (TED). 

Oqsma oħra 

 

2023+ 

Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
fondi tal-UE 

Rapport analitiku biex jiġi analizzat l-istat tad-diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi tal-UE, ir-riskji 
u l-isfidi assoċjati magħha, u l-implikazzjonijiet tagħha għall-awditjar. 

Illobbjar fil-konfront tal-leġiżlaturi Awditu biex jiġi vvalutat jekk ir-Reġistru ta’ Trasparenza tal-UE huwiex għodda effettiva għall-iskrutinju 
pubbliku tal-attivitajiet tal-lobbisti li jippruvaw jinfluwenzaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell tal-UE. 

Ġestjoni u kontroll fil-politika ta’ 
Koeżjoni 

Awditu biex jiġi vvalutat jekk il-kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet maniġerjali tal-Istati Membri, (magħrufa 
bħala kontrolli tal-ġestjoni tal-ewwel livell) humiex kompletament effettivi fil-prevenzjoni ta’ żbalji fl-infiq 
taħt il-politika ta’ koeżjoni. 

Settur tal-inbid Awditu dwar kemm l-appoġġ tal-politika agrikola komuni għas-settur tal-inbid tal-UE għen biex dan isir aktar 
kompetittiv u reżiljenti. 
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DWARNA 

Aħna l-awditur estern tal-UE. Il-QEA hija magħmula minn Membru 
wieħed minn kull Stat Membru u hija appoġġata minn madwar 
900 membru tal-persunal min-nazzjonalitajiet kollha tal-UE. Aħna 
bbażati fil-Lussemburgu, bdejna xogħolna fl-1977 u ilna 
istituzzjoni tal-UE mill-1993. 

Il-valuri tagħna huma l-indipendenza, l-integrità, l-oġġettività, it-
trasparenza u l-professjonalità. 

Il-missjoni tagħna: Permezz tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu, li 
huwa indipendenti, professjonali u jħalli impatt, aħna nivvalutaw l-
ekonomija, l-effettività, l-effiċjenza, il-legalità u r-regolarità tal-
azzjoni tal-UE. Dan jgħin biex jittejbu l-għoti ta’ rendikont, it-
trasparenza u l-ġestjoni finanzjarja tal-UE, u b’hekk tissaħħaħ il-
fiduċja taċ-ċittadini fl-UE. Aħna nagħmlu ħilitna biex nirrispondu 
b’mod effettiv għall-isfidi attwali u dawk tal-futur li l-UE se tiffaċċja 
f’ambjent li qed jinbidel malajr. 

Il-viżjoni tagħna: Aħna għandna l-għan li nkunu fuq quddiem nett 
f’dak li jirrigwarda l-professjoni tal-awditjar tas-settur pubbliku, u li 
nikkontribwixxu għal Unjoni Ewropea aktar reżiljenti u sostenibbli li 
tiddefendi l-valuri demokratiċi li fuqhom hija bbażata. 

Ir-rapporti tal-awditjar, ir-rapporti analitiċi u l-opinjonijiet tagħna 
huma element essenzjali tal-katina ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE. 
Dawn jintużaw biex jintalab rendikont mingħand dawk li huma 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-
UE: il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE, u l-
amministrazzjonijiet nazzjonali. 

Fl-aħħar nett, permezz tal-ħidma tagħna, aħna nixtiequ ngħinu liċ-
ċittadini tal-UE biex jifhmu b’mod aktar ċar kif l-UE u l-Istati 
Membri tagħha qed jiffaċċjaw l-isfidi attwali u tal-futur. 
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L-OUTPUT TAGĦNA 
Aħna noħorġu:  

— rapport annwali dwar il-baġit tal-UE, inkluża dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni; 

— rapporti annwali speċifiċi li jippreżentaw l-opinjonijiet tal-awditjar finanzjarju li noħorġu dwar kull aġenzija u korp tal-UE;  

— rapport annwali dwar il-prestazzjoni fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE; 

— rapporti speċjali dwar suġġetti tal-awditjar magħżula, li jiġu ppubblikati matul is-sena, u li huma prinċipalment ir-riżultat ta’ awditi tal-
prestazzjoni;  

— rapporti analitiċi – li huma analiżijiet deskrittivi u informattivi tal-oqsma ta’ politika jew ta’ ġestjoni tal-UE; 

— opinjonijiet, li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew jużaw meta jkunu qed japprovaw liġijiet tal-UE u deċiżjonijiet oħra.  
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