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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C9-0129/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 129 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2020),

A. billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

B. billi, waqt il-laqgħa tiegħu tal-25 ta' Ġunju 2020, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli/mhux favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' 
Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, 
għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-
oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.
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ANNESS 1: CURRICULUM VITAE TA' HELGA BERGER

Kompetenzi ewlenin

- Ħafna snin ta' esperjenza fil-qasam tal-awditjar
- Esperjenza estensiva ta' ġestjoni fl-amministrazzjoni pubblika u l-finanzi pubbliċi
- Esperjenza professjonali bħala mħallef
- Esperjenza professjonali fil-politika u fil-Komunikazzjonijiet
- Membru ta' bord ta' superviżjoni u ta' kumitati
- Deċiżiva, assertiva, attiva, determinata
- Indipendenza, Trasparenza, Effiċjenza, Effikaċja u l-valur għall-flus huma l-oqsma li niffoka 
fuqhom

Esperjenza professjonali

Ministeru Federali għall-Finanzi, l-Awstrija:

- Direttur Ġenerali Baġit u Finanzi Pubbliċi Jannar 2016 - preżent
Id-Direttorat għandu r-responsabbiltà ġenerali għall-baġit Federali Awstrijak u l-għan tiegħu 
huwa li jikseb konsolidazzjoni sostnuta tal-finanzi pubbliċi

Qorti tal-Awdituri Awstrijaka, l-Awstrija:

Direttriċi Ġenerali Ġestjoni u Amministrazzjoni Ottubru 2010 – Diċembru 2015

- Direttriċi Ġenerali Awditjar Diviżjoni 5 (Stat Federali, Provinċji,
Muniċipalitajiet) Lulju 2010 – 
Settembru 2010

- Viċi Direttur Ġenerali Diviżjoni tal-Awditjar 5 (Stat Federali, Provinċji,
Muniċipalitajiet) Marzu 2008 – Ġunju 2010

- Kap tal-Unità Komunikazzjoni/Relazzjoni mal-Parlamenti,
Kelliem għall-Istampa tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka Ottubru 2006 – 
Ġunju 2010
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Ministeru Federali għall-Finanzi, l-Awstrija:

Ħatra bħala Mħallef fil-Qorti Reġjonali ta' Vjenna Lulju 2006
Kandidat Ġudizzjarju April 2003 – Ġunju 2006

Ministeru Federali għas-Servizz Pubbliku u l-Isport, l-Awstrija: 

Kap tal-Kabinett tal-Viċi Kanċillier Awstrijak
Kompitu speċjali: ir-riforma amministrattiva, il-ħaddiema taċ-ċivil

Settembru 2000 – Marzu 2003

Gvern Reġjonali ta' Kärnten, l-Awstrija:

Viċi Kap tal-Kabinett tal-Gvernatur April 1999 – Lulju 2000

Parlament Ewropew:

Assistent ta' Membru tal-PE Novembru 1996-
April 1999

Edukazzjoni/Ċertifikazzjonijiet

Università ta' Graz
Master fil-Liġi 1991 - 1996

Università ta' Graz
Programm għall-esportazzjoni u l-attivitajiet tan-negozju internazzjonali 1995 - 
1996

Programm Alpbach
Skola tas-Sajf għall-Integrazzjoni Ewropea Sajf 1997

San Diego State University
Programm ta' mikroekonomija Lulju 1998
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Pożizzjonijiet mhux eżekuttivi

ATTWALI

President - Bord ta' Superviżjoni
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Teżor Awstrijak)

Bord ta' Superviżjoni
aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (bank promozzjonali Awstrijak)

Bord ta' Superviżjoni
Justizbetreuungsagentur (aġenzija ta' appoġġ ġudizzjarju)

Kummissarju tal-Istat
Oberösterreichische Landesbank

Viċi Kummissarju tal-Istat
Pensionsversicherungsanstalt (kumpanija ta' assigurazzjoni tal-pensjoni)

PASSAT

President ta' bordijiet tal-etika
Qorti tal-Awdituri Awstrijaka

President
Kumitat ta' Arbitraġġ Indipendenti - Aġenzija Nazzjonali tal-Antidoping

Bord ta' Superviżjoni
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (kumpanija Federali tal-proprjetà)
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' HELGA BERGER GĦALL-KWESTJONARJU

Esperjenza professjonali

1. Jekk jogħġbok, elenka l-esperjenza professjonali tiegħek fil-finanzi pubbliċi, sew fir-
rigward tal-ippjanar tal-baġit, sew fl-implimentazzjoni, sew l-amministrazzjoni tal-
baġit, sew il-kontroll tal-baġit jew l-awditjar. 
Nista' nirreferi għal firxa wiesgħa ta' esperjenza professjonali fl-oqsma tal-ippjanar, il-
ġestjoni u s-sorveljanza tal-finanzi pubbliċi: 

(1) L-ippjanar baġitarju: Bħala Direttriċi tas-Sezzjoni tal-Baġit fi ħdan il-Ministeru 
Federali Awstrijak għall-Finanzi, jiena responsabbli, fost affarijiet oħra, għall-ippjanar 
u l-implimentazzjoni tal-baġit Federali Awstrijak b'ammont ta' madwar 80 biljun euro; 
minbarra dan, fost l-oqsma ta' responsabbiltà tiegħi hemm ukoll l-organizzazzjoni tar-
relazzjonijiet finanzjarji Federali mal-Länder u l-komunitajiet, u anki r-rappreżentanza 
tal-interessi finanzjarji Awstrijaċi fil-livell tal-UE, kif ukoll ir-responsabbiltà għall-
flussi ta' pagamenti bejn il-baġit tal-UE u l-baġit Federali Awstrijak.

(2) Ġestjoni tal-pjan baġitarju: Bħala Direttriċi tal-Bord tas-Sezzjoni fil-Qorti tal-
Awdituri Awstrijaka, kont responsabbli għall-ġestjoni tal-baġit tal-Qorti tal-Awdituri 
Awstrijaka u għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-INTOSAI. Fir-rwol attwali tiegħi, 
flimkien mar-responsabbiltà ġenerali għall-baġit, jien speċifikament responsabbli għall-
implimentazzjoni ta' erba' kapitli tal-baġit: il-pensjonijiet tal-ħaddiema taċ-ċivil tal-
Federazzjoni, l-ugwalizzazzjoni finanzjarja, il-ġestjoni tat-teżor, il-finanzjamenti u s-
swaps tal-valuti skont ir-rata tal-kambju. 

(3) Kontroll baġitarju: Fil-qafas tal-għaxar snin ta' attività tiegħi fil-Qorti tal-Awdituri 
Awstrijaka kont attiva f'għadd ta' oqsma u kkontribwejt b'mod sinifikanti għas-
sorveljanza tal-finanzi pubbliċi bħala awditur.

•
• Din l-esperjenza professjonali ta' aktar minn 20 sena fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-

kontroll tal-finanzi pubbliċi dejjem ħdimt favur l-ogħla kwalità, oġġettività u newtralità. In-
nomina unanima tiegħi bħala Membru Awstrijak tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-partiti 
kollha rrappreżentati fil-Kunsill Nazzjonali Awstrijak inqisha bħala rikonoxximent tal-fatt li 
nifhem tajjeb il-kompiti tiegħi u tal-kwalifiki tiegħi f'dan il-qasam.

