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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni 
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2019 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2020)0265),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet3, ir-rapport tal-
Qorti tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE - Status fi tmiem l-2019, flimkien 
mar-risposti tal-istituzzjonijiet4, u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 / Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' 
kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mar-
riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-
Awdituri, u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex 
jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-
Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE tat-
18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-
Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni l-Awdjoviżiv u 
l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena 
finanzjarja 2019 / Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lid-Direttur 
tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 
integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.
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Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje 
L).
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3. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar 
u Medji għas-sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/771/UE tas-
17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji 
u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena 
finanzjarja 2019 / Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lid-Direttur 
tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 
integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi 

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.
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Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li 
jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).



PE655.922v01-00 12/63 PR\1211752MT.docx

MT

4. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-
Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/770/UE tas-
17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u 
l-Ikel u li tħassar Deċiżjoni 2004/858/KE9,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/927/UE tas-
17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex "L-Aġenzija 
Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel" tiġi ttrasformata f'"L-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel"10,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-
Agrikoltura u l-Ikel għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena 
finanzjarja 2019 / Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza lid-Direttur tal-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 341,18.12.2013, p. 69.
10 ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.
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sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 
integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
(serje L).
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5. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew 
għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE tas-
17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka u li tħassar id-Deċiżjoni 2008/37/KE9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019 / 
Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija 
Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 
integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.
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Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex 
jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).



PE655.922v01-00 18/63 PR\1211752MT.docx

MT

6. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-
Riċerka għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-
sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/778/UE tat-
13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tħassar id-
Deċiżjoni 2008/46/KE9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019 / 
Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija 
Eżekuttiva tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 
integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, 

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.
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lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).
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7. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Innovazzjoni u n-Networks għas-sena finanzjarja 2019
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u 
n-Networks għas-sena finanzjarja 20193,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-aġenziji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-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-

1 ĠU L 67, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-
21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li 
jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità8, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/801/UE tat-
23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-
Networks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata 
bid-Deċiżjoni 2008/593/KE9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019 / 
Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Innovazzjoni u n-Networks għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Aġenzija 
Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti 

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
8 ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
9 ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.
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integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Innovazzjoni u n-Networks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex 
jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).
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8. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20191,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2020)0311), u għar-risposti dettaljati li jikkomplementawh,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2019 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2020)0265),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-
awditi interni mwettqa fl-2019 (COM(2020)0268), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2020)0117),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 2019, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet3, ir-rapport tal-
Qorti tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE - Status fi tmiem l-2019, flimkien 
mar-risposti tal-istituzzjonijiet4, u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni5 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2019, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' ... dwar il-kwittanza li għandha 
tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

1 ĠU L 67/1, 7.3.2019.
2 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
3 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
4 ĠU C 351, 21.10.2020, p. 7.
5 ĠU C 384, 13.11.2020, p. 1.
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– wara li kkunsidra r-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, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) 
Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20126, u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 
262 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Komunità7, u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019 / Jipposponi l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2019;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-Deċiżjonijiet 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-
Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet 
tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
7 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
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9. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-Deċiżjonijiet dwar il-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
(2020/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-
Kummissjoni,

– wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2019,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat 
għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-
Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2021),

Billi,

A. il-baġit tal-Unjoni huwa strument sinifikanti għall-kisba tal-objettivi ta' politika komuni, 
u bħala medja jirrappreżenta 2,1 % tan-nefqa tal-gvern estiż tal-Istati Membri u l-infiq 
pubbliku totali fl-Unjoni;

B. meta l-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, jivverifika u jevalwa jekk il-fondi 
jkunux intużaw b'mod korrett jew le, u jekk l-objettivi ta' politika jkunux intlaħqu jew le;

C. il-proċedura ta' kwittanza tal-2019 tkopri sena kkaratterizzata minn tranżizzjoni politika 
u istituzzjonali b'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u leġiżlatura ġdida li bdiet fit-
2 ta' Lulju 2019 u l-ħatra ta' Kummissjoni ġdida, li bdiet il-mandat tagħha fl-
1 ta' Diċembru 2019 u li stabbiliet prijoritajiet politiċi ġodda, bħall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u enfasi dejjem akbar fuq id-diġitalizzazzjoni tal-Unjoni;

D. it-tifqigħa tal-coronavirus il-ġdid (COVID-19) ma kienet tirrikjedi l-ebda aġġustament 
għaċ-ċifri rrappurtati fil-kontijiet annwali tal-Unjoni tal-2019; madankollu, fl-2020 u fis-
snin li ġejjin, it-tifqigħa tal-COVID-19 se jkollha impatt globali sinifikanti, kif ukoll 
implikazzjonijiet importanti għall-baġit tal-Unjoni, u f'dan ir-rigward, mill-2020, l-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ta' rispons immedjat tal-Unjoni se taffettwa r-
rikonoxximent, il-kejl jew ir-riklassifikazzjoni ta' assi u obbligazzjonijiet multipli fir-
rapporti finanzjarji tal-Unjoni; 
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Prijoritajiet politiċi

1. Jenfasizza, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, l-importanza li jkun 
hemm konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba kif minqux fl-Artikolu 317 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

2. Jirrimarka li l-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju minn Awwissu 2018 ipprovda 
definizzjoni aktar wiesgħa ta' kunflitti ta' interess; jenfasizza r-responsabbiltà tal-
Kummissjoni li tiżgura li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati bid-diliġenza 
dovuta madwar l-Unjoni, u li l-forom kollha ta' kunflitti ta' interess jiġu ttrattati b'mod 
effiċjenti u effettiv matul l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni;

3. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tiżgura evalwazzjoni xierqa tal-miżuri 
preventivi meħuda mill-Istati Membri biex jiġu evitati kunflitti ta' interess; jilqa', f'dan ir-
rigward, il-linji gwida tal-Kummissjoni "Guidance on avoidance of conflicts of interest 
under the Financial Regulation" (Gwida dwar l-evitar ta' kunflitti ta' interess skont ir-
Regolament Finanzjarju), imqassma lill-Istati Membri f'Awwissu 2020, li għandhom l-
għan li jippromwovu interpretazzjoni u applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar il-kunflitti 
ta' interess u li jqajmu kuxjenza dwar l-applikabbiltà ta' dawn ir-regoli, inkluż fir-rigward 
tal-ġestjoni kondiviża;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon l-Istrateġija l-ġdida tal-kumpaniji kontra l-Frodi, adottata mill-
Kummissjoni f'April 2019, dwar l-inizjattiva tal-OLAF, bl-objettiv li jittejjeb l-għarfien 
tal-Kummissjoni dwar il-frodi u l-kapaċità analitika tagħha li tmexxi l-azzjoni kontra l-
frodi, li tiżgura l-kooperazzjoni fost id-dipartimenti u l-aġenziji eżekuttivi fil-ġlieda 
kontra l-frodi u li ssaħħaħ is-sorveljanza korporattiva tal-ġlieda kontra l-frodi;

5. Japprova r-rakkomandazzjonijiet mill-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lil partijiet rilevanti oħra jimplimentawhom mill-aktar fis possibbli 
filwaqt li jenfasizza wħud mir-rakkomandazzjonijiet l-aktar importanti u urġenti hawn 
taħt;

Id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-Qorti

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti kkonkludiet li l-kontijiet għall-2019 huma affidabbli, 
u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul kien ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-2019;

7. Jesprimi, madankollu, dispjaċir qawwi għall-fatt li għall-ewwel darba f'erba' snin il-Qorti 
kellha toħroġ opinjoni negattiva dwar il-legalità u r-regolarità tan-nefqa li huma bbażati 
fuqha l-kontijiet;

8. Jinnota li r-raġunijiet għall-opinjoni negattiva huma:

a. żieda fir-rata ta' żball l-aktar probabbli għall-pagamenti, maħruġa mill-Qorti, 
meta mqabbla ma' dik tas-snin preċedenti, minħabba li fl-2019 il-pagamenti 
kienu affettwati b'rata ta' żball l-aktar probabbli ta' 2,7 % (meta mqabbla ma' 
2,6 % fl-2018 u 2,4 % fl-2017);

b. li aktar minn nofs (53,1 %) tan-nefqa kienet materjalment affettwata minn żball, 
li jikkonċerna prinċipalment in-nefqa bbażata fuq ir-rimborżi, li fiha l-livell ta' 
żball kien jilħaq sa 4,9 % (meta mqabbel ma' 4,5 % fl-2018 u 3,7 % fl-2017); 
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jinnota li din iż-żieda hija dovuta l-aktar għal żieda fl-infiq fuq il-"Koeżjoni" 
peress li fl-2019 in-nefqa f'dan il-qasam żdiedet għal EUR 66,9 biljun;  

9. Jirrimarka li, bħal fis-snin ta' qabel, l-iżbalji ta' eliġibbiltà (jiġifieri l-ispejjeż ineliġibbli 
f'dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż u proġetti, attivitajiet jew benefiċjarji ineliġibbli) 
f'pagamenti bbażati fuq ir-rimborżi, fejn in-nefqa hija spiss soġġetta għal regoli 
kumplessi, kienu l-kontributuri ewlenin għal-livell stmat ta' żball tal-2019 għal nefqa 
b'riskju għoli ta' 74 % (meta mqabbla ma' 68 % fl-2018);

10. Jesprimi dispjaċir qawwi li r-rwol partikolari tal-Kummissjoni, kif inhuwa rifless fil-
metodoloġija tagħha, u n-nuqqasijiet fil-verifkiex post, li huma parti kritika tas-sistema 
ta' kontroll, jolqtu l-istimi tal-iżbalji tal-Kummissjoni; 

11. Josserva li fl-2019 il-Qorti forniet rati ta' żball speċifiċi għal erba' intestaturi tal-QFP: 
"Kompetittività", "Koeżjoni", "Riżorsi naturali" u "Amministrazzjoni"; jirrimarka li, fl-
2019, il-Qorti sabet l-ogħla livell stmat ta' żball fl-infiq fl-ambitu tal-"Koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali" (4,4 %);

12. Jinnota li l-Qorti ma stmatx il-livelli ta' żball għall-oqsma ta' nefqa fl-intestaturi 3 u 4 tal-
QFP "Sigurtà u ċittadinanza" u "Ewropa Globali"; jirrimarka li l-provvediment ta' rati ta' 
żball jippermetti li jkun hemm komparabbiltà bejn is-snin finanzjarji;

13. Jinnota li l-Qorti awditjat tranżazzjonijiet li jilħqu total ta' EUR 126,1 biljun (minn 
EUR 159,1 biljun tal-infiq totali tal-Unjoni), u li r-"Riżorsi naturali" kienu l-akbar sehem 
(47,2 %) tal-popolazzjoni tal-awditi globali tal-Qorti, segwiti mill-"Koeżjoni" (22,5 %) u 
l-"Kompetittività" (13,2 %);

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja

14. Jinnota li fl-2019 l-approprjazzjonijiet ta' impenn disponibbli fil-baġit finali ntużaw 
kważi kollha (b'rata ta' 99,4 %), filwaqt li r-rata ta' użu għall-approprjazzjonijiet ta' 
pagament kienet kemxejn aktar baxxa (98,5 %);

15. Jesprimi dispjaċir għall-adozzjoni ta' tliet baġits emendatorji fl-2019, li żiedu 
EUR 0,4 biljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 0,3 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
pagament;

16. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-impenji pendenti komplew jikbru, u fl-aħħar tal-2019 
laħqu EUR 298,0 biljun (meta mqabbla ma' EUR 281,2 biljun fl-2018); jinnota li l-livell 
ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġits annwali kien evidentement aktar baxx mil-
limitu massimu tal-QFP fi snin riċenti, li jista' jwassal għal ħtiġijiet ta' pagament ogħla 
fil-futur;

17. Jirrimarka li skont il-Qorti, ir-rata ta' assorbiment globali tal-FSIE (Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej) kienet aktar baxxa milli fis-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti, 
sa tmiem l-2019, mill-allokazzjonijiet totali tal-FSIE għall-QFP attwali 
(EUR 465 biljun), 40 % biss kienu tħallsu lill-Istati Membri (meta mqabbla ma' 46 % sal-
aħħar tal-2012); jinnota li disa' Stati Membri biss kellhom rati ta' assorbiment ogħla fil-
QFP attwali milli f'dak preċedenti, u li b'mod ġenerali l-ħeffa ta' assorbiment fl-2019 
baqgħet kważi eżattament l-istess bħal fl-2018; 
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18. Jinnota, barra minn hekk, li sal-bidu tal-2019, wara li l-QFP attwali kien stabbilit għal 
ħames snin, madwar 17 % biss tal-finanzjament SIE totali allokat permezz tal-Istrumenti 
Finanzjarji taħt Ġestjoni Kondiviża (FISMs) kien wasal għand ir-riċevitur finali tiegħu;

19. Jinnota li, bħal fis-snin preċedenti, ammonti sostanzjali ta' prefinanzjament annwali tal-
FSIE mhux użati ġew ritornati lill-baġit tal-Unjoni (EUR 7,7 biljun fl-2019), l-aktar 
minħabba dewmien fl-implimentazzjoni; 

