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IL-QORTI TAL-AWDITURI

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) 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).

— Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni (ara, b'mod partikolari it-Titlu XIV dwar l-awditjar estern u l-kwittanza).

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 fil-prinċipju hemm 27[1].
2. Ir-rekwiżiti
Il-Membri jeħtiġilhom:
— 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 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.

[1]Bħalissa hemm biss 26 Membru b'siġġu, peress li l-kariga Portugiża ilha vakanti għal aktar minn sena (fiż-żmien tal-
kitba – Diċembru 2022).
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B. It-tip ta' mandat
1. It-tul tal-mandat
Sitt snin, li jista' jiġġedded.
2. L-istatus
Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jgawdu mill-istess privileġġi u immunitajiet li japplikaw
għall-Imħallfin tal-Qorti tal-Ġustizzja.
3. Id-dmirijiet
Il-Membri jeħtiġilhom "jaqdu dmirijiethom f'indipendenza sħiħa". Dan ifisser li:
— ma jistgħu jfittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda sors estern;

— jeħtiġilhom jastjenu minn kwalunkwe azzjoni li ma tkunx kompatibbli ma'
dmirijiethom;

— 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-Kulleġġ jaħtar il-President tiegħu minn fost il-Membri tiegħu għal mandat ta' tliet snin
li jista' jiġġedded.
Il-Qorti torganizza ruħha f'ħamest ikmamar, b'responsabbiltà għal oqsma speċifiċi ta'
nfiq u dħul:
— Kamra I: Użu sostenibbli ta' riżorsi naturali;

— Kamra II: Investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni;

— Kamra III: Azzjoni esterna, sigurtà u ġustizzja;

— Kamra IV: Regolamentazzjoni tas-swieq u ekonomija kompetittiva;

— Kamra V: Finanzjament u amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

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-Qorti għandha madwar 950 membru tal-persunal u hija bbażata ġewwa l-
Lussemburgu.

IS-SETGĦAT

A. L-awditjar tal-Qorti
1. Il-qasam ta' kompetenza
Il-Qorti teżamina l-kontijiet ta' dħul jew ta' nfiq tal-Unjoni Ewropea u ta' kull korp ieħor
tal-UE. Il-Qorti twettaq l-awditjar tagħha biex tikseb assigurazzjoni raġonevoli dwar:
— l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-Unjoni Ewropea (awditu finanzjarju);
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— il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi (awditu tal-konformità); kif ukoll;

— l-istabbiltà tal-ġestjoni finanzjarja (awditu tal-prestazzjoni).

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

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

— kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tirċievi pagamenti mill-baġit tal-UE.

Fl-Istati Membri, l-awditjar isir f'kooperazzjoni mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar
nazzjonali. Dawk awditjati jintalbu jibagħtu lill-Qorti kull dokument jew informazzjoni li
jidhrilha li jkunu meħtieġa għall-finijiet tagħha.
Il-Qorti ma għandhiex setgħat investigattivi. Għaldaqstant, tirrapporta każijiet ta' frodi
u korruzzjoni possibbli lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u/jew lill-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew, li mbagħad jittrattaw il-każijiet skont il-kompetenzi
rispettivi tagħhom.
3. Rapporti tal-awditjar
Wara l-awditjar tagħha, il-Qorti tippubblika:
— rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp, inkluż id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, b'enfasi fuq il-konformità u r-
regolarità (sal-15 ta' Novembru, jew qabel);

— rapporti annwali dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE għas-snin 2019–2021
(mill-2022 'il quddiem, l-aspett tal-prestazzjoni se jiġi inkorporat mill-ġdid fir-rapport
annwali ordinarju);

— rapporti annwali speċifiċi dwar l-aġenziji, il-korpi deċentralizzati u l-impriżi konġunti
tal-UE;

— rapporti speċjali dwar suġġetti ta' interess, partikolarment dwar kwistjonijiet ta'
ġestjoni finanzjarja tajba u nfiq speċifiku jew oqsma ta' politika;

— analiżijiet li jkopru politiki u suġġetti ta' maniġment minn perspettiva mifruxa,
jippreżentaw analiżi ta' oqsma jew kwistjonijiet li għadhom mhumiex awditjati jew
jistabbilixxu bażi fattwali dwar ċerti suġġetti.

B. Is-setgħat konsultattivi
F'konformità mal-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
obbligatorja 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;
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— jistipula regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà tal-kontrolluri finanzjarji, uffiċjali tal-
awtorizzazzjoni u uffiċjali tal-kontabbiltà; jew

— jadotta miżuri kontra l-frodi.