•
• Issa se nelabora fuq il-punti li semmejt hawn fuq:
•
• (1) Mill-2016 'l hawn, bħala Direttriċi tas-Sezzjoni tal-Baġit fil-Ministeru Federali għall-

Finanzi, jiena involuta sew fl-ippjanar u t-tfassil tal-politika fiskali Awstrijaka. Kemm il-
perjodu ta' żmien medju kif ukoll l-ippjanar tal-baġit annwali għall-baġit Federali Awstrijak 
iseħħu taħt ir-responsabbiltà tiegħi. L-objettiv tal-politika fiskali ta' ġestjoni finanzjarja 
sostenibbli jirrikjedi bbaġitjar b'attenzjoni, filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-prijoritajiet 
sostantivi tal-ħidma tal-gvern. L-ippjanar tal-baġits huwa bbażat fuq analiżijiet dettaljati u 
kalkoli ta' xenarji bbażati fuq previżjonijiet ekonomiċi indipendenti, ħidma dettaljata fuq ir-
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rekwiżiti addizzjonali individwali tal-ministeri l-oħra u jirrikjedi wkoll l-elaborazzjoni ta' 
kontroproposti dettaljati biex l-objettivi tal-baġit jinkisbu. Fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet 
Ewropej tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u f'konformità mal-kontrolli tad-dejn nazzjonali, l-
hekk imsejjaħ "brejk għad-dejn", f'dawn l-aħħar snin irnexxielna neqilbu lura x-xejra fil-
politika fiskali u niksbu konsolidazzjoni ċara mingħajr ma noħolqu dejn ġdid; din is-
sitwazzjoni issa hija ta' benefiċċju għall-Awstrija fis-suq finanzjarju internazzjonali u, fis-
sitwazzjoni attwali tal-pandemija tal-COVID-19, tippermetti lill-Awstrija tħejji pakketti ta' 
għajnuna komprensiva.

•
• L-implimentazzjoni tal-baġit normalment tirrikjedi aċċess restrittiv min-naħa tal-Ministeru 

Federali għall-Finanzi. Sabiex jitwettqu dawn il-kompiti, huwa essenzjali li jkun hemm 
approċċ estremament responsabbli fis-sezzjoni baġitarja taħt ir-responsabbiltà tiegħi, peress 
li fil-każ ta' bżonn ta' baġit għal proġetti ġodda, il-valur miżjud tagħhom għandu jitqies 
b'mod oġġettiv fil-konfront tal-konsegwenzi baġitarji. Huwa possibbli biss permezz ta' 
argumenti sodi li l-baġit jinżamm fuq il-binarji u li jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti u effettiv 
tal-fondi pubbliċi. Dan kien suċċess f'dawn l-aħħar snin, kif juru ċ-ċifri tal-baġit tal-Awstrija. 

•
• L-oqsma ta' responsabbiltà tiegħi jinkludu wkoll in-negozjati annwali tal-baġit tal-UE u l-

aspetti finanzjarji tan-negozjati li għaddejjin dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Din il-
kompetenza tkopri wkoll fajls bħar-riżorsi proprji tal-UE, ir-riforma tal-baġit tal-UE u l-
kwittanza tal-baġit annwali bbażata fuq ir-rapporti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

•
• Xogħli fit-taqsima tal-baġit kien ukoll iddominat mill-implimentazzjoni tar-riforma tal-liġi 

baġitarja. B'din ir-riforma, l-Awstrija poġġiet pedament importanti għall-governanza 
baġitarja moderna. It-trasparenza fiskali żdiedet b'mod sinifikanti; l-introduzzjoni ta' 
bbaġitjar abbażi tad-dovuti (accrual budgeting) tejbet b'mod sinifikanti l-kwalità tar-
rapportar finanzjarju, żiedet s-sikurezza tal-ippjanar permezz ta' ppjanar fuq terminu medju 
b'mod sinifikanti u tejbet il-flessibbiltà tal-istrumenti baġitarji. Barra minn hekk, ir-riforma 
tal-liġi baġitarja introduċiet valutazzjoni tal-impatt obbligatorja għal proġetti leġiżlattivi u 
proġetti oħra orjentati lejn il-prestazzjoni, li sistematikament tivvaluta l-impatt tagħhom 
f'termini ta' dimensjonijiet konkreti (pereżempju fl-aspett tal-ugwaljanza, l-aspett 
finanzjarju, ekonomiku, ambjentali, soċjali) u hija meqjusa bħala mudell internazzjonali għal 
governanza orjentata lejn ir-riżultati. Ir-riforma ġiet evalwata b'mod estensiv matul iż-żmien, 
u l-implimentazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni bħalissa taqa' taħt ir-responsabbiltà tiegħi. 

•
• (2) Fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka, bħala Direttriċi tal-Bord tas-Sezzjoni tad-Direzzjoni 

Ġenerali, kont responsabbli għall-ippjanar tal-baġit, l-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-baġit 
min-naħa l-oħra, jiġifieri bħala maniġer tal-ġestjoni baġitarja. Il-ġestjoni tal-baġit tal-Qorti 
tal-awdituri tirrikjedi, min-naħa waħda, użu partikolarment responsabbli u ekonomiku tal-
fondi pubbliċi minħabba r-rwol tal-istituzzjoni bħala mudell, u, min-naħa l-oħra, ukoll l-
għarfien tar-riżorsi baġitarji meħtieġa biex l-istituzzjoni tkun tista' twettaq il-kompiti ta' 
kontroll ippjanati b'mod li jħares 'il quddiem. Minbarra l-baġit, ir-responsabbiltajiet tiegħi 
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kienu jinkludu l-aġendi amministrattivi tipiċi (il-persunal, l-infrastruttura, l-IT, l-ippjanar u l-
iżvilupp, il-komunikazzjoni, is-servizz ta' kollegament u s-Segretarjat tal-INTOSAI). 

•
• Fi żmien ta' riżorsi li qed jonqsu, kellna wkoll nittrattaw b'mod partikolari l-kwistjoni tat-

tnaqqis tal-baġit u fl-istess ħin il-ħtieġa li jinżamm l-operat tas-servizz. Dan kien possibbli 
biss minħabba li tejjibna l-proċessi tagħna u żidna l-potenzjal ta' tfaddil korrispondenti. Fl-
istess ħin, matul in-negozjati, irnexxielna niġbdu l-attenzjoni għall-bżonn ta' riżorsi baġitarji u 
tal-persunal meħtieġa. Bħala Direttriċi tas-sezzjoni, kelli sehem deċiżiv f'dan ir-rigward.

•
• Il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka hija s-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI. Bħala r-

rappreżentant tas-Segretarju Ġenerali fuq kwistjonijiet finanzjarji, kont responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-INTOSAI, li kien jikkonsisti primarjament minn kontributi tal-
membri, u rrappreżentajt l-interessi baġitarji tal-organizzazzjoni.