20. Jinnota li r-riskji finanzjarji ewlenin li l-baġit tal-Unjoni kien espost għalihom fl-2019 
kienu assoċjati ma' operazzjonijiet finanzjarji fil-forma ta' self kopert direttament mill-
baġit tal-Unjoni (53,7 %), u operazzjonijiet finanzjarji koperti minn fond ta' garanzija tal-
Unjoni (46,3 %); josserva li, meta ġew miżjuda l-pagamenti futuri possibbli relatati mal-
garanzija tal-FEIS (Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi), l-ammont tar-riskju 
totali mġarrab mill-baġit tal-Unjoni laħaq l-EUR 90,5 biljun sal-aħħar tal-2019; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta stampa kompleta tal-esponiment tal-baġit tal-
Unjoni fir-"Rapport annwali dwar il-garanziji koperti mill-baġit ġenerali", inkluż tar-
riskju ġġenerat mill-garanzija tal-FEIS kif ukoll mill-operazzjonijiet finanzjarji futuri 
kollha relatati;

22. Jirrimarka li l-Unjoni għamlet użu dejjem akbar mill-istrumenti finanzjarji u l-garanziji 
baġitarji pprovduti lill-Grupp tal-BEI; ifakkar li, attwalment, l-operazzjonijiet tal-Grupp 
tal-BEI li mhumiex iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, iżda li jaqdu l-istess objettivi tal-
Unjoni, ma jaqgħux taħt il-mandat tal-awditjar tal-Qorti;

23. Jinnota li l-ftehim attwali bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-Qorti dwar l-awditi tal-
operazzjonijiet li huma ffinanzjati jew sostnuti mill-baġit tal-Unjoni jiskadi fl-2020; jara 
din bħala opportunità biex jiġi żgurat li l-Qorti tkun tista' tawditja r-regolarità u anki għat-
twettiq tal-attivitajiet tal-BEI, li ma jaqgħux taħt mandat speċifiku tal-Unjoni; 

24. Jinnota li l-politika monetarja wasslet għal tnaqqis fir-rata tal-imgħax fit-tul użata biex 
jiġu stmati l-obbligi ta' benefiċċju tal-impjegati (rata ta' skont), li għall-ewwel darba saret 
negattiva, u dan wassal għal żieda sinifikanti ta' EUR 17,2-il biljun fl-obbligazzjoni ta' 
tmiem is-sena tal-baġit tal-Unjoni; jistenna li din ix-xejra tkompli hekk kif il-BĊE jibqa' 
jsegwi l-kors tiegħu ta' politiki monetarji akkomodanti u jitlob li tittieħed prekawzjoni 
xierqa;    

Rakkomandazzjonijiet

25. Jistieden lill-Kummissjoni: 

 issegwi mill-qrib il-ħtiġijiet ta' pagament u tieħu azzjoni, fl-ambitu tal-mandat 
istituzzjonali tagħha, bil-għan li tiżgura d-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet ta' 
pagament filwaqt li tqis kemm tar-riskju li l-approprjazzjonijiet ta' pagament ma 
jkunux suffiċjenti kif ukoll tal-ħtiġijiet straordinarji li jirriżultaw mill-pandemija tal-
COVID-19;

 tkompli tipproduċi rapport annwali dwar il-FISMs, inkluż fil-livell tal-istrumenti 
finanzjarji individwali, fil-QFP li jmiss;
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 tippreżenta stampa kompleta tal-esponiment tal-baġit tal-Unjoni fir-"Rapport 
annwali dwar il-garanziji koperti mill-baġit ġenerali", inkluż tar-riskju ġġenerat 
mill-garanzija tal-FEIS kif ukoll mill-operazzjonijiet finanzjarji futuri kollha 
relatati;

 tivvaluta mill-ġdid, fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, jekk il-mekkaniżmi eżistenti 
biex jiġi mmitigat l-esponiment tal-baġit tal-Unjoni għar-riskju humiex suffiċjenti u 
xierqa, u tirrieżamina r-rati ta' proviżjonament fil-mira tal-fondi ta' garanzija li 
jkopru l-garanziji mogħtija mill-baġit tal-Unjoni;

 tippreżenta rapporti annwali dwar kemm rati tal-imgħax baxxi, baxxi ħafna u 
negattivi persistenti jistgħu jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni;

26. Jitlob lill-Kunsill flimkien mal-Parlament Ewropew biex:

 jappellaw lill-BEI biex il-Qorti tkun tista' tawditja r-regolarità kif ukoll l-aspetti tal-
prestazzjoni tal-attività ta' finanzjament tagħha, li ma jaqgħux taħt mandat speċifiku 
tal-Unjoni;

Prestazzjoni tal-baġit tal-Unjoni

27. Jilqa' b'sodisfazzjon l-ewwel rapport separat u sħiħ tal-Qorti dwar il-prestazzjoni tal-baġit 
tal-Unjoni – Status fl-aħħar tal-2019 u jħeġġeġ lill-Qorti tkompli tipproduċi u tiżviluppa 
dan ir-rapport aktar fis-snin li ġejjin;

28. Jinnota li l-Qorti ssib li l-Kummissjoni għandha proċeduri sodisfaċenti għall-produzzjoni 
tar-rapport dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni u tal-prospett tal-prestazzjoni tal-programmi 
annwali tagħha; jaqbel mal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tkompli tirrapporta dwar il-
prestazzjoni tal-programm wara tmiem il-perjodu tal-QFP;

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni bħala għodda vitali għall-valutazzjoni tas-suċċess tal-programmi; dan 
għandu jinkludi t-tixrid tat-tagħlimiet meħuda mill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju, 
speċjalment dawk li jikkonċernaw id-disinn u l-metodoloġija;

30. Jappoġġja bil-qawwa r-rakkomandazzjoni li l-Kummissjoni għandha ttejjeb l-
ispjegazzjonijiet li jikkonċernaw id-determinazzjoni tal-miri u d-data ta' appoġġ; il-miri 
għandhom ikunu ambizzjużi iżda realistiċi u fl-istess ħin għandhom ikunu jistgħu jitkejlu 
abbażi ta' data affidabbli; jenfasizza, fl-istess ħin, li l-indikaturi tar-riżultati u tal-impatt 
huma aktar adatti għall-kejl tal-prestazzjoni mill-indikaturi tal-input u tal-output;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fir-rapporti dwar il-prestazzjoni tagħha analiżi akbar 
tal-effiċjenza u l-ekonomija tal-programmi meta l-informazzjoni ssir disponibbli, analiżi 
aktar sistematika tal-fatturi esterni sinifikanti li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-programmi; 
valutazzjonijiet ċari tal-indikaturi tal-prestazzjoni kollha rrappurtati fir-rigward ta' jekk 
humiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom; valutazzjonijiet ċari u bbilanċjati tal-
prestazzjoni, li jkopru l-objettivi kollha tal-programmi f'dettall xieraq;  

32. Jissottolinja li skont ir-Regolament Finanzjarju, ġestjoni finanzjarja tajba timplika 
effikaċja, effiċjenza u ekonomija, u li l-Kummissjoni għandha tiżgura enfasi fuq it-tliet 



PR\1211752MT.docx 31/63 PE655.922v01-00

MT

elementi kollha;

Rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni

33. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta' impenn 
implimentati fl-2019 kien jammonta għal EUR 161 biljun: b'EUR 81 biljun allokati 
għall-Intestatura 1, maqsuma bejn l-Intestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-
impjiegi" (14 % tal-baġit totali) u l-Intestatura 1b "Koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali" (35 % tal-baġit totali), EUR 59 biljun għall-Intestatura 2 "Tkabbir 
sostenibbli: riżorsi naturali" (37 % tal-baġit totali), EUR 4 biljun għall-Intestatura 3 
"Sigurtà u ċittadinanza", EUR 12-il biljun għall-Intestatura 4 "Ewropa Globali". u 
EUR 6 biljun fuq l-"Infiq amministrattiv" tal-Kummissjoni fl-ambitu tal-Intestatura 5;    

34. Jinnota li fl-2019, in-nefqa mill-baġit tal-Unjoni kienet tammonta għal EUR 147 biljun, 
imqassma fuq 240 000 pagament; jirrimarka li 71 % tal-baġit ġie implimentat taħt 
ġestjoni kondiviża, u l-bqija ntefaq direttament mill-Kummissjoni (22 %) jew 
indirettament f'kooperazzjoni ma' entitajiet fdati (7 %);

35. Josserva l-istima tal-Kummissjoni li, fl-2019, in-nefqa relatata mal-klima ammontat għal 
EUR 35 biljun, ugwali għal 21 % tal-baġit tal-Unjoni, u li b'mod kumulattiv matul il-
perjodu 2014-2020 il-baġit tal-Unjoni se jkun ikkontribwixxa EUR 211-il biljun, 
ekwivalenti għal 19,8 % tal-infiq totali, għall-objettivi tal-klima, li ma jilħaqx bi ftit il-
mira inizjali ta' 20 % minħabba kontribuzzjonijiet aktar baxxi matul l-ewwel snin tal-
perjodu;  

36. Jinnota li 11 mill-50 direttur ġenerali tal-Kummissjoni ħarġu dikjarazzjoni kwalifikata 
fir-Rapporti Annwali tal-Attività tagħhom għall-2019, b'total ta' 18-il riżerva (meta 
mqabbla ma' 40 riżerva minn 20 dipartiment fl-2018); jirrimarka li għal 17-il riżerva, il-
Kummissjoni applikat regola "de minimis" ġdida, u li dawn ir-riżervi ma baqgħux 
meqjusa sinifikattivi mill-Kummissjoni;

37. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, il-miżuri korrettivi kkonfermati kienu jammontaw għal 
EUR 1,5 biljun fl-2019 (25 % ogħla milli fl-2018);

38. Josserva li, għall-2019, l-istima tal-Kummissjoni għar-riskju globali fl-għeluq kienet ta' 
0,7 % (meta mqabbla ma' 0,8 % fl-2018) tan-nefqa rilevanti; jinnota li minħabba r-riskju 
akbar fil-pagament fir-rigward tal-infiq fuq il-koeżjoni, ir-riskju globali ta' pagament 
stmat mill-Kummissjoni kien akbar milli fis-snin preċedenti, 2,1 % għall-2019 (meta 
mqabbel ma' 1,7 % fl-2018), iżda billi l-korrezzjonijiet futuri stmati kienu wkoll akbar 
(1,4 %, meta mqabbla ma' 0,9 % fl-2018), il-Kummissjoni waslet għal riskju stabbli fl-
għeluq, u bi stima tar-riskju fl-għeluq ta' inqas minn 2 %, il-Kummissjoni kkunsidrat li s-
sistemi ta' kontroll pluriennali tagħha żguraw protezzjoni effettiva tal-baġit tal-Unjoni; 
jirrimarka, barra minn hekk, li fl-istima tal-Kummissjoni stess, in-nefqa b'riskju fil-
pagament 'il fuq mil-limitu ta' materjalità kienet għolja ħafna b'valur ta' EUR 67 biljun; 

39. Jinnota li, fir-rigward tal-istima tal-Kummissjoni stess tar-riskju fil-pagament, il-Qorti 
enfasizzat ċerti kwistjonijiet għal intestaturi speċifiċi tal-QFP:

 "Kompetittività": awditi ex post ma koprewx prinċipalment pagamenti jew 
approvazzjonijiet li saru fis-sena taħt rieżami tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni, u 
mhux dejjem instabu li kienu affidabbli;
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 "Riżorsi naturali": il-kontroll tal-Istati Membri rifless fl-istatistika tal-kontroll ma 
ġabarx l-iżbalji kollha, u kienu meħtieġa aġġustamenti mill-Kummissjoni, filwaqt 
li l-aġġustamenti tal-Kummissjoni kienu ġeneralment ibbażati fuq rati fissi, u kien 
hemm limitazzjonijiet fl-affidabbiltà tar-riżultati tax-xogħol tal-korpi ta' 
ċertifikazzjoni;

 "Koeżjoni": il-verifki tal-awtoritajiet tal-awditjar mhux dejjem kienu affidabbli;

 "Ewropa Globali": kien hemm għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post fil-pajjiżi 
fejn il-proġetti huma implimentati, kopertura insuffiċjenti tal-aspetti rilevanti tal-
proċeduri tal-akkwist, kamp ta' applikazzjoni wiesa' għall-istima tal-impatt tal-
iżbalji individwali, u nuqqas ta' ttestjar proprju sostantiv għal tranżazzjonijiet diġà 
vverifikati minn oħrajn;

Dħul

40. Jinnota li d-dħul totali għall-2019 ammonta għal EUR 163,9 biljun;

41. Ifakkar li l-biċċa l-kbira mid-dħul (88 %) jirriżulta mit-tliet kategoriji ta' riżorsi proprji:

 Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-introjtu nazzjonali gross (ibbażata fuq l-ING) 
tammonta għal 64 % tad-dħul tal-Unjoni, li tibbilanċja l-baġit tal-Unjoni wara li 
jkun ġie kkalkulat id-dħul mis-sorsi l-oħra kollha (kull Stat Membru 
jikkontribwixxi b'mod proporzjonat, skont l-ING tiegħu);

 Ir-riżorsi proprji tradizzjonali jammontaw għal 13 % tad-dħul tal-Unjoni, li jinkludi 
d-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet miġbura mill-Istati Membri (il-baġit tal-
Unjoni jirċievi 80 % tal-ammont totali, l-Istati Membri jirċievu l-20 % li jifdal biex 
ikopru l-kostijiet tal-ġbir);