IR-RAPPORTI ANNWALI TAL-QORTI GĦALL-2021

A. Ir-rapport annwali tal-QEA għall-2021
Ir-rata ta' żball kumplessiva tan-nefqa żdiedet minn 2.7% fl-2020 għal 3.0% fl-2021.
Mill-infiq awditjat, 63% kien infiq b'riskju għoli, jiġifieri prinċipalment pagamenti bbażati
fuq rimborżi li għalihom japplikaw regoli u kriterji ta' eliġibbiltà kumplessi. Dan it-tip ta'
pagament spiss isir fi ħdan il-politika ta' koeżjoni u l-programmi ta' żvilupp rurali, li huma
amministrati fi ħdan ġestjoni kondiviża bejn il-Kummisssjoni u l-Istati Membri.
Ir-rata ta' żball għal dan it-tip ta' pagament huwa stmat għal 4.7% (meta mqabbla
ma' 4.0% fl-2020 u 4.9% fl-2019) li hija ogħla mil-livell limitu ta' materjalità u ġiet
ikklassifikata bħala "pervażiva". Għaldaqstant, għat-tielet sena konsekuttiva, il-Qorti
ħarġet opinjoni negattiva dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati
l-kontijiet (aktar milli opinjoni kwalifikata, kif kien il-każ għas-snin 2016-2018), li
taċċentwa problemi persistenti li jeħtieġ li jiġu indirizzati.
Minbarra l-awditjar tagħha tal-infiq fil-qafas tal-baġit regolari tal-UE, il-Qorti pprovdiet
opinjoni separata dwar in-nefqa fl-ambitu tal-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Se
tkompli tagħmel dan sakemm idum jeżisti l-fond. Il-finanzjament mill-Fond għall-Irkupru
u r-Reżiljenza jiġi żborżat ladarba jintlaħqu ċerti objettivi intermedji u miri. L-awditjar
tal-Qorti ffoka fuq jekk il-Kummissjoni kinitx ġabret evidenza suffiċjenti u xierqa biex
tappoġġa l-valutazzjoni tagħha tal-punt sa fejn kienu nkisbu l-objettivi intermedji.
Fl-2021, sar pagament uniku ta' EUR 11.5-il biljun lil Spanja wara li kisbet 52 objettiv
intermedju relatati mar-riformi. Il-Qorti sabet li wieħed mill-objettivi intermedji ma kienx
ġie ssodisfat b'mod sodisfaċenti, iżda qieset l-impatt bħala immaterjali. Madankollu,
hija kkonkludiet li l-Kummissjoni kienet għadha ma kellhiex metodu biex tikkwantifika l-
impatt tan-nuqqas li jinkiseb objettiv intermedju jew mira u biex tiddetermina l-ammont
li għandu jiġi sospiż b'riżultat ta' dan.
B. Rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-
UE - Status fi tmiem l-2021
Għall-2019, l-2020 u l-2021, il-Qorti qasmet ir-rapport annwali tagħha f'żewġ partijiet
bħala parti minn proġett pilota – l-ewwel, ir-rapport annwali tagħha li jiffoka fuq l-
affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi u,
it-tieni, rapport dwar il-prestazzjoni tal-programmi ta' nfiq tal-baġit tal-UE. B'hekk,
hija tat segwitu għall-appelli mill-Kunsill u mill-Parlament, b'mod partikolari l-Kumitat
tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit (CONT), għal aktar analiżi profonda tal-prestazzjoni tal-
programmi ta' nfiq tal-UE – kompitu li l-QEA twettaq ukoll fir-rapporti speċjali tagħha
dwar il-prestazzjoni. Il-qasma pprovdiet enfasi aktar qawwija fuq ir-riżultati miksuba bil-
baġit tal-UE u għamlitha possibbli li jitqies ir-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-
ġestjoni u l-prestazzjoni. Dan ir-rapport huwa ppubblikat biss fl-aħħar ta' Ġunju tas-
sena ta' wara s-sena finanzjarja inkwistjoni u għalhekk ma jistax jiġi kopert fir-rapport
annwali tal-Qorti. Madankollu, il-Qorti se twaqqaf ir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni
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mir-rapportar tagħha dwar is-sena finanzjarja 2022 u tintegra mill-ġdid l-aspetti tal-
prestazzjoni fil-Kapitolu 3 tar-rapport annwali.
Ir-rapport dwar il-prestazzjoni tal-2021 janalizza l-prestazzjoni tal-baġit tal-UE fir-
rigward tal-integrazzjoni ta' ħames prijoritajiet ta' politika orizzontali fl-ambitu tal-
programmi tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021–2027, jiġifieri (i) il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima, (ii) il-preservazzjoni tal-bijodiversità, (iii) l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, (iv)
l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u (v) it-tranżizzjoni diġitali.
Ir-rapport jeżamina wkoll jekk il-qafas ta' prestazzjoni tal-Kummissjoni jkejjilx b'mod
adegwat il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-prijoritajiet orizzontali. Il-Kummissjoni
ssegwi n-nefqa fuq il-klima, il-bijodiversità u l-ġeneru (il-metodoloġija tagħha għall-
aħħar qasam hija inqas żviluppata milli għaż-żewġ oqsma l-oħra).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Qorti tal-Awdituri ġiet stabbilita fl-1977 fuq inizjattiva tal-Parlament. Din saret
istituzzjoni tal-UE fl-1993. Minn dakinhar, din għenet lill-Parlament u lill-Kunsill
jeżerċitaw ir-rwol tagħhom li jikkontrollaw l-implimentazzjoni tal-baġit. Ir-rapporti
annwali u r-rapporti speċjali jservu bħala l-bażi tal-eżerċizzju annwali tal-Parlament
għall-kwittanza.
Il-Membri tal-Qorti huma mistiedna jippreżentaw ir-rapporti tagħhom fil-laqgħat tal-
kumitat u jwieġbu għall-mistoqsijiet imqajma mill-Membri tal-PE – primarjament fil-
Kumitat CONT tal-Parlament, iżda wkoll f'laqgħat konġunti tal-Kumitat CONT ma'
kumitat speċjalizzat wieħed jew aktar, jew, xi drabi, f'każijiet ta' interess limitat
għall-Kumitat CONT, f'kumitat speċjalizzat biss. Kull sena, il-Qorti tal-Awdituri u l-
Kumitat CONT jorganizzaw 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. Darba fis-sena, il-President
tal-QEA jattendi laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-Parlament biex
jippreżenta l-programm ta' ħidma annwali tal-QEA u jistieden lill-kumitati kollha
jippreżentaw is-suġġerimenti tagħhom għall-eżerċizzju ta' programmazzjoni li jmiss.
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 ta' 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. Għal aktar
informazzjoni dwar dan is-suġġett, jekk jogħġbok idħol fis-sit web tal-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit.

Michaela FRANKE
12/2022
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