•
• Fil-ħidma attwali tiegħi huma ġestiti erbgħa mill-35 kapitlu baġitarju tal-baġit Federali (il-

pensjonijiet tal-ħaddiema taċ-ċivil tal-Federazzjoni, l-ugwalizzazzjoni finanzjarja, il-ġestjoni 
tat-teżor, il-finanzjamenti u s-swaps tal-valuti skont ir-rata tal-kambju). Aħna responsabbli 
għall-ippjanar tagħhom, il-ġestjoni orjentata lejn il-prestazzjoni u wkoll għall-
implimentazzjoni u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji f'dan il-qasam. L-eżerċizzju tal-funzjoni ta' 
maniġer tal-ġestjoni baġitarja għal dawn is-suddiviżjonijiet jilħaq l-iskop tiegħu u 
jippermetti li l-perspettiva tinbidel u b'hekk perspettivi oħra anki fl-implimentazzjoni. 

•
• Fi kwalunkwe każ, żviluppajt ukoll esperjenza simili fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi fil-

funzjonijiet superviżorji u amministrattivi tiegħi. B'mod partikolari, bħala President tal-Bord 
ta' Superviżjoni tal-Aġenzija Federali tal-Finanzi tal-Awstrija, li hija responsabbli għall-aċċess 
għall-istrumenti tad-dejn, il-ġestjoni tad-dejn u l-ġestjoni tat-teżor tal-Gvern Federali, u fil-
bank tal-investiment AWS tawni għarfien minn perspettiva differenti.

•
• L-esperjenzi estensivi tiegħi f'oqsma differenti ta' responsabbiltà huma bażi essenzjali biex 

nifhmu l-isfidi li oħrajn jiffaċċjaw, u f'ħafna każijiet dawn jikkontribwixxu għal soluzzjonijiet 
kostruttivi bil-kollaborazzjoni ma' partijiet oħra.

•
• (3) Bħala parti minn kważi għaxar snin ta' ħidma fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka, kelli l-

opportunità nibni għarfien komprensiv bħala awditur kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak 
internazzjonali. Din l-esperjenza estensiva ta' awditjar tħalli l-effett tagħha fix-xogħol tiegħi 
ta' kuljum fil-Ministeru Federali għall-Finanzi sabiex nottimizza l-użu tal-fondi pubbliċi. 

•
• Fil-qafas ta' dan ix-xogħol ta' awditjar, kont ukoll responsabbli għall-assenjazzjoni ta' 

kompiti ta' awditjar u, f'dik il-kapaċità, iddefinixxejt kemm l-orjentament tal-kontenut 
tagħhom kif ukoll il-proċess ta' awditjar u l-użu tar-riżorsi. Hawnhekk tajt attenzjoni kbira 
biex niżgura li t-tim tal-awditjar iħejji ruħu għall-awditjar b'mod immirat, li l-pjan tal-awditjar 
jiġi kkompletat f'konformità mar-rekwiżiti tal-ippjanar tal-awditjar u li l-proġett ta' awditjar 

http://www.intosai.org
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jiġi kkompletat skont ir-rekwiżiti tal-ħin u tar-riżorsi. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltà tiegħi, 
għalija kienu ta' importanza partikolari l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-kontenut tas-sejbiet u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-awditu. Ir-rapporti tal-awditjar tal-proġetti ta' awditjar imwettqa 
taħt ir-responsabbiltà tiegħi jagħtu prova ta' dan l-approċċ. 

•
• Barra minn hekk, kelli wkoll rwol ewlieni fil-proċess ta' assigurazzjoni tal-kwalità ta' 

madwar 100 rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri. Dan il-kompitu pprovda opportunità biex 
ninvolvu ruħna b'mod intensiv mal-oqsma differenti tal-amministrazzjoni pubblika u s-
sorveljanza pubblika, u biex nibnu għarfien korrispondenti, kif ukoll naraw approċċi ta' 
awditjar differenti u r-riżultati tagħhom. Fl-istess ħin, dan kien jinvolvi wkoll l-obbligu li 
nkunu familjari mas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ippubblikati tal-awditjar, u jekk ikun 
hemm il-ħtieġa, nikkjarifikawhom u ninterpretawhom. Dan ippermettieli nikseb għarfien 
profond tal-attivitajiet ta' kontroll tal-ħames sezzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fl-ispazju ta' 
ftit snin, biex b'hekk stajt inżid u nwessa' l-għarfien tiegħi dwar il-qasam kollu tal-ġestjoni 
pubblika. Barra minn hekk, kont responsabbli għat-tħejjija tal-kontenut ta' rapporti għal 
dibattitu pubbliku u parlamentari. 

•
• Jien kont involuta b'mod determinanti fil-proċess strateġiku mniedi fl-2005 u t-teħid ta' 

pożizzjoni ġdida tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka bl-elaborazzjoni, fost affarijiet oħra, ta' 
viżjoni, strateġija u proċess ta' programmazzjoni ġdid. Bħala Direttriċi tas-Sezzjoni, ir-
reponsabbiltajiet tiegħi kienu jinkludu proġetti ta' riforma tal-Qorti tal-Awdituri importanti 
ħafna, bħal strumenti tal-Qorti tal-Awdituri għall-kejl tal-prestazzjoni (proċeduri għal talbiet 
ta' kjarifika, segwiti), orjentament ġdid lejn il-prestazzjoni; fil-qasam tal-IT wettaqna diversi 
proġetti biex intejbu l-prestazzjoni tad-dipartimenti tal-awditjar u assigurajna l-ipproċessar 
ibbażat fuq il-web tal-kompiti speċjali skont il-liġi Awstrijaka dwar il-partiti u l-liġijiet dwar it-
trasparenza tal-midja. Barra minn hekk, kont ukoll responsabbli għat-tliet pubblikazzjonijiet 
tal-Qorti tal-Awdituri dwar kwistjonijiet ta' riforma amministrattiva. 

2. X'inhuma l-aktar riżultati sinifikanti li ksibt tul il-ħajja professjonali tiegħek? 
Il-fondi pubbliċi jiġu ġġenerati mill-kontribwenti tat-taxxi, u l-ambizzjoni tiegħi fl-
amministrazzjoni pubblika hija li namministrahom b'mod responsabbli għalkollox. Bil-
ħsieb ta' din l-ambizzjoni, dejjem ħdimt favur riformi fl-interess ta' użu aħjar tal-fondi, u 
tajt attenzjoni biex niżgura l-effikaċja u l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tal-baġit, u 
kkontribwejt għall-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi fl-Awstrija b'implimentazzjoni 
stretta tal-baġit. 

F'konformità ma' dan l-approċċ, nista' nqis il-kontribuzzjonijiet tiegħi għal riformi 
amministrattivi bħala wħud mill-kisbiet ewlenin tiegħi s'issa:

 il-koordinazzjoni u t-tlestija b'suċċess ta' proġetti ta' riforma amministrattiva bħala 
Kap tal-Persunal tal-Kabinett tal-Viċi Kanċillier u Ministru għas-Servizz Pubbliku u l-
Isport tal-Awstrija ta' dak iż-żmien (Kummissjoni għar-Riforma tal-Kompiti, il-Liġi 
dwar ir-Riforma Amministrattiva tal-2001, ir-riformi strutturali fil-ministeri, l-
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introduzzjoni ta' kontroll fuq ir-riżorsi umani fil-livell nazzjonali u ġestjoni ġdida tal-
postijiet tal-persunal)

 il-pożizzjoni ġdida tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka bħala mutur ewlieni għar-riforma 
fl-Awstrija, fejn jiena kont responsabbli għal tliet pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar kwistjonijiet ta' riforma amministrattiva, anki diversi kontributi, inkluż 
għall-Kummissjoni għar-Riforma tal-Kompiti u l-Kummissjoni għad-
Deregolamentazzjoni, u b'hekk ikkontribwejt b'mod deċiżiv għall-perċezzjoni 
pubblika tal-Qorti tal-Awdituri bħala mutur tar-riforma.