 Ir-riżorsi proprji bbażati fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud (ibbażati fuq il-VAT) 
jammontaw għal 11 % tad-dħul tal-Unjoni (il-kontribuzzjonijiet fl-ambitu ta' din ir-
riżorsa proprja huma kkalkulati permezz ta' rata uniformi applikata għall-bażijiet 
armonizzati tal-Istati Membri għall-valutazzjoni tal-VAT);

42. Jinnota li d-dħul jinkludi wkoll ammonti riċevuti minn sorsi oħra (l-aktar sinifikanti huma 
kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet marbuta ma' ftehimiet u programmi tal-Unjoni (8 % tad-
dħul tal-Unjoni), bħal dħul relatat mal-approvazzjoni tal-FAEG u l-FAEŻR, u l-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi mhux tal-Unjoni fil-programmi ta' riċerka);

43. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti fil-ġestjoni tad-dazji stabbiliti 
li għadhom ma nġabrux mill-awtoritajiet nazzjonali; jinnota li fl-Istati Membri miżjura 
mill-Qorti hemm dewmien partikolari fin-notifika ta' djun doganali (fil-Polonja), infurzar 
tardiv tal-irkupru ta' dawn id-djun (fil-Belġju, il-Ġermanja u l-Polonja), u 
dokumentazzjoni insuffiċjenti biex tiġi kkonfermata l-korrettezza tad-dazji mniżżla fil-
kontijiet (fil-Ġermanja);

44. Jieħu nota tan-nuqqasijiet fil-ġestjoni mill-Istati Membri tad-dazji li għadhom ma 
nġabrux, kif irrappurtat fi 15 mis-27 rapport ta' spezzjoni ta' riżorsi proprji tradizzjonali 
maħruġa fl-2019 mill-Kummissjoni (is-sejbiet f'10 minn dawn il-15-il rapport ġew 
ikklassifikati bħala sistematiċi fin-natura tagħhom);
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45. Jissottolinja li żewġ nuqqasijiet sistemiċi ewlenin jikkonċernaw in-nuqqas ta' standards 
għall-Unjoni kollha għat-twettiq ta' kontrolli doganali biex jitnaqqas ir-riskju ta' 
importazzjonijiet sottovalutati madwar l-Unjoni Doganali, kif ukoll il-fatt li l-Istati 
Membri mhumiex kapaċi jidentifikaw l-aktar operaturi ekonomiċi riskjużi fil-livell tal-
Unjoni għal awditi ta' wara r-rilaxx;

46. Jinnota li, skont il-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, 24 mit-28 Stat Membru 
kellhom strateġiji ta' kontroll li jew kienu parzjalment sodisfaċenti jew inkella ma kinux 
sodisfaċenti għall-immirar tar-riskji ta' sottovalwazzjoni;

47. Iqis il-fatt li l-azzjoni biex jiġu identifikati u jintgħażlu l-importaturi l-aktar riskjużi għall-
awditi ta' wara r-rilaxx hija limitata fl-Unjoni Doganali kollha minħabba li għad ma 
hemmx bażi tad-data għall-UE kollha aċċessibbli li tkopri l-importazzjonijiet kollha 
mwettqa mill-operaturi ekonomiċi;

48. Jinnota li mit-total tar-riżervi tal-VAT li kienu żammew il-kalkolu tal-bażi tal-VAT 
miftuħ għal perjodu ta' 10 snin jew aktar u l-punti totali tar-riżorsi proprji tradizzjonali li 
kienu baqgħu miftuħa għal aktar minn ħames snin minn meta saret l-ispezzjoni mill-
Kummissjoni, 15 % biss tar-riżervi tal-VAT u 34 % tal-punti miftuħa tar-riżorsi proprji 
tradizzjonali kienu ilhom pendenti;

49. Jirrimarka li minn tmien riżervi tal-VAT li ilhom pendenti stabbiliti mill-Kummissjoni u 
eżaminati mill-Qorti, ħamsa minnhom kienu relatati ma' proċeduri ta' ksur kontra l-Istati 
Membri għal raġunijiet ta' nuqqas ta' konformità possibbli mad-Direttiva tal-VAT;

50. Jinnota li 54 punt miftuħ tar-riżorsi proprji tradizzjonali li ilhom pendenti vverifikati mill-
Qorti minn 122 żvelaw li s-segwitu u l-għeluq tal-Kummissjoni tat-tali punti ħadu żmien 
eċċessiv; jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-Kummissjoni ma kinitx stabbiliet sistema ta' 
segwitu li tagħti prijorità lill-punti miftuħa tar-riżorsi proprji tradizzjonali skont is-
sinifikat (jew f'termini tal-impatt finanzjarju, jew tas-sinifikat sistemiku fil-każ ta' 
nuqqasijiet mhux finanzjarji); 

51. Ifakkar li fi ħdan iċ-ċiklu ta' verifikazzjoni pluriennali tal-ING, il-Kummissjoni teżamina 
jekk il-proċeduri li jintużaw mill-Istati Membri biex jikkompilaw il-kontijiet nazzjonali 
tagħhom jikkonformawx mal-ESA 2010, u jekk id-data dwar l-ING hijiex komparabbli, 
affidabbli u eżawrjenti; jieħu nota li l-għeluq taċ-ċiklu ta' verifikazzjoni wassal għal 
riżervi ġodda, aktar speċifiċi, bħal riżerva li tippermetti li d-data tal-ING tal-Istati Membri 
kollha tiġi riveduta biex tinkorpora stima aktar preċiża tal-assi tar-riċerka u l-iżvilupp 
(R&Ż) ta' kumpaniji multinazzjonali, stima li hija kkumplikata mill-globalizzazzjoni u l-
fatt li assi bħal dawn jistgħu jiġu ttrasferiti faċilment minn pajjiż għall-ieħor (il-
Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, se tkompli sa Settembru 2022 tivvaluta jekk 
l-assi tar-riċerka u l-iżvilupp tal-kumpaniji multinazzjonali humiex mogħtija valur xieraq 
fil-kontijiet nazzjonali tal-Istati Membri);

52. Jesprimi dispjaċir li, għar-raba' sena konsekuttiva, id-Direttorat Ġenerali għall-Baġits 
(DĠ BUDG) ħareġ riżerva dwar il-valur tar-riżorsi proprji tradizzjonali miġbura mir-
Renju Unit, minħabba n-nuqqas ta' dak il-pajjiż li jagħmel disponibbli għall-baġit tal-
Unjoni dazji doganali fuq l-importazzjonijiet tat-tessuti u taż-żraben, filwaqt li l-portata 
tal-frodi ta' sottovalwazzjoni kienet kibret aktar għall-Istati Membri tal-Unjoni, li 
jirriżulta f'aktar telf ta' riżorsi proprji tradizzjonali potenzjali;
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53. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, fl-2019 kien hemm dħul ibbażat fuq l-Introjtu 
Nazzjonali Gross (ING) ta' EUR 3,0 biljun ogħla wara l-aġġustamenti li saru għall-
ammonti tal-passat (l-aktar għall-2012-2017) peress li l-bażijiet tal-ING ġew aġġornati 
b'data reali;

Rakkomandazzjonijiet

54. Jistieden lill-Kummissjoni:

 tipprovdi lill-Istati Membri appoġġ regolari fl-għażla tal-importaturi l-aktar riskjużi 
għall-awditi ta' wara r-rilaxx billi:

a. tiġbor u tanalizza d-data rilevanti dwar l-importazzjonijiet fil-livell tal-
Unjoni, u tikkondividi r-riżultati tal-analiżi tagħha mal-Istati Membri;

b. ladarba s-sistema Sorveljanza III tkun operazzjonali, tipprovdi gwida dwar 
kif għandha titwettaq l-analiżi tad-data fi ħdan din is-sistema l-ġdida;

 tirrevedi l-proċeduri tagħha billi:

a. tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ ta' punti miftuħa tar-riżorsi proprji 
tradizzjonali abbażi ta' kriterji kwantitattivi u kwalitattivi li jikklassifikaw 
in-nuqqasijiet li nstabu fl-Istati Membri f'ordni ta' prijorità;

b. tistabbilixxi dati ta' skadenza għall-Istati Membri biex jindirizzaw dawn in-
nuqqasijiet, u għal azzjonijiet ta' segwitu, inkluż il-kalkolu tal-imgħax ta' 
inadempjenza u l-irkupru ta' ammonti li għandhom isiru disponibbli għall-
baġit tal-Unjoni;

Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

55. Jinnota li l-pagamenti għas-subintestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" 
ammontaw għal EUR 21,7 biljun u ġew żburżati permezz tal-programmi u l-politiki li 
ġejjin:

 "Riċerka", sa 55,2 % tal-baġit tas-subintestatura jew EUR 11,9-il biljun;

 "Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport", sa 13,2 % tal-baġit tas-subintestatura jew 
EUR 2,8 biljun;

 "Trasport u enerġija", sa 11,3 % tal-baġit tas-subintestatura jew EUR 2,5 biljun;

 "Spazju", sa 7,6 % tal-baġit tas-subintestatura jew EUR 1,7 biljun;

 "Azzjonijiet u programmi oħra", sa 12,7 % tal-baġit tas-subintestatura jew 
EUR 2,8 biljun;

56. Jinnota li l-programmi prinċipali tal-Kummissjoni huma Orizzont 2020 (H2020) u s-
Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (FP7)1 għar-riċerka u l-
innovazzjoni, Erasmus+ għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, Galileo, 

1 Għas-snin 2007-2013
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EGNOS, ITER u FNE bħala proġetti infrastrutturali kbar, FEIS bħala fond ta' garanzija; 

57. Iqis li l-biċċa l-kbira tal-infiq fuq dawn il-programmi jiġi mmaniġġjat b'mod dirett mill-
Kummissjoni, inkluż permezz ta' Aġenziji Eżekuttivi, u jieħu l-forma ta' għotjiet lil 
benefiċjarji pubbliċi jew privati li jipparteċipaw fi proġetti; jinnota li n-nefqa tal-
Erasmus+, tiġi mmaniġġjata l-aktar minn aġenziji nazzjonali f'isem il-Kummissjoni (li 
jammontaw għal madwar 80 % tal-għotjiet);

Is-sejbiet tal-Qorti

58. Iqis li huwa inkwetanti li mill-130 tranżazzjoni eżaminati, 51 (39 %) kien fihom żbalji;

59. Huwa mħasseb ħafna li abbażi tat-28 żball li l-Qorti kkwantifikat, il-livell stmat ta' żball 
huwa ta' 4,0 %; ifakkar li din iċ-ċifra tqarreb ir-rati li l-Qorti sabet fl-2015, l-2016 u l-
2017;

60. Jissottolinja li l-infiq tal-FP7 u l-H2020 jibqa' riskju ogħla u s-sors ewlieni ta' żbalji, 
filwaqt li l-Qorti sabet żbalji kwantifikabbli fir-rigward tal-ispejjeż ineliġibbli f'24 mit-
80 tranżazzjoni ta' riċerka u innovazzjoni fil-kampjun (3 minn 10 fl-ambitu tal-FP7 u 21 
minn 70 fl-ambitu tal-H2020, li jirrappreżentaw 78 % tal-livell stmat ta' żball tal-Qorti 
għal din is-subintestatura fl-2019); 

61. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li 60 % tal-iżbalji kienu magħmula minn "spejjeż diretti 
ineliġibbli tal-persunal"; jissottolinja li minkejja l-isforzi għas-simplifikazzjoni tar-regoli 
għad-dikjarazzjoni tal-ispejjeż tal-persunal fl-ambitu tal-H2020, il-kalkolu tagħhom 
jibqa' sors ewlieni ta' żball fid-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż; jappoġġja l-opinjoni tal-Qorti 
li l-metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal saret aktar kumplessa f'ċerti 
aspetti fl-ambitu tal-H2020 u dan żied ir-riskju ta' żball (mill-24 tranżazzjoni milquta 
minn żbalji kwantifikabbli 23 jinvolvu applikazzjoni ħażina tal-metodoloġija għall-
kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal);  

62. Iqis ta' dispjaċir kbir li l-"kriterji għall-għoti/għas-selezzjoni illegali/diskriminatorji" 
ammontaw għal 16 % tal-iżbalji;

63. Bl-istess mod, iqis ta' dispjaċir kbir li "spejjeż diretti oħra ineliġibbli (VAT, ivvjaġġar, 
tagħmir)" ammontaw għal 15 % tal-iżbalji;

64. Iqis li fil-każ ta' programmi u attivitajiet oħra l-Qorti sabet żbalji kwantifikabbli f'4 mill-
50 tranżazzjoni fil-kampjun (l-iżbalji kienu jikkonċernaw proġetti fl-ambitu tal-
programmi Erasmus+ u FNE);

65. Jissottolinja li l-SMEs huma aktar suxxettibbli għall-iżbalji minn benefiċjarji oħra peress 
li aktar minn nofs l-iżbalji kwantifikabbli li nstabu (17 minn 28) kienu jinvolvu 
finanzjament għal benefiċjarji privati, għalkemm it-tranżazzjonijiet inkwistjoni kienu 
jammontaw biss għal 42 (32 %) mill-130 tranżazzjoni fil-kampjun (l-SMEs kienu 
jiffurmaw 12 % tal-kampjun iżda kienu jammontaw għal 21 % tal-iżbalji kwantifikabbli); 

