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IL-QORTI TAL-AWDITURI

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija responsabbli għall-awditjar tal-finanzi tal-UE. Bħala l-
awditur estern tal-UE, din tikkontribwixxi għat-titjib fl-immaniġġjar tal-finanzi tal-UE u
taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-ISTRUTTURA

A. Il-Membri
1. L-għadd ta' Membri
Membru wieħed għal kull Stat Membru (it-Trattat ta' Nizza fformalizza dik li sa dak iż-żmien
kienet l-unika proċedura rikonoxxuta), għalhekk attwalment hemm 28.
2. Ir-rekwiżiti
Il-Membri tal-Qorti għandhom:
— ikunu parti jew kienu parti minn korpi esterni tal-awditjar fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, jew

ikunu kwalifikati b'mod speċjali għal din il-kariga;

— juru li m'hemm l-ebda dubju rigward l-indipendenza tagħhom.

3. Il-proċedura tal-ħatra
Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jinħatru:
— mill-Kunsill, permezz ta' maġġoranza kwalifikata;

— fuq ir-rakkomandazzjoni ta' kull Stat Membru fir-rigward tas-siġġu tagħhom stess;

— wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

B. It-tip ta' mandat
1. It-tul tal-mandat
Sitt snin, u jiġġedded. Dak ta' President huwa ta' tliet snin, u jista' jiġġedded ukoll.
2. L-istatus
Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jgawdu mill-istess privileġġi u immunitajiet li japplikaw għall-
Imħallfin tal-Qorti tal-Ġustizzja.
3. L-obbligi
Il-Membri għandhom "jaqdu dmirijiethom f'indipendenza sħiħa". Dan ifisser:
— li ma jistgħu jfittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda sors estern;
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— li għandhom jastjenu minn kwalunkwe azzjoni li ma tkunx kompatibbli ma' dmirijiethom;

— li ma jistgħu jinvolvu ruħhom fl-ebda attività professjonali oħra, kemm jekk bi ħlas u kemm
jekk le;

— jekk jiksru dawn il-kundizzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħihom mill-kariga.

C. L-organizzazzjoni
Il-Qorti taħtar il-President tagħha minn fost il-Membri tagħha għal mandat ta' tliet snin li jista'
jiġġedded.
Il-Qorti torganizza ruħha f'ħamest ikmamar, b'responsabbiltà għal oqsma speċifiċi ta' nfiq u
għad-dħul. Kull Kamra għandha żewġ oqsma ta' responsabbiltà: l-ewwel nett, li tadotta rapporti
speċjali, rapporti annwali speċifiċi u opinjonijiet; it-tieni, li tħejji abbozzi ta' osservazzjonijiet
għar-rapporti annwali dwar il-baġit ġenerali tal-UE u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, u abbozzi
ta' opinjonijiet biex jiġu adottati mill-Qorti kollha kemm hi.
Il-Kmamar huma akkumpanjati minn żewġ kumitati orizzontali:
— il-Kumitat tal-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar, li jittratta l-politiki, l-istandards u l-

metodoloġija tal-awditjar tal-QEA, l-appoġġ u l-iżvilupp tal-awditjar u l-kontroll tal-
kwalità tal-awditjar; kif ukoll

— il-Kumitat Amministrattiv, li jittratta l-kwistjonijiet u d-deċiżjonijiet amministrattivi kollha
dwar il-komunikazzjoni u l-istrateġija.

IS-SETGĦAT

A. L-awditjar tal-Qorti
1. Il-qasam ta' kompetenza
Il-Qorti tal-Awdituri teżamina l-kontijiet ta' dħul jew ta' nfiq tal-Unjoni Ewropea u ta' kull korp
ieħor tal-UE. Il-Qorti twettaq l-awditjar tagħha sabiex tikseb assigurazzjoni raġonevoli dwar:
— l-affidabilità tal-kontijiet annwali tal-Unjoni Ewropea;

— il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi; kif ukoll

— l-istabilità tal-ġestjoni finanzjarja.

2. Metodi ta' awditjar
L-awditjar tal-Qorti huwa kontinwu; jista' jsir qabel jingħalqu l-kontijiet għas-sena finanzjarja
kkonċernata. Dan hu bbażat fuq rekords u jista' jsir fuq il-post:
— fl-istituzzjonijiet tal-UE;

— fi kwalunkwe korp li jimmaniġġja d-dħul jew l-infiq f'isem l-UE;

— fil-bini ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tirċievi pagamenti mill-baġit tal-UE.

Fl-Istati Membri, l-awditjar isir f'kooperazzjoni mal-korpi jew id-dipartimenti nazzjonali
kompetenti. Dawn il-korpi jintalbu jibagħtu lill-Qorti kull dokument jew informazzjoni li
jidhrilha li jkunu meħtieġa biex tagħmel xogħolha.
Il-Qorti ma għandhiex setgħat investigattivi. Għaldaqstant, din tirrapporta każijiet ta'
korruzzjoni u użu ħażin ta' fondi minn kriminalità organizzata lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra
l-Frodi (OLAF), li mbagħad jinvestiga dawn il-każijiet.
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3. Prerogattivi oħrajn
Wara li twettaq l-awditjar tagħha, il-Qorti tipprovdi lill-Parlament u lill-Kunsill b'Dikjarazzjoni
ta' Assigurazzjoni annwali (magħrufa bħala "DAS", li ġejja mill-Franċiż, ''déclaration
d'assurance'') dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta'
bażi. Il-Qorti tippubblika:
— rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE għal kull sena finanzjarja,

inkluża d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, li tibgħatu lill-istituzzjonijiet tal-UE u
tippubblikah f'Il-Ġurnal Uffiċjali flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet għall-
osservazzjonijiet li tkun għamlet il-Qorti;

— Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ);

— rapporti speċjali dwar suġġetti ta' interess partikolari, partikolarment dwar kwistjonijiet ta'
ġestjoni finanzjarja b'saħħitha;

— rapporti annwali speċifiċi li jikkonċernaw il-korpi tal-UE;

— analiżi panoramika, li tikkunsidra temi ġenerali relatati ma' kwistjonijiet marbuta
direttament mal-qasam ta' kompetenza tal-Qorti, abbażi tar-riċerka tagħha u l-esperjenza
li akkumulat.