 l-ugwalizzazzjoni finanzjarja fil-livell Federali fl-2016; dan ta bidu għal bidla 
fundamentali fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-kompiti; l-ugwalizzazzjoni finanzjarja 
saret aktar trasparenti, aktar razzjonalizzata u aktar sempliċi;

 evalwazzjoni komprensiva tar-riforma tal-liġi baġitarja, bil-parteċipazzjoni tal-OECD, 
l-IMF u universitajiet Awstrijaċi, bil-ħsieb li jiġu żviluppati aktar ir-regoli eżistenti

 l-istabbiliment ta' dipartiment għal Spending Review  u l-promozzjoni ta' dan is-
suġġett fil-Ministeru Federali għall-Finanzi b'enfasi ċara fuq l-effikaċja u l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi baġitarji

It-triq ta' konsolidament baġitarju b'suċċess u ċifri tal-baġit korrispondenti tajbin f'dawn l-
aħħar snin, kif ukoll l-istabbiliment b'saħħtu tal-Awstrija fis-suq finanzjarju 
internazzjonali nqishom ukoll bħala waħda mill-aktar kisbiet importanti. Irnexxielna 
neqilbu x-xejra tal-politika fiskali u niksbu konsolidazzjoni ċara mingħajr ma noħolqu 
dejn ġdid. Il realizzazzjoni tal-perkors baġitarju huwa biss possibbli biss-saħħa ta' ħidma 
bir-reqqa u argumenti sodi. Permezz tal-iżvilupp strateġiku ulterjuri tal-ħidma fis-Sezzjoni 
tagħna, il-kollegi eċċellenti tiegħi taw kontribut sinifikanti. Għalija, iċ-ċifri ta' suċċess tal-
baġit, iżda wkoll, b'mod partikolari, l-iżvilupp strateġiku ulterjuri tas-sezzjoni tiegħi, 
huma s-suċċessi fundamentali tal-attivitajiet tiegħi s'issa.

L-iżvilupp professjonali tal-persunal tiegħi kif ukoll l-integrazzjoni b'suċċess u l-
iżvilupp professjonali tal-persunal u anki ta' impjegati żgħażagħ fil-qasam rispettiv ta' 
responsabbiltà tiegħi huma determinanti ħafna għalija personalment, u jien inqis wkoll 
dawn l-iżviluppi bħala wieħed mis-suċċessi importanti tiegħi. 

Għalija l-akbar suċċessi minn kollha fil-karriera professjonali tiegħi sa issa nqis li huwa l-
fattur tal-indipendenza u li ma nħalli lil ħadd jinfluwenzani. Peress li dan il-valur 
huwa importanti ħafna għalija, jiena nqis il-fatt li temmejt l-istudji tiegħi biex nilħaq 
imħallef bħala wieħed mill-aktar suċċessi importanti tiegħi. 

Fl-aħħar nett, jien nara l-kisba tal-ewwel post għall-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka fl-
Indiċi ta' Fiduċja tal-Awstrija f'Marzu 2012 bħala konferma mill-aqwa tar-
rikonoxximent tax-xogħol bħala istituzzjoni indipendenti u għalhekk bħala suċċess għall-
ħidma tiegħi, fost affarijiet oħra, fil-qasam tal-komunikazzjoni u l-orjentazzjoni strateġika 
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tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka.

3. X'kienet l-esperjenza professjonali tiegħek ta' organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet 
multikulturali u multilingwistiċi internazzjonali bbażati barra minn pajjiżek?
Fil-funzjonijiet tiegħi s'issa, kien hemm responsabbiltajiet internazzjonali fil-biċċa l-kbira 
estensivi, li permezz tagħhom ksibt esperjenza professjonali xierqa f'istituzzjonijiet 
internazzjonali u multilingwi u ma' dawn l-istituzzjonijiet. 

Fil-bidu tal-ħajja professjonali tiegħi diġà kont ksibt esperjenza fil-Parlament Ewropew 
u permezz tal-attivitajiet tiegħi ksibt għarfien profond fil-mod kif jaħdem il-Parlament. 
Bħala assistenta ta' Membru tal-Parlament Ewropew, nieħu ħsieb il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u d-Drittijiet taċ-Ċittadini, il-Kumitat għas-Sigurtà Interna u l-Libertajiet 
Ċivili u l-Kumitat għall-Affarijiet Istituzzjonali, u matul dan iż-żmien esperjenzajt ir-
riżenja tal-Kummissjoni Santer, il-ħidma fuq it-Trattat ta' Amsterdam u t-tħejjijiet għall-
introduzzjoni tal-munita unika. Dawn l-esperjenzi u t-tagħrif minn wara l-kwinti li wieħed 
jista' jiġbor biss fil-kuntest ta' attività ta' diversi snin f'istituzzjoni kienu essenzjali għall-
bqija tal-ħajja professjonali tiegħi u għenuni biex nifhem, kif kien neċessarju, il-
funzjonament tal-istituzzjonijiet Ewropej b'mod determinanti. 

Fil-Ministeru Federali għall-Finanzi, kif diġà spjegajt, ir-rappreżentanza tal-interessi 
finanzjarji Awstrijaċi fil-livell tal-UE kif ukoll ir-responsabbiltà tal-flussi finanzjarji bejn 
il-baġit tal-UE u l-baġit Federali Awstrijak huma fost ir-responsabbiltajiet tiegħi. F'dan il-
kuntest, jiena partikolarment responsabbli għan-negozjati dwar il-baġit annwali 
Ewropew, inkluża l-proċeduri ta' konċiljazzjoni, l-ECOFIN BUDGET u, permezz tal-
Kumitat għall-Baġits u l-istruzzjonijiet nazzjonali meħtieġa għal dan, jiena involuta wkoll 
fl-implimentazzjoni ta' matul is-sena tal-baġit tal-UE (b'mod partikolari l-baġits 
emendatorji) u l-proċedura ta' kwittanza annwali. Dawn l-aġendi kienu partikolarment 
ta' sfida eċċezzjonali matul il-Presidenza tal-UE li għadha kemm għaddiet. Bħalissa, 
naturalment, jien responsabbli wkoll għall-aspetti finanzjarji tan-negozjati li għaddejjin 
dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali. 

Bħala parti mill-ħidma tiegħi fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka, ksibt esperjenzi 
internazzjonali estensivi f'għadd ta' oqsma internazzjonali: 

minn naħa waħda, il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka isservi bħala s-Segretarjat Ġenerali 
tal-INTOSAI. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka iwettaq kompiti 
amministrattivi ċentrali għall-INTOSAI, jassisti lill-Bord Eżekuttiv u wkoll lill-Kungress, 
jippromwovi l-komunikazzjoni fost il-Membri u jorganizza seminars u proġetti speċjali. 
Id-dipartiment responsabbli kien wieħed mir-responsabbiltajiet tiegħi. F'din il-kapaċità, 
minbarra l-aspetti baġitarji msemmija hawn fuq, kont involuta wkoll, b'mod partikolari, 
fit-tħejjija ta' kungressi u s-seduti tal-Bord Eżekuttiv, seminars individwali, kif ukoll, 
b'mod partikolari, fil-ħidma tat-Task Force tal-Komunikazzjoni u l-Inizjattiva ta' 
Indipendenza. 