66. Jinnota li 22 mill-proġetti ta' riċerka li l-Qorti awditjat kienu twettqu f'muniti oħra 
minbarra l-euro, filwaqt li r-rata tal-kambju applikata f'għaxra minn dawn il-proġetti ma 
kinitx dik stipulata fir-regoli (l-effett finanzjarju ta' żbalji bħal dawn mhuwiex minnu 
nnifsu materjali, iżda l-frekwenza tagħhom turi nuqqas ta' għarfien tar-regoli);
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67. Jisħaq li, kieku l-Kummissjoni użat b'mod adegwat l-informazzjoni kollha li kellha għad-
dispożizzjoni tagħha, il-livell ta' żball stmat għal din is-subintestatura kien ikun ta' 
1,1 punt perċentwali anqas;

Rakkomandazzjonijiet 

68. Jistieden lill-Kummissjoni:

 twettaq kontrolli aktar immirati fuq id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż li jiġu 
ppreżentati mill-SMEs u ssaħħaħ il-kampanja ta' informazzjoni tagħha dwar ir-
regoli ta' finanzjament tal-H2020, b'enfasi partikolari fuq dawn il-benefiċjarji 
importanti;

 tfakkar lill-benefiċjarji kollha tal-H2020 dwar ir-regoli għall-kalkolu u d-
dikjarazzjoni tal-ispejjeż tal-persunal, filwaqt li tagħti attenzjoni speċifika lit-tipi 
ewlenin ta' żball;

 tissimplifika aktar ir-regoli dwar l-ispejjeż tal-persunal fl-ambitu tal-Programm 
Qafas għar-Riċerka li jmiss (Orizzont Ewropa);

 tindirizza għall-H2020 l-osservazzjonijiet li saru b'segwitu tar-rieżami tal-Qorti tal-
awditi ex post fir-rigward tad-dokumentazzjoni, il-konsistenza tal-kampjunar u l-
kwalità tal-proċeduri tal-awditjar; kif ukoll għat-tielet fażi tal-awditi kkuntrattati, 
tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li l-awdituri jkunu kompletament konxji mir-regoli 
tal-H2020, u tivverifika l-kwalità tax-xogħol tagħhom;

Prestazzjoni: Orizzont 2020

69. Jirrimarka li fil-kuntest tal-objettiv speċifiku 5 "it-tmexxija industrijali tal-Ewropa 
permezz tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku, id-dimostrazzjoni u l-innovazzjoni f'għadd 
ta' teknoloġiji abilitanti u industrijali" id-dikjarazzjoni tal-programm turi li l-programm 
mhuwiex fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-
privattivi, filwaqt li d-dikjarazzjoni tal-programm tagħti wkoll informazzjoni dwar il-
privattivi mogħtija, li hija miżura aħjar għall-prestazzjoni, iżda ma tingħata l-ebda mira 
jew objettiv intermedju; 

70. Jissottolinja li fil-kuntest tal-indikatur għall-objettiv speċifiku 5 "sehem ta' kumpaniji 
parteċipanti li jintroduċu innovazzjonijiet ġodda għall-kumpanija jew is-suq" id-
dikjarazzjoni tal-programm la ssemmi stadji importanti u lanqas mira għal dan l-
indikatur; għalhekk, ma jistax jintuża biex jiġi vvalutat jekk il-programm huwiex fit-triq 
it-tajba, u b'hekk dan inaqqas l-utilità tiegħu;

71. Jirrimarka li fil-kuntest tal-objettiv speċifiku 8 "it-titjib tas-saħħa u l-benesseri tul il-ħajja 
ta' kulħadd", il-valur għall-mira jissemma fl-intestatura għas-sena 2020, iżda fil-fatt 
għandu jinftiehem li jinkiseb "[...] meta jitlestew l-aħħar azzjonijiet iffinanzjati fl-ambitu 
ta' Orizzont 2020", filwaqt li d-dikjarazzjoni tal-programm issemmi li l-"[m]iri huma għal 
Pilastru sħiħ tal-isfidi tas-soċjetà (Objettivi speċifiċi: 8-14) u mhux għal kull objettiv 
speċifiku individwali", u b'hekk il-paragun bejn il-valur reali u l-valur fil-mira ma jkunx 
rilevanti; 

72. Jistieden lill-Kummissjoni:
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 tikkomunika aħjar mal-applikanti u l-benefiċjarji (jiġu stabbiliti proċeduri u 
kontrolli aħjar fir-rigward tat-twettiq tal-funzjonijiet tal-helpdesk, u b'mod 
partikolari tal-RES, u titqajjem kuxjenza dwar l-għodod li permezz tagħhom il-
benefiċjarji jistgħu jirrappurtaw trattament inkonsistenti matul il-proċess tal-
applikazzjoni jew matul l-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom; issolvi l-
kwistjonijiet tekniċi li fadal li jaffettwaw il-Portal tal-Parteċipanti, ittejjeb id-disinn, 
in-navigazzjoni u l-funzjoni tat-tiftix tiegħu);

 tintensifika l-ittestjar ta' somom f'daqqa (biex tanalizza u tirrapporta dwar l-eżitu 
tas-sejħiet diġà mnedija fl-ambitu ta' Orizzont 2020 malli jkunu disponibbli l-
ewwel riżultati; tniedi inizjattivi pilota ġodda fuq skala akbar biex tidentifika l-aktar 
tipi xierqa ta' proġetti, tivvaluta l-iżvantaġġi possibbli u tfassal rimedji xierqa.);

 tesplora l-użu akbar ta' evalwazzjonijiet ta' proposti f'żewġ stadji (biex tidentifika 
numru akbar ta' suġġetti fejn l-użu ta' evalwazzjonijiet ta' proposti f'żewġ stadji jista' 
jnaqqas il-piż amministrattiv għall-applikanti li ma jkollhomx suċċess, filwaqt li 
tiżgura l-iqsar żmien possibbli biex tingħata għotja jekk il-veloċità biex jintlaħaq 
is-suq tkun kritika);

 teżamina mill-ġdid il-kundizzjonijiet ta' rimunerazzjoni għall-evalwaturi esperti 
(biex taġġorna r-rata ta' rimunerazzjoni ta' kuljum u terġa' tivvaluta ż-żmien 
meħtieġ għall-esperti biex iwettqu evalwazzjonijiet affidabbli tal-proposti tal-
proġetti.);

 tistabbilizza r-regoli u l-gwida għall-parteċipanti (biex iżżomm il-kontinwità fir-
regoli għall-parteċipazzjoni bejn il-Programmi Qafas kull fejn ikun possibbli; 
tnaqqas kemm jista' jkun l-aġġustamenti għall-gwida matul l-implimentazzjoni tal-
Programm Qafas; tissimplifika l-iskedi ta' żmien biex jiġi evitat rappurtar mhux 
meħtieġ tal-isforz permezz tal-pakkett tax-xogħol; tesplora l-possibbiltà li taċċetta 
b'mod aktar wiesa' l-prattiki kontabilistiċi normali tal-ispejjeż, b'mod partikolari 
għall-ispejjeż tal-persunal);

 ittejjeb il-kwalità tal-awditjar ex post esternalizzat (ittejjeb il-mekkaniżmi tagħha 
għall-eżami tal-kwalità tal-awditjar ex post esternalizzat, u tħaffef tali awditi);

 tissimplifika aktar l-għodod u l-gwida għall-SMEs (b'tali mod li jimponu piż 
minimu fuq l-SMEs, u speċjalment fuq in-negozji ġodda mingħajr ir-riżorsi u l-
persunal biex jindirizzaw il-kumplessità tagħhom);

Prestazzjoni: il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS)

73. Ifakkar li l-objettiv ġenerali tal-FEIS huwa "L-appoġġ għall-investimenti li jtejbu t-
tkabbir f'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni"; filwaqt li l-objettiv speċifiku huwa "Iż-
żieda tal-volum tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-Grupp tal-BEI fl-
oqsma ta' prijorità";

74. Jinsab imħasseb li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni disponibbli tipprovdi dettalji dwar 
l-investimenti mobilizzati ta' operazzjonijiet approvati, l-għadd ta' proġetti approvati, l-
effetti multiplikaturi u l-kopertura tal-Istati Membri, iżda l-ebda wieħed mill-ħames 
indikaturi ma jsegwi l-livell tar-riskju jew il-penetrazzjoni tal-oqsma ewlenin deskritti fl-
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objettiv ġenerali;

75. Jirrimarka li l-indikaturi ma jkejlux il-progress tal-objettiv speċifiku bħala tali, li huwa li 
jiżdiedu l-volumi tal-BEI, b'mod partikolari fir-rigward ta' operazzjonijiet aktar riskjużi;

76. Ifakkar li l-FEIS kien effettiv fiż-żieda tal-finanzjament biex jiġu appoġġjati investimenti 
addizzjonali sostanzjali iżda f'xi każijiet kien sopravaluta l-punt sa fejn il-FEIS kien fil-
fatt wassal għal investiment addizzjonali fl-ekonomija reali (l-evalwazzjoni tal-FEIS u r-
rapport speċjali tal-Qorti2 enfasizzaw ukoll li l-volum kollu ta' finanzjament ma jistax jiġi 
attribwit biss lill-FEIS);

77. Jinnota li l-istima rrappurtata fir-rigward tal-investiment immobilizzat ma tqisx il-fatt li 
xi wħud mill-operazzjonijiet tal-FEIS issostitwew operazzjonijiet oħra tal-BEI u 
strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni jew il-fatt li parti mill-appoġġ tal-FEIS mar għal 
proġetti li setgħu ġew iffinanzjati minn sorsi oħra, għalkemm fuq termini differenti;

78. Jisħaq li skont ir-rapport tal-FEIS tal-BEI għall-2019, il-biċċa l-kbira tat-tranżazzjonijiet 
tal-FEIS huma hekk imsejħa "attivitajiet speċjali", li minnhom infushom iġorru riskju 
ogħla mill-operazzjonijiet normali tal-BEI (il-volum ta' attivitajiet ġodda bħal dawn 
iffirmati fl-2019 kien ta' EUR 15-il biljun, madwar 25 % tas-self totali tal-BEI dik is-
sena, filwaqt li l-livell ta' qabel il-FEIS kien taħt l-10 %);

79. Jissottolinja li l-evalwazzjoni indipendenti mwettqa mill-Kummissjoni osservat li minn 
meta tnieda l-FEIS ġew introdotti firxa ta' prodotti ġodda u aktar riskjużi, pereżempju 
strumenti ta' ekwità u għall-kondiviżjoni tar-riskju ma' intermedjarji finanzjarji taħt l-
IIW;

80. Jinsab imħasseb dwar id-distribuzzjoni ġeografika (fl-aħħar tal-2019, l-Unjoni-15 kienet 
tirrappreżenta 80 % tal-operazzjonijiet iffirmati li jaqbżu l-piż ekonomiku tagħhom fl-
Unjoni kif imkejjel mill-PDG u l-formazzjoni tal-kapital fiss gross filwaqt li l-Unjoni-13 
irċeviet 10 % biss, il-bqija marret għall-kategorija "l-oħra", b'mod partikolari għal 
proġetti li jinvolvu diversi pajjiżi);

81. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-BEI:

 jeżaminaw mill-ġdid l-użu ta' prodotti tal-BEI b'riskju ogħla fl-ambitu tal-FEIS 
(għal operazzjonijiet tal-FEIS mal-NPBIs, il-BEI għandu jfittex opportunitajiet 
biex iżid l-użu ta' varjetà usa' ta' finanzjament tad-dejn subordinat, fejn debitament 
ġustifikat; dan jgħin biex jiġi żgurat li l-finanzjament tal-FEIS ikun komplementari 
għall-finanzjament ipprovdut mill-NPBIs; il-BEI għandu jippromwovi wkoll l-użu 
ta' prodotti xierqa għall-kondiviżjoni tar-riskju għall-NPBIs kollha, speċjalment 
dawk li bħalissa mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-operazzjonijiet tal-FEIS); 
twettaq studju tar-riskji tal-profil tar-riskju fuq terminu medju u twil ta' prodotti tal-
BEI b'riskju ogħla fl-ambitu tal-FEIS;  

 tinkoraġġixxi l-komplementarjetà bejn l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni u l-
garanziji baġitarji tal-Unjoni (fil-kuntest tal-programmi l-ġodda tal-QFP, il-