B. Is-setgħat konsultattivi
Skont l-Artikolu 287(4) TFUE, istituzzjonijiet oħrajn jistgħu jitolbu lill-Qorti tagħti l-opinjoni
tagħha meta jaħsbu li jkun hemm bżonn. L-opinjoni tal-Qorti hija mandatorja meta l-Kunsill:
— jadotta regolamenti finanzjarji li jispeċifikaw il-proċedura għall-istabbiliment u l-

implimentazzjoni tal-baġit u għall-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet;

— jiddetermina l-metodi u l-proċedura li bihom ir-riżorsi proprji tal-UE jsiru disponibbli lill-
Kummissjoni;

— jistipula regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà tal-kontrolluri finanzjarji, uffiċjali tal-
awtorizzazzjoni u uffiċjali tal-kontabilità; jew

— jadotta miżuri kontra l-frodi.

ID-DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI U R-RATA TA' ŻBALL

Madwar nofs in-nefqa tal-UE awditjata fl-2016 kienet inqas mil-limitu ta' 2 % għal livell
materjali ta' żball. B'riżultat ta' dan, l-awdituri ħarġu opinjoni kwalifikata dwar il-pagamenti
tal-2016, aktar milli waħda negattiva. Din hija l-ewwel opinjoni kwalifikata tagħhom mindu l-
Qorti bdiet tipprovdi dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni annwali fl-1994. B'mod ġenerali, l-aħħar
għaxar snin juru titjib sinifikanti: bejn l-2006 u l-2011, il-Kummissjoni rnexxielha ttejjeb il-
ġestjoni finanzjarja, u b'hekk naqset ir-rata ta' żball minn 7 % fl-2006 għal 3.9 % fl-2011.
Madankollu r-rata ta' żball telgħet għal 4.8 % fl-2012, u sussegwentement naqset għal 4.7 %
(4.5 %[1]) fl-2013, 4.4 % fl-2014, 3.8 % fl-2015 u fl-aħħar nett 3.1 % 2016. L-awdituri taw
opinjoni pożittiva dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE għall-2016, jew ''ivvalidawhom'', kif
kien il-każ kull sena mill-2007 'l hawn. Id-dħul fl-2016 kien ħieles minn żball materjali.
Fir-rigward tan-nefqa, id-differenza bejn l-iskemi ta' rimborż tibqa' influwenza ewlenija fuq
il-livell ta' żball, bl-UE tirrimborża spejjeż eliġibbli abbażi ta' dikjarazzjonijiet magħmula
minn benefiċjarji, u skemi ta' intitolament, fejn il-pagamenti jsiru wara li jiġu ssodisfati l-

[1]Ċifra kkalkulata mill-ġdid għall-2013 biex taqbel mal-istruttura tar-Rapport Annwali tal-2014 u b'hekk tippermetti
paragun bejn l-2013 u l-2014.
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kundizzjonijiet. Pereżempju għall-''Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali'', il-livell ta' żball
stmat kien ta' 4.8 %, u għar-''Riżorsi Naturali: L-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika
u s-sajd'' kien ta' 4.9 % (rimborż tal-ispejjeż fiż-żewġ każijiet), filwaqt li n-nefqa fuq bażi ta'
intitolament kellha rati ta' żball ta' inqas minn 2 %.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Qorti tal-Awdituri ġiet stabbilita fl-1977 fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Din saret
istituzzjoni sħiħa tal-UE fl-1993. Minn dakinhar, din għenet lill-Parlament u lill-Kunsill
jeżerċitaw ir-rwol tagħhom li jikkontrollaw l-implimentazzjoni tal-baġit.
Ir-rapport annwali u r-rapporti speċjali huma l-bażi tal-eżerċizzju ta' kwittanza annwali tal-
Parlament, li matulu dan jevalwa politikament ir-rapporti tal-Qorti. Il-Membri tal-Qorti huma
mistiedna jressqu r-rapporti tagħhom fil-laqgħat tal-kumitati u jwieġbu l-mistoqsijiet tal-
Membri tal-PE.
Kull sena, il-Qorti tal-Awdituri u l-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit (CONT)
jorganizzaw bosta laqgħat li matulhom il-membri tal-Kumitat CONT jiddiskutu mal-Membri
tal-Qorti l-prijoritajiet politiċi tagħhom, il-programm ta' ħidma annwali tal-Qorti, arranġamenti
dettaljati għal kooperazzjoni, eċċ. Il-Parlament jagħmel ukoll suġġerimenti dwar dawn il-
kwistjonijiet fir-riżoluzzjonijiet annwali tiegħu dwar il-kwittanza tal-Qorti tal-Awdituri.
Għandu jiġi osservat ukoll li l-Kumitat CONT jorganizza seduti ta' smigħ biex jintervista lill-
kandidati nominati għall-kariga ta' Membru tal-Qorti. Barra minn hekk, l-għarfien espert tal-
Qorti għin lill-Membri tal-PE fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet finanzjarji.
Rudolfs Verdins
10/2017
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