Min-naħa l-oħra, ir-responsabbiltà tiegħi fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka kienet tinkludi 
s-servizz ta' kollegament mal-qrati tal-awdituri tal-Istati Membri tal-UE kif ukoll 

http://www.intosai.org
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mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Bi tħejjija għall-Kumitat ta' Kuntatt annwali – 
assoċjazzjoni tal-Presidenti tal-qrati tal-awdituri tal-UE u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri – 
ħadt sehem fil-laqgħat fil-livell tal-Uffiċjali ta' Kollegament. F'dawn il-laqgħat, li jservu 
biex jiġu skambjati esperjenzi u għad-diskussjoni dwar kwistjonijiet attwali ta' kontroll 
finanzjarju pubbliku relatati mal-użu tal-fondi tal-UE, introduċejt, fost affarijiet oħra, l-
intenzjoni tal-Awstrija favur il-promozzjoni ta' awditi tal-prestazzjoni mill-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri. Fil-fehma tal-Awstrija, dan l-aspett kien tant importanti b'mod partikolari 
għaliex l-għan ta' dawn l-awditi huwa li jiżguraw l-użu effettiv tal-finanzjament tal-UE. 

Ksibt ukoll esperjenza profonda fil-proġett ta' rieżami bejn il-pari fin-Norveġja, 
imwettaq b'mod konġunt mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li jien mexxejt min-naħa tal-
Awstrija, u fejn iż-żieda fl-effikaċja u l-effiċjenza tal-prestazzjoni tal-kontroll finanzjarju 
pubbliku u, fuq kollox, tal-attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi kienet ta' importanza 
ċentrali.

4. Ingħatajt kwittanza għad-dmirijiet maniġerjali li wettaqt preċedentement, f'każ li 
tapplika proċedura ta' dan it-tip?
Il-liġi baġitarja Awstrijaka ma tipprevedix proċedura ta' kwittanza komparabbli mal-baġit 
tal-UE. Il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka tippreżenta d-dikjarazzjonijiet finanzjarji Federali 
lill-Kunsill Nazzjonali, fejn issir konsultazzjoni dwarhom u jiġu adottati. Il-kwittanza 
ġenerali indiretta mogħtija b'dan il-mod tapplika wkoll għall-kapitli baġitarji li jien 
responsabbli għalihom. 

Fil-kumpaniji li ninsab fil-bord ta' superviżjoni tagħhom ingħatat jew qed tingħata l-
kwittanza.

5. Liema mill-pożizzjonijiet professjonali preċedenti tiegħek kienu r-riżultat ta' nomina 
politika? 

S'issa ma kelli l-ebda pożizzjoni politika. 

6. Liema huma t-tliet deċiżjonijiet l-aktar importanti li kont parti minnhom fil-ħajja 
professjonali tiegħek?
(1) Pożizzjoni ġdida u orjentazzjoni strateġika tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka kif ukoll 
l-implimentazzjoni tar-riformi korrispondenti
(2) Inverżjoni tat-tendenza fil-politika fiskali Awstrijaka lejn baġit bilanċjat
(3) stabbiliment rapidu u mingħajr burokrazija tal-Fond ta' Ġestjoni ta' Kriżijiet tal-
COVID-19, biex jiġi żgurat il-finanzjament meħtieġ għal miżuri biex jittaffew l-effetti 
negattivi tal-kriżi tal-COVID-19.

Indipendenza

7. It-Trattat jistipula li l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jridu jkunu "kompletament 
indipendenti" fil-qadi ta' dmirijiethom. Kieku inti kif twettaq dan l-obbligu fil-qadi 
tad-dmirijiet prospettivi tiegħek? 

L-indipendenza, it-trasparenza, l-oġġettività, l-integrità u l-kwalità għolja huma valuri 
ewlenin għalija flimkien mal-aħjar użu tal-fondi pubbliċi. Kemm l-għażla tiegħi ta' taħriġ 
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professjonali bħala mħallef kif ukoll l-għażla tiegħi li nittrasferixxi ruħi għall-Qorti tal-
Awdituri kienu mmotivati ħafna mill-prijorità tiegħi li naħdem għal istituzzjonijiet 
indipendenti b'saħħithom tal-istat, li jwettqu d-dmirijiet tagħhom bl-ambizzjoni tal-ogħla 
kwalità, b'mod objettiv, fuq bażi newtrali u b'livell għoli ta' integrità u indipendenza. 

Bil-ħsieb ta' dan it-twemmin, ovvjament, nattribwixxi l-ogħla valur lil dawn il-valuri fil-
prestazzjoni tiegħi, u introduċejt ukoll din l-ambizzjoni f'xogħli bħala President tal-Bord 
tal-Etika tal-Qorti tal-Awdituri. Dan il-Bord ġie stabbilit biex joħloq kuxjenza dwar il-
prinċipji u r-regoli tal-kodiċi ta' kondotta, kif ukoll biex jagħti għajnuna u konsulenza lill-
persunal tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka fuq il-bażi tad-dikjarazzjonijiet ta' Lima u tal-
Messiku. 

Il-fatt li wieħed jgħix dawn il-valuri anki fil-qadi tad-dmirijiet ta' kuljum huwa tal-
akbar importanza għalija. Dan jirrikjedi, minn naħa, preparazzjoni solida u sostnuta 
f'termini ta' kontenut u argumenti u, min-naħa l-oħra, preżenza eżemplari u kapaċità ta' 
konvinzjoni. Fil-kuntest tad-dmirijiet li kelli s'issa, dejjem bnejt il-funzjonijiet tiegħi fuq 
dawn iż-żewġ pilastri. Dan l-approċċ iżid l-isforzi b'mod insolitu, iżda fuq terminu medju 
sa twil ta' żmien, jiżgura l-aċċettazzjoni, il-qawwa tal-konvinzjoni u l-kapaċità ta' 
motivazzjoni. Dan nipprova ngħaddih lil ħaddieħor bl-eżempju tiegħi.

Għalhekk, hija ħaġa naturali għalija li, jekk ninħatar bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, inpoġġi dawn il-valuri, u fuq kollox l-indipendenza sħiħa fil-bażi tal-ħidma 
futura tiegħi. Dan ifisser li se nassumi l-kompitu tiegħi ħieles minn argumenti 
soġġettivi, ibbażati biss fuq l-oġġettività assoluta, fuq ċifri u fatti konkreti, u  f'din il-
ħidma inżomm f'moħħi dejjem li lanqas qatt ma jitfaċċja l-iċken dubju ta' kunflitt ta' 
interess, u li jiena obbligata li jkolli, fir-rwol tiegħi bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, imġiba korrispondenti eżemplari. 

8. Inti jew qrabatek intimi (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u tfal) għandek jew 
għandhom xi parteċipazzjoni tan-negozju jew parteċipazzjoni finanzjarja, jew xi 
impenji oħra, li jistgħu jidħlu f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek? 
Le.

9. Lesta tiżvela l-interessi finanzjarji tiegħek kollha u impenji oħra li jista' jkollok lill-
President tal-Qorti, u li tagħmilhom pubbliċi? 
Naturalment, bil-qalb kollha ninsab lesta li nipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa.