2 Ir-rapport speċjali Nru 03/2019 tal-QEA "Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi: Jeħtieġ li tittieħed 
azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali", paragrafu 81.
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Kummissjoni għandha tipproponi li l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni jkunu 
koerenti u komplementari f'termini tal-objettivi ta' politika rispettivi li għandhom 
jintlaħqu, sabiex tiġi evitata kompetizzjoni bejn l-istrumenti);

 ittejjeb il-valutazzjoni ta' jekk proġetti potenzjali tal-FEIS setgħux jiġu ffinanzjati 
minn sorsi oħra (il-BEI għandu jivvaluta fl-istadju ta' valutazzjoni tal-proġett is-
sostituzzjoni probabbli ta' sorsi oħra ta' finanzjament. Il-BEI għandu juża din l-
informazzjoni fil-valutazzjoni tal-eliġibbiltà tal-operazzjonijiet tal-FEIS.);

 tistma aħjar l-investiment mobilizzat (il-metodoloġija tal-kalkolu tal-multiplikatur 
tal-FEIS żviluppata b'mod konġunt mill-Kummissjoni u l-BEI għandha tieħu miżuri 
proporzjonati biex dawk il-każijiet li fihom il-BEI ikun qed jappoġġja investiment, 
kemm direttament kif ukoll indirettament, permezz ta' operazzjonijiet differenti tal-
FEIS, jiġu identifikati u kkoreġuti b'mod f'waqtu, sabiex jiġi evitat għadd doppju);

 ittejjeb il-firxa ġeografika tal-investiment appoġġjat mill-FEIS (il-Kummissjoni u 
l-BEI għandhom, permezz tal-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS jivvalutaw il-kawżi 
ewlenin tal-firxa ġeografika osservata u jipprovdu rakkomandazzjonijiet għal 
azzjonijiet li għandhom jittieħdu fil-perjodu ta' implimentazzjoni tal-FEIS li jifdal. 
Il-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS għandu jivvaluta l-effett tal-miżuri meħuda);

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

82. Jinnota li l-pagamenti għas-subintestatura 1b "Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali" 
ammontaw għal EUR 53,8 biljun u ġew żburżati permezz tal-programmi u l-politiki li 
ġejjin:

 "Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u operazzjonijiet reġjonali oħra, sa 
54,9 % tas-subintestatura tal-baġit jew EUR 29,6 biljun;

 "Il-Fond ta' Koeżjoni", sa 16,4 % tal-baġit tas-subintestatura jew EUR 8,8 biljun;

 "Il-Fond Soċjali Ewropew", sa 25,9 % tas-subintestatura tal-baġit jew EUR 13,9-
il biljun;

 "Programmi oħra", sa 2,8 % tal-baġit tas-subintestatura jew EUR 1,5 biljun;

83. Ifakkar li fis-subintestatura "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali", l-Istati Membri 
ġeneralment jippreżentaw programmi operazzjonali (PO) pluriennali fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' programmazzjoni għat-tul kollu ta' QFP; warali l-Kummissjoni tkun tat l-
approvazzjoni tagħha, ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta' PO tiġi kondiviża bejn 
il-Kummissjoni (id-DĠ Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO) u d-DĠ Impjiegi, 
Affarijiet Soċjali u Inklużjoni (DĠ EMPL)) u l-Istati Membri;

Is-sejbiet tal-Qorti

84. Iqis li huwa inkwetanti li abbażi tal-236 tranżazzjoni eżaminata, 29 żball ma kinux 
instabu mill-awtoritajiet tal-awditjar u 64 żball kienu nstabu preċedentement mill-
awtoritajiet tal-awditjar u l-korrezzjonijiet applikati mill-awtoritajiet tal-programm (li 
jammontaw għal total ta' EUR 334 miljun għaż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni 
meħuda flimkien), il-Qorti tistma l-livell ta' żball bħala 4,4 %;
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85. Jinnota li l-awtoritajiet tal-awditjar kienu rrappurtaw 64 żball kwantifikabbli fil-pakketti 
ta' aċċertament/għeluq għall-236 tranżazzjoni li l-Qorti kkampjunat, dawn l-iżbalji kienu 
jikkonċernaw spejjeż ineliġibbli (39), akkwist pubbliku (24) u dokumentazzjoni ta' 
sostenn nieqsa (żball wieħed);

86. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li 55 % tal-iżbalji kienu magħmula minn "Proġetti 
ineliġibbli"; jinnota li kien hemm ħames proġetti fl-ambitu tal-FEŻR, mill-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020, li għalihom ingħatat għajnuna lill-benefiċjarji jew għall-
operazzjonijiet li ma ssodisfawx il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà stabbiliti fir-regolament 
applikabbli u fil-PO;

87. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li 24 % tal-iżbalji kienu magħmula minn "Ksur tar-regoli tas-
suq intern" (9 % - ksur tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat; 15 % - nuqqas serju ta' 
konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku);

88. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li 12 % tal-iżbalji kienu magħmula minn "Nefqa ineliġibbli";

89. Jinsab imħasseb ħafna dwar in-nuqqasijiet li nstabu fix-xogħol ta' diversi awtoritajiet tal-
awditjar koperti mill-kampjun tal-Qorti, li bħalissa jillimitaw id-dipendenza li tista' 
titpoġġa fuq dak ix-xogħol (ir-rata kkalkulata mill-ġdid kienet ogħla mil-limitu ta' 
materjalità ta' 2 % f'disgħa minn 20 pakkett ta' aċċertament għall-perjodu 2014-2020, il-
Kummissjoni aġġustat ir-rati ta' żbalji residwi għal tmien pakketti ta' aċċertament għal 
ċifra ogħla minn 2 %); 

90. Jinnota li għal 120 tranżazzjoni fil-kampjun (55 %), il-Qorti setgħet tikkonkludi abbażi 
tar-rieżami tagħha tax-xogħol tal-awtoritajiet tal-awditjar; jinsab imħasseb ħafna li l-
Qorti identifikat nuqqasijiet fil-kamp ta' applikazzjoni, il-kwalità u/jew id-
dokumentazzjoni ta' dak ix-xogħol f'100 tranżazzjoni (45 %), li kienu jeħtieġu li l-Qorti 
twettaq mill-ġdid il-proċeduri korrispondenti ta' awditjar;

91. Jisħaq li fl-2019, il-Kummissjoni wettqet 26 awditu ta' konformità (14 mid-DĠ REGIO 
u 12 mid-DĠ EMPL) fi 11-il Stat Membru u fl-abbozzi tar-rapporti tagħha dwar dawn l-
awditi kollha ta' konformità kkonkludiet li r-rati ta' żbalji residwi rrappurtati fir-rapporti 
annwali ta' kontroll tal-awtoritajiet tal-awditjar għas-sena kontabilistika 2017/2018 kienu 
sottovalutati (il-Kummissjoni għalhekk żiedet dawk ir-rati);  

92. Jinnota li 13 mill-awditi ta' konformità (5 mid-DĠ REGIO u 8 mid-DĠ EMPL) kienu 
finali sa Mejju 2020, iżda għal nofs dawn l-awditi, għalhekk, ir-rati residwi kienu 
għadhom mhux finali;

93. Jirrimarka li fil-prattika, il-biċċa l-kbira tar-riżervi ddikjarati fir-Rapporti Annwali tal-
Attività (RAA) tal-2019 kienu bbażati l-aktar fuq ir-rati ta' żbalji għall-kontijiet tal-
2018/2019, li kienu għadhom ma ġewx aċċettati, għalhekk iż-żewġ DĠ irrappurtaw li r-
rati ta' żball tal-2018/2019 ma kinux se jiġu kkonfermati qabel tal-inqas ir-RAA tal-2020;

Rakkomandazzjonijiet

94. Jistieden lill-Kummissjoni:

 tiċċara l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà (inkluż billi tiddefinixxi x'inhu mfisser 
b'operazzjonijiet "fiżikament imlestija" u/jew "implimentati bis-sħiħ", sabiex tgħin 
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lill-Istati Membri jivverifikaw li l-operazzjonijiet jikkonformaw mal-
Artikolu 65(6) tar-RDK u jevitaw in-nuqqas ta' sejba ta' operazzjonijiet ineliġibbli);

 tieħu azzjoni biex iżżid l-affidabbiltà tar-rati residwi rrappurtati mill-awtoritajiet 
tal-awditjar (tanalizza s-sorsi ewlenin ta' żbalji mhux misjuba u tiżviluppa l-miżuri 
meħtieġa flimkien mal-awtoritajiet tal-awditjar biex ittejjeb l-affidabbiltà tar-rati 
residwi rrappurtati);

Prestazzjoni: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK)

95. Ifakkar li l-FEŻR ikopri l-Istati Membri kollha u jiffoka fuq bosta oqsma prijoritarji 
ewlenin, bħall-innovazzjoni u r-riċerka, l-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), 
u l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; jinnota li fl-2019 il-Kummissjoni 
allokat EUR 31,1 biljun mill-baġit tal-FEŻR; ifakkar li l-FK jipprovdi appoġġ lill-Istati 
Membri b'introjtu nazzjonali gross (ING) għal kull abitant taħt id-90 % tal-medja tal-
Unjoni, il-fond jiffinanzja prinċipalment proġetti relatati man-networks trans-Ewropej 
tat-trasport u l-ambjent, l-allokazzjoni baġitarja tiegħu għall-2019 kienet ta' EUR 11,5-
il biljun;

96. Jinnota li ż-żewġ fondi huma soġġetti għal ġestjoni kondiviża mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, u huma implimentati permezz ta' programmi operazzjonali (PO) li jitfasslu mill-
Istati Membri u jiġu approvati mill-Kummissjoni;

97. Jirrimarka li l-informazzjoni mill-indikaturi tal-output u r-riżultati hija kkomplementata 
mir-riżultati ta' għadd ta' evalwazzjonijiet u studji li janalizzaw ir-riżultati kemm tal-
perjodu 2007-2013 kif ukoll l-istadji bikrija tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020; jesprimi dispjaċir għall-fatt li d-
dewmien fl-għażla ta' dawn l-evalwazzjonijiet ifisser li t-tagħlimiet meħuda huma tard 
wisq biex ikollhom impatt fuq il-perjodi ta' programmazzjoni attwali jew sussegwenti 
(pereżempju r-riżultati tal-evalwazzjonijiet ex post tal-2014-2020, huma mistennija li 
jkunu disponibbli sa tmiem l-2025 kif meħtieġ mir-RDK, iżda sa dak iż-żmien il-perjodu 
ta' programmazzjoni 2021-2027 se jkun fil-ħames sena tiegħu u l-Kummissjoni x'aktarx 
li tkun imxiet sew fit-tħejjija tal-proposti leġiżlattivi tagħha għall-perjodu ta' wara l-
2027); 

98. Huwa mħasseb ħafna li għall-perjodu 2007-2013, tfasslet evalwazzjoni ex post tal-
FEŻR/FK biex isiru konklużjonijiet dwar l-impatt ġenerali tal-programmi u jsiru 
konklużjonijiet ġenerali kwalitattivi, ma waslet għall-ebda konklużjoni dwar il-kisba tal-
objettivi jew il-miri; barra minn hekk, lanqas ma analizzat b'mod sistematiku s-sinerġiji 
bejn il-finanzjament mill-FEŻR/mill-FK u l-implimentazzjoni tal-politiki settorjali tal-
Unjoni li, kieku, kienu jgħinu biex jinxteħet dawl fuq il-kontributi tal-politika ta' koeżjoni 
għall-ilħuq tal-objettivi strateġiċi ta' Ewropa 2020;

99. Jissottolinja li fil-politika ta' koeżjoni, ikkaratterizzata minn proġetti ta' infrastruttura fuq 
skala kbira, jista' jkun hemm perjodu latenti bejn il-bidu tal-programm, l-
implimentazzjoni u t-twettiq tal-outputs u tar-riżultati; iqis li huwa inkwetanti li l-
progress x'aktarx li jiġi affettwat ukoll mil-livelli relattivament baxxi ta' implimentazzjoni 
fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni, meta mqabbla mal-bqija tal-baġit tal-Unjoni; jinnota 
li dawn il-fatturi, flimkien mal-fatt li d-data l-aktar riċenti disponibbli (f'perjodu ta' 
implimentazzjoni li jdum sa tmiem l-2023) hija relatata ma' tmiem l-2018, u dan 
jagħmilha aktar diffiċli f'dan l-istadju li tinsilet konklużjoni dwar l-ilħuq tal-objettivi;  
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100. Jisħaq li l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, bħal dawk relatati mar-rati ta' impjieg, mal-
iżvilupp ekonomiku, u mal-klima u l-enerġija, huma influwenzati ferm minn firxa 
wiesgħa ta' fatturi nazzjonali u esterni, kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja; jissottolinja 
li f'ħafna Stati Membri, il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni tipikament jirrappreżenta 
proporzjon żgħir tal-fondi ddedikati għal dawn il-kwistjonijiet, u għalhekk jista' jkollu 
biss impatt limitat ħafna fuq il-progress ta' dawn l-Istati Membri lejn l-ilħuq ta' dawn l-
objettivi; 

101. Jinnota li l-Unjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha firxa ta' għodod ta' politika biex 
tilħaq l-objettivi tagħha ta' politika ta' koeżjoni ta' livell għoli, li l-FEŻR u l-FK 
jikkostitwixxu parti minnhom, li fondi u inizjattivi leġiżlattivi oħra huma mfassla wkoll 
biex jindirizzaw l-objettivi, għalhekk, li spiss ma jkunx possibbli li ssir distinzjoni bejn l-
effetti ta' għodod ta' politika differenti fuq il-progress lejn il-kisba tal-miri;

102. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li minn total ta' 72 indikatur, terz biss tal-indikaturi jinsabu 
fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom u li madwar nofs l-indikaturi mhumiex fit-triq 
it-tajba; jesprimi dispjaċir għall-fatt li mid-9 indikaturi marbuta mal-objettivi ġenerali, 
tnejn biss jinsabu fit-triq it-tajba, filwaqt li madwar terz tal-indikaturi għandhom mira 
ewlenija ta' nofs it-terminu stabbilita għall-2018;