10. Inti involuta f'xi proċedimenti legali attwali? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina d-
dettalji. 
Ma jien involut fl-ebda proċediment legali.

11. Għandek xi rwol attiv jew eżekuttiv fil-politika? Jekk iva, f'liema livell? Okkupajt xi 
kariga politika f'dawn l-aħħar 18-il xahar? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina d-
dettalji.
Miniex politikament attiva u la għandi u lanqas kelli rwol attiv fi gvern. 

Il-funzjonijiet attwali ta' superviżjoni u ta' amministrazzjoni tiegħi mhumiex karigi 
politiċi, iżda r-riżultat tal-funzjoni tiegħi bħala ħaddiema taċ-ċivil fil-Ministeru Federali 
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għall-Finanzi. Naturalment, jekk ninħatar Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 
nirrinunzja għal dawn il-funzjonijiet. 

12. Tirtira minn kull kariga uffiċjali li kont eletta għaliha jew titlaq kull funzjoni attiva 
b'responsabbiltajiet f'partit politiku jekk tinħatar Membru tal-Qorti?
Qatt ma kont membru ta' partit politiku u m'għandi l-ebda uffiċċju elettorali jew funzjoni 
f'partit.

13. Kieku kif titratta irregolarità maġġuri jew saħansitra każ ta' frodi u/jew korruzzjoni 
li jinvolvi persuni fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek?

F'każ bħal dan, nirreaġixxi eżattament bl-istess mod bħal fi kwalunkwe każ ieħor fi Stat 
Membru ieħor. Fir-rispett tad-dispożizzjonijiet legali u kif ukoll ir-regoli interni tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, jien nieħu l-miżuri rispettivi previsti b'mod proattiv u professjonali 
f'każ ta' suspett. 

Għalija huwa evidenti li f'kull waħda mill-attivitajiet tiegħi nagħti l-akbar attenzjoni biex 
qatt ma jkun hemm dell ta' kunflitt ta' interessi. Il-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u l-
irregolaritajiet hija essenzjali għall-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Azzjoni deċiżiva f'każ ta' 
suspett fis-sens ta' kultura ta' tolleranza żero hija għalhekk tal-akbar importanza u għandha 
tittieħed mingħajr dewmien flimkien mal-istituzzjonijiet kompetenti kollha.

Qadi tad-dmirijiet

14. X' għandhom ikunu l-karatteristiċi ewlenin ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja soda 
fi kwalunkwe servizz pubbliku? Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri b'liema mod tista' 
tgħin fl-infurzar tal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba?
Il-kwistjoni tal-prestazzjoni u r-riżultati effettivi għandha ġustament tiġi indirizzata 
dejjem aktar mill-politiċi u mill-amministrazzjonijiet. Kwistjonijiet bħall-effiċjenza, l-
effikaċja u l-kisba ta' riżultati huma fil-qalba tad-diskussjonijiet dwar il-ġestjoni 
finanzjarja tajba. Bir-raġun, iċ-ċittadini kollha jridu tweġiba għall-mistoqsijiet tagħhom 
dwar l-użu l-aktar effiċjenti u effettiv possibbli, kif intenzjonat, tat-taxxi li jħallsu. Il-
kwistjonijiet ta' governanza fiskali u politika tal-baġit ma jikkonċernawx biss il-kwistjoni 
tal-allokazzjoni ta' fondi, iżda wkoll, b'mod partikolari, il-kwistjonijiet dwar ir-riżultati 
intenzjonati tagħhom. Fil-fehma tiegħi, sabiex jiġi ottimizzat l-użu tal-fondi pubbliċi, 
dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu promossi u żviluppati ulterjorment, u l-enfasi 
tgħaddi minn orjentazzjoni lejn l-input għal orjentazzjoni lejn ir-riżultati.

Il-bidla kulturali li tiffoka fuq din il-ġestjoni finanzjarja tajba diġà ġiet ikkompletata fuq 
firxa wiesgħa. Pereżempju, mir-riforma tal-liġi baġitarja tal-2013, l-amministrazzjoni 
Awstrijaka tinsab fuq quddiem nett fil-politika fiskali orjentata lejn il-prestazzjoni. Il-
valutazzjoni tal-impatt orjentata lejn il-prestazzjoni fil-proposti leġiżlattivi u fil-proġetti, 
kif ukoll miri effettivi vinkolanti b'miżuri u indikaturi konkreti fid-dokumenti baġitarji 
kienu żvilupp ulterjuri importanti fil-kwalità tal-amministrazzjoni pubblika fl-Awstrija.
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B'segwitu għal dan l-iżvilupp, anki fil-qasam tal-kontroll finanzjarju, tqum ukoll il-
mistoqsija mhux biss dwar l-użu leġittimu u regolari tal-fondi pubbliċi, iżda wkoll, qabel 
kollox, il-mistoqsija dwar użu ekonomiku, effiċjenti u effettiv tagħhom. Il-kontroll tal-
finanzi pubbliċi jeħtieġ li jwieġeb għal dan billi jiffoka fuq awditi tal-prestazzjoni. Il-
kontroll tal-finanzi pubbliċi m'għandux jeżamina biss l-implimentazzjoni leġittima u 
regolari tal-fondi pubbliċi, iżda wkoll, fuq kollox, iwieġeb għall-mistoqsija dwar l-użu 
ekonomiku, effiċjenti u effettiv biex l-objettivi politiċi jintlaħqu, u permezz ta' 
rakkomandazzjonijiet xierqa, jagħti l-kontribut mistenni għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja 
tajba. L-awditi tal-prestazzjoni għandhom jipprovdu lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet bażi 
soda għad-deċiżjonijiet politiċi biex tittejjeb l-azzjoni amministrattiva. 

L-awditjar globali dwar jekk il-politiki u l-programmi laħqux l-objettivi li jkunu stipulaw 
u jekk il-fondi jkunux intużaw b'mod ottimali tirrikjedi perspettiva usa' u tista' wkoll tkun 
ta' sfida għall-ħidma stabbilita tal-istituzzjonijiet tal-awditjar. Madankollu, hija toħloq, fi 
kwalunkwe każ, valur miżjud ċar f'termini ta' azzjoni orjentata lejn il-futur u lejn ir-
riformi tal-istituzzjonijiet pubbliċi. L-opinjoni esterna tal-kontroll finanzjarju pubbliku 
tista' tipprovdi sinjali biex in-nuqqasijiet li jiżviluppaw jiġu eliminati, biex jitpoġġew fid-
dubju strutturi u proċessi stabbiliti u, fuq kollox, tistimula r-riforma min-naħa ta' dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet. Dan il-kontribut għal użu ottimali tal-fondi pubbliċi jipprovdi wkoll 
valur miżjud sodisfaċenti għall-istituzzjoni tal-awditjar u għall-persunal tagħha fil-ħidma 
tiegħu. Anki l-attivitajiet ta' kontroll għandhom ikunu orjentati lejn l-effiċjenza u r-
riżultati fl-interessi tar-riżorsi użati!

15. Skont it-Trattat, il-Qorti tal-Awdituri għandha tassisti lill-Parlament fl-eżerċizzju 
tal-kontroll tiegħu tal-implimentazzjoni tal-baġit. Kieku inti kif tkompli ttejjeb il-
kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Parlament Ewropew (b'mod partikolari, mal-
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu) sabiex tieħu ħsieb li jkun hemm kemm 
kontroll pubbliku tal-infiq ġenerali kif ukoll relazzjoni aħjar bejn l-infiq u l-effikaċja 
f'dan il-kontroll?
Is-sorveljanza pubblika, flimkien mas-sovranità baġitarja, huwa pedament essenzjali tas-
sistema demokratika. Sabiex dan ir-rwol jiġi ssodisfat kemm jista' jkun b'mod effettiv, 
għandu jingħata appoġġ xieraq mill-istituzzjonijiet responsabbli wkoll.

Kemm għall-proċedura ta' kwittanza, kif ukoll għar-rapporti speċjali tagħha, il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri għandha tipprovdi bażi komprensiva, valida u oġġettiva għall-
ħidma parlamentari tal-ogħla kwalità, u b'hekk tipprovdi t-trasparenza meħtieġa għall-
iskrutinju parlamentari. Il-Membri tal-Parlament Ewropew u ċ-ċittadini għandu jkollhom 
fiduċja fil-kwalità tas-sejbiet u l-valutazzjonijiet; ir-rapporti jridu jkunu disponibbli fi 
żmien xieraq qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni; u għall-oqsma ta' attività għandhom 
jiġu elaborati r-rakkomandazzjonijiet korrispondenti orjentati lejn l-implimentazzjoni. 

Fuq kollox, madankollu, is-suġġetti tal-awditjar għandhom ikopru kwistjonijiet attwali u 
rilevanti għall-futur u oqsma ta' riskju ewlenin. Fi kwalunkwe każ, huwa xieraq li jkun 
hemm skambju strutturat dwar it-temi mal-Parlament Ewropew u, skont il-bżonn, mal-
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit.
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Jien kont responsabbli fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka għal 10 snin għas-servizz ta' 
kollegament parlamentari mal-Kunsill Nazzjonali u mal-parlamenti reġjonali. Minn dan 
ix-xogħol, l-esperjenza għallmitni li l-kwistjoni tal-fatt li r-rapporti u r-
rakkomandazzjonijiet orjentati lejn l-implimentazzjoni, kif ukoll il-proċessi ta' 
segwitu jkunu mħejjija b'mod li jinqraw tajjeb hija kruċjali għal kontroll finanzjarju ta' 
suċċess. Preżentazzjoni ta' dan it-tip tar-rapport u l-konklużjonijiet fil-kuntest tad-
diskussjonijiet fil-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, iżda wkoll fil-kumitati speċjalizzati 
rilevanti, tista' wkoll tagħti kontribut pożittiv ulterjuri. 

Ladarba dawn ir-rekwiżiti jiġu ssodisfati, il-Parlament ikollu bażi soda biex jeżerċita l-
kompitu ta' skrutinju tiegħu fl-interessi tar-responsabbiltà demokratika u l-leġittimità u 
s-sostenibbiltà tal-UE kollha kemm hi. 

16. X'valur miżjud taħseb li jġib miegħu l-awditjar tal-prestazzjonijiet, u s-sejbiet kif 
għandhom jiġu inkorporati fil-proċeduri tal-amministrazzjoni?

Filwaqt li ssir enfasi fuq kultura ta' ġestjoni finanzjarja tajba f'amministrazzjoni pubblika, 
hemm ċerti aspettattivi rigward is-sorveljanza finanzjarja pubbliku. Il-fondi pubbliċi huma 
ġġenerati mill-kontribwenti, li aħna responsabbli għalihom; il-fondi pubbliċi għandhom 
għalhekk jintużaw b'mod estremament responsabbli, effiċjenti u effettiv sabiex jiġu 
żgurati l-objettivi tal-politiki u l-programmi u biex jiġi żgurat użu ottimali tal-fondi. 

Dawn il-kwistjonijiet estremament importanti tipikament jiġu indirizzati permezz ta' 
awditi tal-prestazzjoni. Kif diġà osservajt, huwa mistenni mis-sorveljanza pubblika, 
b'segwitu għal dan l-iżvilupp, li l-ħidma ta' awditjar tkompli tevolvi b'mod korrispondenti 
u tiġi allinjata skont dawn l-approċċi. Il-Qorti Awstrijaka tal-Awdituri prinċipalment 
twettaq awditi tal-prestazzjoni, u l-amministrazzjoni Awstrijaka ilha mir-riforma tal-liġi 
baġitarja tal-2013 fuq quddiem nett tal-ġestjoni tal-fondi pubbliċi orjentata lejn il-
prestazzjoni. Kemm fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka kif ukoll fil-Ministeru Federali 
għall-Finanzi, kont impressjonata bil-valur miżjud ta' enfasi usa' tal-awditu tal-
prestazzjoni u l-benefiċċji ta' governanza orjentata lejn il-prestazzjoni. Jien nqis il-
prinċipji stabbiliti fil-Kostituzzjoni Awstrijaka ta' orjentament lejn ir-riżultati, it-
trasparenza, l-effiċjenza u l-preżentazzjoni l-aktar fidila possibbli tas-sitwazzjoni 
finanzjarja bħala prinċipji li għandhom jiġu segwiti. 

Awditi li jiffukaw fuq l-effiċjenza u l-effikaċja tal-użu tal-fondi baġitarji u 
dikjarazzjonijiet dwar il-kisba tal-objettivi tal-politika, kif ukoll rakkomandazzjonijiet fl-
interess ta' użu tal-fondi pubbliċi jistgħu ġustament ikunu mistennija minn awtoritajiet tal-
awditjar. Ir-rapporti tal-awditi pubbliċi dwar ir-riżultati jipprovdu bażi komprensiva għal 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi u l-maniġers u l-persunal tal-istituzzjonijiet pubbliċi 
biex itejbu l-ħidma tal-istituzzjonijiet fl-interess tal-użu ottimali tal-fondi pubbliċi. Huma 
joħolqu trasparenza u b'hekk iżidu l-għarfien neċċessarju u l-probabbiltà li jiġu 
implimentati. Fl-aħħar net, isaħħu l-fiduċja taċ-ċittadini. Dan il-valur miżjud tal-awditi 
tal-prestazzjoni u r-rapporti speċjali li jirriżultaw minnhom għandhom għalhekk jiġu 
sfruttati aktar. Kieku kelli ninħatar bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, inkun 
nixtieq naqsam l-esperjenza tiegħi dwar l-awditi tal-prestazzjoni u l-governanza orjentata 
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lejn il-prestazzjoni fl-interessi tal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea.

17. Kif tista' tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri, l-istituzzjonijiet ta' 
awditjar nazzjonali u l-Parlament Ewropew (il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) fil-
qasam tal-awditjar tal-baġit tal-Unjoni Ewropea?
L-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara 
ġustament li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-korpi tal-awditjar tal-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw fi spirtu ta' fiduċja filwaqt li jżommu l-indipendenza 
tagħhom. 