103. Jinnota li b'kollox, 40 % tal-indikaturi tal-output jinsabu fit-triq it-tajba, u li għall-
indikaturi tar-riżultati u tal-impatt, dan il-perċentwal huwa ta' 10 %;

104. Ifakkar li Ewropa 2020 hija l-istrateġija ta' livell għoli tal-Unjoni għall-perjodu mill-2010 
sal-2020; jinnota li għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni ddefiniet disa' indikaturi 
biex jitkejjel il-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi ta' din l-istrateġija, fl-oqsma tal-impjiegi, 
ir-R&Ż, it-tibdil fil-klima u l-enerġija, l-edukazzjoni, kif ukoll il-faqar u l-esklużjoni 
soċjali; jinnota li skont il-Kummissjoni, abbażi tad-data għall-2018, il-miri relatati mal-
impjiegi u mal-edukazzjoni x'aktarx li jintlaħqu, filwaqt li l-progress bi tqabbil mal-miri 
għar-R&Ż, u għall-faqar u l-inklużjoni soċjali, għadu lura u x'aktarx li dawn ma 
jintlaħqux;  

105. Jisħaq li mill-10 indikaturi kollha mid-dikjarazzjonijiet tal-programm marbuta mal-
objettiv li tiġi appoġġjata l-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 
fis-setturi kollha, wieħed biss – "Numru ta' unitajiet domestiċi b'indikatur imtejjeb ta' 
klassifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija" – jinsab fit-triq it-tajba;

106. Jenfasizza l-fatt li b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19, l-Unjoni introduċiet miżuri li 
jżidu l-flessibbiltà tal-Istati Membri fl-użu tal-finanzjament tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej (pereżempju, ġie rrinunzjat ir-rekwiżit li jiġi ddedikat proporzjon 
fiss tal-finanzjament SIE għat-temi ewlenin, madankollu, il-flessibbiltà offruta fil-
proposta tista' taffettwa l-kapaċità tal-Unjoni li tikseb l-objettivi stabbiliti oriġinarjament 
fil-programmi operazzjonali); 

107. Jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti li hemm indikazzjonijiet qawwija li l-Unjoni mhux se tilħaq 
il-miri tal-klima u tal-enerġija għall-2030; jinnota li skont il-Kummissjoni, kien hemm 
biss progress limitat fit-tnaqqis tal-impatti ambjentali negattivi li jirriżultaw mill-użu ta' 
riżorsi naturali; jenfasizza l-qbil tiegħu mal-Qorti li nofs l-Istati Membri tal-Unjoni kienu 
f'riskju li ma jiġġenerawx biżżejjed elettriku mill-enerġija rinnovabbli biex jilħqu l-miri 
tagħhom għall-2020; jinnota li fl-analiżi panoramika tal-Qorti dwar l-azzjoni tal-UE f'dak 
li jirrigwarda l-enerġija u t-tibdil fil-klima, il-Qorti rrappurtat li t-tnaqqis fl-emissjonijiet 
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ta' gassijiet serra previst mill-Istati Membri huwa inqas mill-mira ta' 40 % għall-2030; 

108. Jirrimarka li f'rapport tal-20193, l-EEA ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li r-rata ta' progress 
attwali mhux se tkun biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-klima u l-enerġija għall-2030 u l-
2050;

109. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li nofs is-16-il indikatur marbuta mal-objettiv tal-
"Promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-networks 
ewlenin" jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom; jenfasizza li l-Istati Membri 
naqqsu l-biċċa l-kbira tal-miri għall-2023 fl-aħħar rapport, approvat mill-Kummissjoni, 
f'xi każijiet b'ammonti konsiderevoli (pereżempju, il-valur tal-mira kkombinat tal-FEŻR 
u l-FK għall-indikatur "Tul totali tal-linja ferrovjarja l-ġdida" tnaqqas minn 947 km għal 
579 km (39 %) u l-valur tal-mira kkombinat tal-FEŻR u l-FK għall-indikatur "It-tul totali 
ta' linji ġodda jew imtejba tat-tramm u tal-metrò" tnaqqas minn 680 km għal 44 km 
(35 %)); 

110. Jenfasizza li f'dan il-qasam ta' politika l-indikaturi kollha huma indikaturi tal-output: 
huma prinċipalment jipprovdu data dwar l-implimentazzjoni tal-programm f'termini ta' 
infrastruttura mibnija iżda ma hemm l-ebda indikatur komuni biex jitkejlu r-riżultati (ir-
rapport tal-Qorti dwar it-toroq kofinanzjati mill-Unjoni4 jindika li l-Kummissjoni ma 
tirrapportax informazzjoni bħal iffrankar ta' ħin jew veloċità medja ogħla, anki jekk din 
l-informazzjoni xi drabi tkun disponibbli);

111. Jissottolinja li fl-awditu riċenti tal-Qorti dwar it-TFI5 kien iddikjarat li x'aktarx in-
network ewlieni tat-trasport tal-Unjoni mhux se jilħaq il-kapaċità sħiħa tiegħu sal-2030, 
barra minn hekk, fl-analiżi panoramika, il-QEA indikat li peress li l-iskala tal-
finanzjament tal-Unjoni hija limitata meta mqabbla mal-ħtiġijiet ġenerali, huwa meħtieġ 
li ssir enfasi fuq il-prijoritajiet bl-ogħla valur miżjud tal-Unjoni; 

112. Huwa tal-fehma li, kif iddikjarat fl-awditu tal-Qorti dwar it-TFIs, il-previżjonijiet tat-
traffiku normalment kienu ottimisti żżejjed, mhux ikkoordinati sew, mhux ibbażati fuq 
valutazzjonijiet ekonomiċi sodi u xi kultant simplistiċi ħafna, u b'mod partikolari l-
analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji ma kinux intużaw kif suppost bħala 
għodda għat-tfassil tal-politika;

113. Jesprimi dispjaċir qawwi għall-fatt li l-Kummissjoni fil-proposta leġiżlattiva tagħha 
għall-FSIE għall-2021-2027 tneħħi r-rekwiżiti kollha ta' valutazzjoni speċifiċi għal 
proġetti kbar, inkluż ir-rekwiżit ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, filwaqt li 
dan huwa rikonoxxut bħala li qed iwassal għal tnaqqis fil-piż amministrattiv ġenerali, dan 
huwa ssuperat miż-żieda fir-riskju li l-investimenti kofinanzjati mhux se joffru l-aħjar 
valur għall-flus; 

114. Isib il-fatt li 3 biss minn 9 indikaturi (33 %) mid-dikjarazzjonijiet tal-programm marbuta 
mal-objettiv speċifiku tal-FEŻR – "It-titjib tal-kompetittività tal-SMEs" jinsabu fit-triq it-

3 L-EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe, 
2019.
4 QEA, rapport speċjali Nru 9/2020, In-network ewlieni tat-toroq tal-UE: ħinijiet tal-ivvjaġġar iqsar iżda n-
network għadu mhuwiex kompletament funzjonali.
5 QEA, rapport speċjali Nru 10/2020 Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar rapidità fl-implimentazzjoni 
ta' megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin.



PE655.922v01-00 44/63 PR\1211752MT.docx

MT

tajba biex jilħqu l-miri tagħhom jirrappreżenta prestazzjoni batuta; jenfasizza li dawn it-
tliet indikaturi huma relatati mal-output, u jkejlu l-għadd ta' negozji appoġġjati mill-
FEŻR, filwaqt li indikaturi oħra, bħal dawk li jkejlu jekk l-investiment privat jaqbilx mal-
appoġġ pubbliku għan-negozji u ż-żieda fl-impjiegi fin-negozji appoġġjati, mhumiex fit-
triq it-tajba; 

115. Jinnota li l-finanzjament tal-FEŻR intuża flimkien ma' sorsi nazzjonali ta' appoġġ għall-
SMEs, jew billi jikkomplementa l-miżuri nazzjonali eżistenti jew billi jimla l-lakuni fis-
sistema ta' appoġġ, madankollu, sab6 li s-sinerġiji bejn l-appoġġ tal-FEŻR u l-FSE kienu 
ġeneralment baxxi, minkejja l-importanza li jiġu salvagwardjati l-impjiegi;

116. Iqis li fil-kuntest tal-awditu tad-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tal-Qorti għas-
sena 2019, kienu tlestew biss 11 minn 121 proġett tal-FEŻR u tal-FK kofinanzjati li kienu 
mmexxija minn 12-il Stat Membru; jinnota li 7 proġetti kienu laħqu bis-sħiħ l-objettivi 
tagħhom u tnejn oħra parzjalment, filwaqt li ż-żewġ proġetti l-oħra ma laħqux dawn l-
objettivi;

Riżorsi naturali

117. Jinnota li l-pagamenti għal "Riżorsi naturali" ammontaw għal EUR 59,5 biljun u ġew 
żburżati permezz tal-programmi u l-politiki li ġejjin:

 Pagamenti diretti fl-ambitu tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG), sa 
69,5 % jew EUR 41,4 biljun;

 Nefqa relatata mas-suq fl-ambitu tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG), sa 4,0 % jew EUR 2,4 biljun;

 Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), sa 23,9 % jew EUR 14,2-
il biljun; 

 Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), sa 1,4 % jew 
EUR 0,8 biljun;

 Programmi oħra, sa 1,2 % jew EUR 0,7 biljun;

118. Iqis l-eżistenza ta' żewġ settijiet prinċipali ta' indikaturi intenzjonati biex jimmonitorjaw 
il-prestazzjoni tal-PAK, it-tnejn li huma bbażati primarjament fuq ir-rappurtar tal-Istati 
Membri u fuq id-data miġbura mill-Eurostat:

 il-"Qafas komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni" (CMEF) fih 210 indikaturi: 
45 indikatur tal-kuntest, 84 indikatur tal-output, 41 indikatur tar-riżultati, 
24 indikatur tal-miri, u 16-il indikatur tal-impatt;

 id-dikjarazzjonijiet tal-programmi tal-PAK fihom 63 indikatur, li fil-biċċa l-kbira 
huma meħudin mis-CMEF: 6 huma maħsuba biex ikejlu l-impatti relatati mat-tliet 
objettivi ġenerali, il-bqija huma indikaturi tal-output/tal-input, tar-riżultati u tal-

6 Il-Kummissjoni Ewropea, Ex-post evaluation of 2007- 2014, Support to SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME Development, Frar 2016.
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impatt relatati mal-objettivi speċifiċi;

Is-sejbiet tal-Qorti

119. Iqis li huwa inkwetanti li mill-251 tranżazzjoni eżaminati7, 44 (18 %) kien fihom żbalji 
filwaqt li 207 (82 %) ma kienx fihom żbalji; jinsab imħasseb li abbażi tas-36 żball li l-
QEA kkwantifikat u evidenza oħra prodotta mis-sistema ta' kontroll, il-QEA ssib li l-livell 
ta' żball għal "Riżorsi naturali" huwa qrib il-limitu tal-materjalità;

120. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li 70 % tal-iżbalji kienu magħmula minn 
"Benefiċjarju/attività/proġett/nefqa ineliġibbli";

121. Jinnota li mill-136 tranżazzjoni ta' żvilupp rurali, 114 ma kinux affettwati minn żball, 
5 każijiet ta' żball kellhom impatt li jaqbeż l-20 % u 15-il tranżazzjoni kien fihom żbalji 
taħt l-20 % tal-ammont eżaminat, żewġ pagamenti kellhom kwistjonijiet ta' konformità 
mingħajr impatt finanzjarju;

122. Jinnota li mit-68 pagament għal proġetti ta' investiment, bħall-modernizzazzjoni tal-
azjendi agrikoli, l-appoġġ għal servizzi bażiċi u t-tiġdid tal-irħula f'żoni rurali, l-
investimenti fil-ġestjoni tal-foresti, u l-appoġġ għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità, 9 kienu affettwati minn żbalji, inklużi żewġ każijiet fejn il-benefiċjarju u/jew 
il-proġett ma kinux issodisfaw il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà;

123. Jinnota li mit-68 pagament ibbażati fuq iż-żona jew l-għadd ta' annimali ddikjarati mill-
bdiewa, u fuq ir-rekwiżiti għall-konformità ma' kriterji ambjentali u relatati mal-klima, 
8 tranżazzjonijiet kienu affettwati minn żbalji żgħar taħt il-5 % tal-ammont eżaminat, każ 
wieħed ta' żball bejn 5 % u 20 %, f'żewġ każijiet oħra l-benefiċjarji kisru l-kundizzjonijiet 
ta' eliġibbiltà relatati mal-ambjent u mal-klima, li wasslu għal żbalji li jaqbżu l-20 % tal-
ammont eżaminat fiż-żewġ każijiet; 

124. Jinnota li minn 14-il tranżazzjoni li jikkonċernaw miżuri tas-suq, f'5 każijiet l-aġenziji 
tal-pagamenti kienu rrimborżaw l-ispejjeż ineliġibbli, inklużi 3 każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità mar-regoli ta' eliġibbiltà li wasslu għal żbalji li jaqbżu l-20 % tal-ammont 
eżaminat;

125. Jinnota li minn 6 tranżazzjonijiet li jikkonċernaw is-sajd, l-ambjent u l-azzjoni klimatika, 
żewġ proġetti kellhom elementi ineliġibbli fl-ispejjeż rimborżati; 

Ir-regolarità tal-infiq tal-PAK

126. Jinsab imħasseb dwar il-limitazzjonijiet fl-affidabbiltà tar-riżultati tax-xogħol imwettaq 
mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni, minħabba nuqqasijiet li l-Qorti identifikat f'xi kontrolli u 
metodoloġiji ta' kampjunar tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni;

127. Jirrimarka li d-DĠ AGRI stima li r-riskju fil-pagament huwa ta' madwar 1,9 % għall-infiq 
tal-PAK kollu kemm hu fl-2019, bir-riskju fil-pagament ikun ta' madwar 1,6 % għall-

7 Il-kampjun kien jikkonsisti f'136 pagament favur il-programmi tal-iżvilupp rurali, 95 pagament dirett, 14-
il miżura tas-suq u 6 pagamenti għas-sajd, l-ambjent u l-azzjoni klimatika.
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pagamenti diretti, 2,7 % għall-iżvilupp rurali u 2,8 % għall-miżuri tas-suq;

Prestazzjoni tal-PAK

128. Iqis li huwa inkwetanti li l-Qorti identifikat nuqqasijiet fis-sett ta' indikaturi tal-
prestazzjoni tal-PAK:

 L-AMPR 2019 ftit li xejn jipprovdi informazzjoni kwantifikata dwar ir-riżultati u 
l-impatt tal-PAK, u jippreżenta narrattiva pożittiva żżejjed dwar il-kisbiet tal-
politika billi jiffoka fuq l-outputs aktar milli fuq ir-riżultati:

a. Il-Kummissjoni tiddikjara li "aktar minn 85 % tal-miri għal azzjonijiet klimatiċi 
fis-settur agrikolu diġà ntlaħqu fil-ġestjoni tal-bijodiversità, tal-ħamrija u tal-
ilma". Dawn il-miri huma bbażati fuq l-oqsma fl-ambitu ta' miżuri speċifiċi tal-
FAEŻR, jiġifieri l-outputs. Dawn ma jurux jekk il-pagamenti kellhomx effett 
fuq il-kundizzjoni taż-żoni appoġġjati. Il-Kummissjoni ssostni li l-FAEŻR "qed 
jagħmel kontribut importanti għall-iżvilupp. Pereżempju, l-aċċess għall-
broadband f'żoni rurali tjieb b'mod konsiderevoli (59 % tal-unitajiet domestiċi 
rurali kellhom aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss fl-2019)". Fl-AMPR, ma hemm 
l-ebda informazzjoni dwar il-kontribut tal-FAEŻR għal din iċ-ċifra;

 L-indikaturi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi jipprovdu prinċipalment 
informazzjoni dwar l-outputs, li jistgħu jitkejlu aktar faċilment u huma inqas 
milquta minn fatturi esterni meta mqabbla mar-riżultati u l-impatti:

a. il-loġika ta' intervent tal-Kummissjoni tgħaqqad l-objettivi, il-miżuri u l-
indikaturi tal-output tal-PAK, iżda ma tidentifikax il-ħtiġijiet jew ir-riżultati u 
l-miri intenzjonati. Il-loġika ta' intervent tal-Kummissjoni għall-pagamenti 
diretti ma tiddefinix liema livell ta' introjtu għall-bdiewa huwa mmirat li 
jinkiseb mill-PAK;

b. il-miri għall-objettivi ġenerali tal-PAK u l-biċċa l-kbira mill-objettivi speċifiċi 
tal-FAEG huma espressi bħala xejriet mixtieqa (eż. "li jiżdied" l-introjtu minn 
fattur agrikolu jew "li jitnaqqsu" l-emissjonijiet ta' gassijiet serra li ġejjin mill-
agrikoltura). Diversi fatturi esterni jħallu impatt fuq l-eżitu finali, u l-
Kummissjoni mhux dejjem identifikat relazzjoni kawżali bejn il-PAK u l-
varjabbli. Il-miri espressi biss bħala direzzjonijiet u mhux bħala valuri 
kwantifikati jagħmluha impossibbli li jiġu identifikati l-istadji importanti;

c. il-biċċa l-kbira tal-indikaturi tas-CMEF, li mhumiex fid-dikjarazzjonijiet tal-
programm, huma indikaturi tal-output; dawn ma jipprovdux informazzjoni 
addizzjonali sinifikanti dwar il-prestazzjoni lejn il-kisba tal-objettivi ta' politika. 
Fl-istudji li jappoġġjaw l-evalwazzjoni spiss jiġi osservat li n-nuqqas ta' data ta' 
monitoraġġ (dwar il-miżuri) jikkostitwixxi limitazzjoni meta jiġi analizzat l-
impatt. Il-QEA rrimarkat8 il-limitazzjonijiet tal-informazzjoni dwar il-

8 Ara r-rapporti speċjali Nru 1/2016 (kejl tal-prestazzjoni fir-rigward tal-introjtu tal-bdiewa), paragrafu 92; 
Nru 10/2017 (bdiewa żgħażagħ), paragrafi 70-71; Nru 13/2020 (bijodiversità agrikola), paragrafi 49, 59, 71 u 81; 
l-Opinjoni Nru 7/2018 tal-QEA, paragrafi 68-71.
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prestazzjoni miġbura permezz tal-indikaturi tas-CMEF;

 Fir-rigward tal-objettiv ġenerali dwar il-produzzjoni vijabbli tal-ikel, il-pagamenti 
diretti naqqsu l-volatilità tal-introjtu tal-bdiewa. Fl-istess ħin, in-nuqqas ta' 
parametri referenzjarji għal standard ta' għajxien ġust u ta' mmirar ulterjuri tal-infiq 
naqqas l-effiċjenza tal-appoġġ dirett:

a. it-tliet indikaturi kollha marbuta mal-objettiv ġenerali tal-produzzjoni vijabbli 
tal-ikel (iż-żieda fl-introjtu minn fattur agrikolu, iż-żieda fil-produttività 
agrikola, u l-limitazzjoni tal-varjabbiltà fil-prezzijiet) jirriflettu żviluppi 
makroekonomiċi. Filwaqt li dawn l-indikaturi juru xejra pożittiva, il-PAK ftit li 
xejn għandha impatt jew ma għandha l-ebda impatt dimostrabbli fuqhom;

b. l-objettiv speċifiku tal-FAEG "li tiġi sostnuta l-istabbiltà tal-introjtu tal-bdiewa 
billi jiġi pprovdut appoġġ dirett għall-introjtu" għandu indikatur wieħed: "is-
sehem tal-appoġġ dirett fl-introjtu imprenditorjali agrikolu". Fl-2017, il-valur 
ta' dan l-indikatur kien ivarja minn 8 % fin-Netherlands għal 50 % fis-
Slovakkja. Il-mira hija li l-proporzjon jinżamm stabbli. Madankollu, dan 
mhuwiex konsistenti mal-objettiv ta' politika li jiżdied il-qligħ individwali tal-
ħaddiema fl-agrikoltura filwaqt li tiġi limitata l-ħtieġa ta' appoġġ dirett;

c. fl-AMPR 2019 tagħha, il-Kummissjoni argumentat li l-introjtu tal-bdiewa kien 
inqas meta mqabbel mas-salarji fl-ekonomija kollha. Il-Kummissjoni ddikjarat 
li, fl-2017, l-introjtu medju fis-settur tal-biedja kien madwar 46,5 % tal-pagi 
medji fl-ekonomija tal-Unjoni-28. Il-Kummissjoni tuża l-introjtu 
intraprenditorjali għal kull unità ta' xogħol tal-familja bħala indikatur għall-
introjtu tal-azjendi agrikoli. Madankollu, din iċ-ċifra ma tqisx id-demografija 
differenti taż-żewġ popolazzjonijiet (ħafna bdiewa huma fl-età tal-irtirar) jew l-
introjtu mhux agrikolu tal-unitajiet domestiċi ta' azjendi agrikoli. L-introjtu 
disponibbli, filwaqt li jitqies ukoll l-introjtu mhux agrikolu, huwa element 
ewlieni għall-valutazzjoni tal-livell tal-għajxien tal-bdiewa;

d. fl-2016 madwar żewġ terzi9 tal-azjendi agrikoli fl-Unjoni kienu iżgħar minn 
5 ettari. Peress li l-pagamenti diretti huma marbuta maż-żona tal-biedja, 
madwar 80 % tal-appoġġ imur għal madwar 20 % tal-benefiċjarji. Fil-fatt, aktar 
minn 30 % tal-pagamenti jmorru għal 2 % tal-benefiċjarji, li kull wieħed jirċievi 
aktar minn EUR 50 000 f'pagamenti diretti. Diversi mekkaniżmi ridistributtivi 
kellhom biss effett marġinali;

e. l-indikaturi tal-prestazzjoni tal-PAK ma jkejlux l-effiċjenza tal-pagamenti 
diretti. Il-Qorti kkonkludiet li l-proporzjon10 ta' azjendi agrikoli li jirċievu 
pagamenti diretti u li jiġġeneraw introjtu għal kull unità tax-xogħol ogħla mill-
produttività nazzjonali medja tax-xogħol kien naqas minn 29 % fl-2013 għal 
26 % fl-2015. L-istudju sab li 9 % tal-azjendi agrikoli żgħar u aktar minn 30 % 
tal-azjendi agrikoli kbar kellhom introjtu għal kull unità tax-xogħol li kien ogħla 

9 skont l-Eurostat
10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective "viable food production", 
2020, pp. 108-122.
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minn dan il-parametru referenzjarju;

f. l-indikatur "perċentwal ta' azjendi agrikoli li jipparteċipaw fi skemi għall-
ġestjoni tar-riskji" jkejjel il-proporzjon ta' bdiewa li jirċievu l-appoġġ tal-PAK 
għall-primjums tal-assigurazzjoni, u li jipparteċipaw f'fondi mutwi u għodod 
oħra għall-istabbilizzazzjoni tal-introjtu. Abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi, il-progress tal-indikatur lejn il-mira ma laħaqx l-objettiv intermedju 
tiegħu għall-2018. Sa tmiem l-2018, kien inkiseb 28,3 % tal-valur fil-mira 
għall-2023. Il-Qorti sabet11 li l-biċċa l-kbira tal-bdiewa li jieħdu poloz tal-
assigurazzjoni jagħmlu dan mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni, u li l-pagamenti 
diretti nfushom inaqqsu b'mod sinifikanti l-volatilità tal-introjtu;

 Għall-objettiv ġenerali dwar il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni 
klimatika, l-indikaturi jiffukaw fuq id-daqs tal-erja li tibbenefika mill-miżuri, iżda 
mhux fuq dak li nkiseb permezz tal-appoġġ. F'dak li jikkonċerna speċifikament it-
tibdil fil-klima, instab li l-miżuri tal-PAK għandhom impatt baxx fl-indirizzar tal-
ħtiġijiet klimatiċi minħabba d-disinn tagħhom:

a. il-biċċa l-kbira mill-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-
objettivi speċifiċi fl-ambitu tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika 
jikkonċernaw l-erja jew l-għadd ta' annimali soġġetti għad-diversi miżuri jew 
impenji, mingħajr ma jitkejlu l-benefiċċji miksuba għall-ambjent;

b. fl-aktar AMPR riċenti tagħha, il-Kummissjoni tqis li hija kisba pożittiva li 79 % 
tal-erja agrikola totali tal-Unjoni kienet soġġetta għal mill-inqas obbligu wieħed 
ta' ekoloġizzazzjoni fl-2018. Madankollu, il-Qorti sabet12 li l-ekoloġizzazzjoni 
ftit li xejn kellha effett li jista' jitkejjel fuq il-prattiki agrikoli u fuq l-ambjent. 
Dan kien wassal għal bidliet fil-prattiki agrikoli fuq madwar 5 % tal-art agrikola 
kollha tal-Unjoni u kellu t-tendenza li jimminimizza t-tfixkil għall-prattiki 
agrikoli stabbiliti. L-ekoloġizzazzjoni baqgħet essenzjalment skema ta' appoġġ 
għall-introjtu;

c. fejn ikunu mmirati tajjeb, il-miżuri agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-bijodiversità. Dan huwa l-aktar 
probabbli fejn l-iskemi jkopru porzjon sostanzjali tal-pajsaġġ agrikolu jew 
jiffukaw fuq riskji speċifiċi. Restrizzjoni waħda hija livell baxx ta' użu min-
naħa tal-bdiewa. Għal xi wħud mill-miżuri tal-FAEŻR, il-Qorti sabet13 każijiet 
fejn il-kumpens ma kienx ikopri l-ispejjeż għall-parteċipazzjoni fl-iskema (eż. 
il-pagamenti fl-ambitu ta' Natura 2000 f'xi wħud mill-Istati Membri);

d. għall-objettiv speċifiku tal-FAEŻR li huwa relatat mal-ekosistemi, l-indikaturi 
tal-output relatati mal-forestrija fil-livell tal-Unjoni wrew li l-użu tal-miżuri tal-
forestrija kien modest;