Il-kooperazzjoni fi spirtu ta' fiduċja, filwaqt li tinżamm l-indipendenza, tirrikjedi fehim 
tal-pożizzjonijiet rispettivi. Dan huwa partikolarment importanti minħabba li d-diversità li 
tikkostitwixxi l-kwalità partikolari tal-Unjoni Ewropea hija wkoll evidenti fil-livell tal-
Qrati tal-Awdituri. Il-Qrati tal-Awdituri tal-Istati Membri għandhom, mill-istorja 
tagħhom, pożizzjonijiet u responsabbiltajiet legali differenti ħafna; ikopru awditi 
finanzjarji, ta' konformità u tal-prestazzjoni fi gradi differenti; U kull waħda minn dawn 
għandha l-lat qawwi tagħha. L-istess spiss japplika għall-implimentazzjoni tal-
programmi u l-politiki tal-UE fil-livell nazzjonali. 

Għalhekk, huwa aktar diffiċli, iżda anki aktar effettiv, li wieħed jiffoka fuq it-tagħlim 
mill-aħjar elementi f'termini kemm ta' kooperazzjoni u fl-awditi nnifishom u biex dawn 
il-konklużjonijiet jiġu diskussi fil-livell Ewropew u nazzjonali u biex jiġu implimentati r-
rakkomandazzjonijiet. 

Dan l-approċċ kooperattiv huwa essenzjali wkoll minħabba li parti kbira mill-baġit tal-UE 
hija implimentata taħt ġestjoni kondiviża, u l-aħjar użu tal-fondi jista' jiġi żgurat biss 
b'mod konġunt miż-żewġ sħab tas-sorveljanza pubblika. 

Kif spjegat hawn fuq, ir-responsabbiltà tiegħi fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka kienet 
tinkludi wkoll is-servizz ta' kollegament mal-Qrati tal-Awdituri tal-Istati Membri tal-UE u 
kif ukoll mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fejn ressaqt, inter alia, il-proposta tal-Awstrija 
biex tippromwovi awditi tal-prestazzjoni permezz tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

L-iżviluppi intermedjarji bbażati fuq l-istrateġija l-ġdida tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li 
jiffukaw fuq l-awditi tal-prestazzjoni, allinjament aħjar ta' programmi ta' awditjar u l-aħjar 
implimentazzjoni ta' awditi konġunti, huma ċertament passi determinanti importanti oħra 
fit-titjib tal-kooperazzjoni. Jien se nkompli niffoka b'mod korrispondenti  fuq dan. 

Il-kooperazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mal-parlamenti nazzjonali u mal-
istituzzjonijiet nazzjonali hija kruċjali wkoll. Minħabba l-importanza baġitarja tal-
ġestjoni kondiviża, huwa essenzjali li wieħed jiffoka fuq it-titjib tal-użu tal-fondi tal-UE 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri. F'dan il-qasam ta' azzjoni wkoll ikun kruċjali li l-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew jingħaqdu flimkien mal-parlamenti 
nazzjonali u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

18. Kieku inti kif tiżviluppa aktar ir-rappurtar tal-QEA biex il-Parlament Ewropew 
jingħata kull informazzjoni meħtieġa dwar l-akkuratezza tad-data mogħtija mill-
Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea?
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Kif diġà spjegajt fuq il-kwistjoni preċedenti, il-kooperazzjoni ta' fiduċja tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri mal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar, fir-rispett sħiħ tal-
indipendenza, hija fattur determinanti ta' sorveljanza finanzjarja pubblika ta' suċċess 
fil-ħidma kollha ta' awditjar. Flimkien biss nistgħu niksbu l-objettivi mistennija fil-livell 
Ewropew u nnaqqsu r-rata ta' żbalji. 

Dan l-approċċ kooperattiv huwa essenzjali wkoll biex jipprovdi lill-Parlament Ewropew 
bis-sejbiet tal-awditjar rilevanti b'rabta konkreta mal-Istati Membri. Il-korpi tal-awditjar 
nazzjonali jiddistingwu ruħhom għall-fehim tagħhom tal-karatteristiċi reġjonali u d-dettall 
korrispondenti u t-tagħrif ta' sfond, filwaqt li l-Qorti Ewropea tal-Awdturi tiddistingwi 
ruħha permezz tal-viżjoni globali u l-approċċ "Ewropew" interkonness.  L-iskambju tas-
sejbiet tal-awditi u d-data ta' kontrolli fil-qafas tad-dispożizzjonijiet legali huwa 
għalhekk kruċjali fi kwalunkwe każ, kemm mill-perspettiva tal-użu effiċjenti tar-riżorsi ta' 
kontroll, kif ukoll mill-perspettiva tal-effikaċja tal-kontrolli. 

Madankollu, dan jirrikjedi fl-istess ħin standards uniformi ta' awditjar u skambju ta' 
esperjenzi korrispondenti bejn l-awdituri. Fi kwalunkwe każ, sessjonijiet ta' ħidma 
konġunti, programmi ta' taħriġ u skambji ta' awdituri miż-żewġ naħat 
jikkontribwixxu għal fehim reċiproku korrispondenti u għarfien tad-differenzi ta' xulxin. 
Il-programm MBA fl-Awditjar Pubbliku mal-Università tal-Ekonomija ta' Vjenna, mibdi 
mill-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka, inqisu eżempju pożittiv. 

B'mod partikolari, il-mod li bih jiġu pproċessati r-rapporti, speċjalment f'sitwazzjonijiet 
kumplessi, huwa wkoll deċiżiv. Anki fil-każ ta' temi dettaljati huwa wkoll essenzjali, 
abbażi ta' sejbiet komprensivi u validi, li l-messaġġi ċentrali jiġu enfasizzati u ssir enfasi 
fuq l-informazzjoni meħtieġa għall-ħidma parlamentari, u wkoll biex dawn jiġu 
kkombinati ma' rakkomandazzjonijiet korrispondenti biex tittejjeb il-perċezzjoni tal-
kompiti u, jekk ikun il-każ, l-aħjar prattiki. 

Kwistjonijiet oħra

19. Tirtira l-kandidatura tiegħek jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar il-ħatra tiegħek 
bħala Membru tal-Qorti tkun negattiva?

Iva. 

Applikajt għal din il-pożizzjoni għaliex nixtieq nikkontribwixxi għall-aħjar użu possibbli 
tal-fondi pubbliċi u kif ukoll il-funzjonament tal-istituzzjonijiet fl-interess tal-għanijiet 
Ewropej. Dak li l-aktar jinteressani huwa li jkun hemm l-ogħla fiduċja fix-xogħol tal-
Ewropa, titjib fl-użu tal-fondi u l-kisba ottimali tal-għanijiet politiċi fl-interess tal-
kontribwenti Ewropej. 

Dan jippresupponi li nkun nista' naqdi r-rwol tiegħi fl-aħjar kooperazzjoni u bl-akbar 
fiduċja mal-istituzzjonijiet involuti. It-Trattat jesiġi li l-Membri tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri jkunu indipendenti, ikkwalifikati b'mod adegwat u jwettqu l-kompiti tagħhom 
fl-interess tal-UE. 
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Jekk, waqt is-seduta, ma jkunx irnexxieli nikkonvinċi lill-Parlament dwar l-idoneità 
professjonali u personali tiegħi, l-identifikazzjoni tiegħi mal-għanijiet ta' istituzzjoni 
indipendenti ta' awditjar u l-aspettattivi leġittimi għall-membri tagħha, dan ma jkunx bażi 
xierqa biex inwettaq dmirijieti kif inkun xtaqt jien. Għaldaqstant, nirtira l-kandidatura 
tiegħi. 