11 Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2019 – Stabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-bdiewa, paragrafi 16-22 u 41.
12 Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 – Ekoloġizzazzjoni.
13 Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2017 – Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tan-network Natura 2000 
jiġi implimentat, paragrafi 59-60.
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e. l-indikatur "perċentwal ta' raba' saqwi fi tranżizzjoni lejn sistema ta' irrigazzjoni 
aktar effiċjenti" huwa relatat mal-objettiv speċifiku 5 tal-FAEŻR. Il-mira għall-
2023 hija ta' 13,0 %; fl-2018, ir-riżultat kien ta' 5,26 %, jiġifieri 40 % tat-triq 
biex tintlaħaq il-mira. Il-progress ġenerali mhuwiex ċar. Abbażi ta' kampjun ta' 
Stati Membri, l-istudju li jappoġġja l-evalwazzjoni14 sab li ma hemm l-ebda 
verifikazzjoni ċara tal-iffrankar tal-ilma miksub wara l-ikkompletar tal-
investiment tal-FAEŻR;

f. l-emissjonijiet mill-agrikoltura kienu jirrappreżentaw madwar 12,6 % tat-total 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni fl-2017. L-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mill-agrikoltura naqsu b'aktar minn 20 % mill-1990 'il hawn, iżda 
mill-2010 'l hawn dawn baqgħu wieqfa;

g. l-istudju li jappoġġja l-evalwazzjoni dwar it-tibdil fil-klima josserva li l-miżuri 
obbligatorji (eż. l-ekoloġizzazzjoni u l-kundizzjonalità) ma jindirizzawx b'mod 
suffiċjenti l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-bhejjem u mill-ġestjoni tar-
raba'. Ma hemm l-ebda miżura tal-PAK li permezz tagħha l-Istati Membri 
jistgħu jġiegħlu lill-bdiewa jieħdu azzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mill-bhejjem u mill-ġestjoni tar-raba'; 

 L-informazzjoni rrappurtata mill-Kummissjoni fl-AMPR u fid-dikjarazzjonijiet tal-
programmi fir-rigward tal-objettiv ġenerali dwar żvilupp territorjali bbilanċjat 
mhijiex suffiċjenti biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-infiq relatat tal-Unjoni:

a. l-uniku indikatur tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-objettiv ġenerali ta' 
"żvilupp territorjali bbilanċjat" huwa r-"rata ta' impjieg rurali". Din ir-rata 
żdiedet minn 63,4 % fl-2012 għal 68,1 % fl-2018. L-influwenza tal-PAK 
mhijiex ċara, iżda limitata. Matul l-istess perjodu r-rata ġenerali ta' impjieg 
żdiedet minn 68,4 % għal 72,2 %. L-ambjent ekonomiku estern u għadd kbir ta' 
politiki nazzjonali jaffettwaw direttament u indirettament l-impjiegi fiż-żoni 
rurali. L-AMPR jirrikonoxxi dawn il-fatturi esterni;

b. l-għadd ta' impjiegi rreġistrati bħala li nħolqu direttament minn LEADER sa 
tmiem l-2018 kien ta' 13 337 (30 % tal-mira għall-2023) u inqas minn 0,05 % 
tal-impjiegi totali fiż-żoni rurali. Għal miżuri oħra ta' żvilupp rurali, l-għadd ta' 
impjiegi li nħolqu kien ta' 10 784 (14 % tal-mira). Fid-dikjarazzjonijiet tal-
programmi tagħha, il-Kummissjoni tosserva li ma għandhiex data affidabbli 
dwar l-impjiegi li nħolqu fl-ambitu ta' LEADER;

c. l-istudji li jappoġġjaw l-evalwazzjoni jissuġġerixxu15 li l-kuntest reġjonali u 
settorjali għandu impatt sinifikanti fuq l-impjiegi fiż-żoni rurali, u li l-miżuri 
tal-PAK ftit li xejn għandhom impatt fuq l-impjiegi rurali;

d. il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jirċievu pagamenti diretti addizzjonali fl-ambitu tal-
FAEG u appoġġ ta' darba mill-FAEŻR għall-istabbiliment tal-ewwel azjenda 
agrikola tagħhom. Is-sejbiet tal-Qorti jikkoinċidu ma' dawk tal-istudji li 

14 Evalwazzjoni tal-impatt tal-PAK fuq l-ilma, 2019, pp. 157-158.
15 Evalwazzjoni tal-miżuri tal-Artikolu 68, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas, 2019.
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jappoġġjaw l-evalwazzjoni16: L-appoġġ tal-FAEG għall-bdiewa żgħażagħ ftit li 
xejn għandu impatt, filwaqt li l-appoġġ tal-FAEŻR huwa aktar effettiv, 
prinċipalment minħabba li huwa mmirat aħjar. Il-miżuri ta' tiġdid 
ġenerazzjonali tal-PAK instabu li huma effettivi f'"każijiet fejn istituzzjonijiet 
ta' governanza komplementari nazzjonali, reġjonali u lokali u l-politiki fiskali, 
jappoġġjaw u jsaħħu wkoll" dawn il-miżuri;

e. fl-AMPR tagħha, il-Kummissjoni tgħid li l-aċċess għall-broadband f'żoni rurali 
tjieb b'mod konsiderevoli, iżda ma għandha l-ebda informazzjoni oħra dwar il-
kontribut tal-FAEŻR għall-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħalissa għaddej studju li 
jappoġġja l-evalwazzjoni li qed jivvaluta l-objettiv ġenerali ta' żvilupp 
territorjali bbilanċjat fil-perjodu 2014-2020;

Sigurtà u ċittadinanza

129. Jinnota li l-pagamenti għas-"Sigurtà u Ċittadinanza" ammontaw għal EUR 3,3 biljun u 
ġew żburżati permezz tal-programmi, il-politiki u l-aġenziji li ġejjin:

 "Migrazzjoni u sigurtà", sa 45,3 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 1,6 biljun;

 14 Aġenziji deċentralizzati (saħħa:  ECDC, EFSA, EMA, ECHA; affarijiet interni: 
Frontex, EASO, Europol, CEPOL, EU-LISA, EMCDDA; ġustizzja: Eurojust, FRA, 
EIGE, UPPE), sa 29,1 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 1 biljun;

 "Ikel u Għalf", sa 7,6 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,2 biljun;

 "Ewropa Kreattiva", sa 7,3 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,2 biljun;

 "Oħrajn" (konsumaturi, ġustizzja, drittijiet, ugwaljanza u ċittadinanza), sa 10,7 % 
jew EUR 0,3 biljun;

Is-sejbiet tal-Qorti: Il-kontijiet annwali tal-AMIF/ISF tal-Istati Membri

130. Jinnota l-fatt li l-aktar qasam sinifikanti tan-nefqa f'din l-intestatura huwa l-migrazzjoni 
u s-sigurtà kif ukoll il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-infiq ġej minn żewġ fondi – il-Fond għall-
Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF);

131. Jinnota li, fir-rigward tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet, sebgħa (37 %) mid-19-il 
tranżazzjoni eżaminati mill-QEA kienu affettwati minn żbalji (jiġifieri dikjarazzjoni 
eċċessiva tal-ispejjeż tas-salarji);

132. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li tliet żbalji kwantifikabbli kellhom impatt finanzjarju fuq l-
ammonti mħallsa mill-baġit tal-Unjoni;

133. Iqis erba' każijiet ta' nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw l-
għażla ta' proġetti u r-regoli dwar l-akkwist, iżda mingħajr impatt finanzjarju fuq il-baġit 

16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019; 
Rapport Speċjali Nru 10/2017 tal-QEA: Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ ikun 
immirat aħjar biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv; SURE-Farm: Impact of the Young Farmers payment 
on structural change, 2020.
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tal-Unjoni;

134. Jinnota li l-awtoritajiet tal-awditjar fl-Istati Membri17 magħżula mill-QEA għal kontroll 
kienu żviluppaw u implimentaw proċeduri dettaljati ta' kwalità suffiċjenti biex 
jirrapportaw kif meħtieġ mir-regoli;

135. Iqis ċerti nuqqasijiet fir-rapporti annwali maħruġa mill-Istati Membri, li l-impatt tagħhom 
fuq il-kontijiet ma kienx materjali biżżejjed biex inaqqas mill-konklużjonijiet tal-
awtoritajiet tal-awditjar iżda joħloq riskju potenzjali ta' nuqqas ta' affidabbiltà tad-data 
rrappurtata u ta' aċċertament limitat, bħal:

 Kwistjonijiet ta' kampjunar (l-użu ta' metodoloġija bbażata fuq ir-riskju aktar milli 
metodoloġija aleatorja; valuri mhux eżatti użati biex jiġi ddeterminat id-daqs tal-
kampjun) fis-Slovenja;

 Sett ħażin ta' kontijiet (sottomissjoni tal-abbozz tal-kontijiet lill-awtorità tal-
awditjar qabel ma tlesti l-kontrolli fuq il-post tagħha stess mill-awtorità 
responsabbli) fl-Italja u s-Slovenja;

 Kalkolu mhux eżatt u preżentazzjoni tar-rati ta' żbalji totali u/jew residwi fil-
Ġermanja u l-Italja;

 L-esklużjoni tal-assistenza teknika mill-popolazzjoni tal-awditjar u n-nuqqas ta' 
rappurtar dwar dan il-fatt fir-rapport ta' kontroll annwali fis-Slovenja;

 L-esklużjoni parzjali ta' pagamenti bil-quddiem mill-popolazzjoni tal-awditjar u n-
nuqqas ta' rappurtar dwar dan il-fatt fir-rapport annwali ta' kontroll fil-Ġermanja;

 L-allokazzjoni ta' proġetti f'żewġ sottogruppi (avvanzi u nefqa mġarrba) għal 
raġunijiet ta' kampjunar f'Ċipru; 

136. Jinnota li l-awtoritajiet tal-awditjar fl-Istati Membri18 magħżula mill-Qorti għal awditu 
kellhom programmi ta' awditu u listi ta' kontroll dettaljati biex jappoġġjaw il-
konklużjonijiet tagħhom;

137. Iqis ċerti nuqqasijiet fix-xogħol tal-awtoritajiet tal-awditjar li joħolqu riskji potenzjali fin-
nuqqas ta' sejba ta' nefqa ineliġibbli, nuqqas ta' affidabbiltà tal-konklużjonijiet tal-
awditjar u ta' aċċertament limitat bħal:

 Kontrolli irregolari tal-għażla tal-proġetti u/jew tal-kriterji għall-għoti mill-awdituri 
fl-Italja u Ċipru;

 Rekord tal-awditjar insuffiċjenti jew dokumentazzjoni ħażina tax-xogħol tal-
awditjar fil-Greċja, Ċipru, il-Litwanja u r-Renju Unit;

 Kontroll irregolari tal-evidenza rilevanti kollha disponibbli biex tiġi kkonfermata l-

17 Il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, Ċipru, il-Litwanja, il-Polonja u r-Renju Unit għall-AMIF; Is-Slovenja għall-
ISF.
18 Il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, Ċipru, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Renju Unit, is-Slovenja.



PE655.922v01-00 52/63 PR\1211752MT.docx

MT

eliġibbiltà tal-gruppi fil-mira u n-nefqa ddikjarata jew ir-raġonevolezza tal-ispejjeż 
fl-Italja u Ċipru;

138. Jinnota nuqqasijiet li jirriżultaw mill-valutazzjonijiet li twettqu mill-Kummissjoni fir-
rigward tar-rapporti annwali ta' kontroll19 bħal:

 Definizzjoni differenti ta' "pagament interim", li toħloq riskji ta' kompromess għall-
valur u l-kompletezza tad-data rrappurtata;

 Nuqqas ta' gwida tal-Kummissjoni dwar kif tiġi kkalkulata l-kopertura minima tal-
awditjar ta' 10 % fil-każ ta' sottokampjunar, li joħloq riskji ta' affidabbiltà u 
inċertezza għall-konklużjonijiet tal-awditjar;

Prestazzjoni: AMIF

139. Jinnota erba' indikaturi tal-impatt ġenerali (dwar ir-ritorni reali meta mqabbla mad-
deċiżjonijiet ta' ritorn, il-perċentwal ta' ritorni volontarji, id-differenza fir-rati ta' impjieg 
bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni u dawk mhux tal-Unjoni, u l-konverġenza tar-rati ta' 
rikonoxximent għall-applikanti għall-ażil); jinnota li dawn mhumiex relatati direttament 
mal-prestazzjoni tal-AMIF, għalkemm l-infiq mill-fond jista' jikkontribwixxi għall-mira 
korrispondenti;

140. Jinnota li mill-24 objettiv intermedju tal-indikaturi għall-2020, 5 kienu diġà nkisbu fi snin 
preċedenti, iżda l-miri ma ġewx aġġustati 'l fuq f'konformità ma' prattika ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba biex jirriflettu l-potenzjal għal aktar kisbiet fl-effiċjenza;

141. Huwa mħasseb ħafna li l-indikaturi tal-AMIF mhumiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri 
tagħhom f'termini ta' integrazzjoni u migrazzjoni legali kif ukoll ta' politiki ta' ritorn u 
migrazzjoni irregolari;

142. Jinsab imħasseb ħafna li informazzjoni dwar il-prestazzjoni aggregata limitata biss hija 
disponibbli dwar l-infiq ġenerali relatat mal-EMAS20 (allokazzjoni inizjali ta' 
EUR 100 miljun żdiedet għal EUR 2,2 biljun għall-perjodu sal-2020, li tirrappreżenta 
30 % tal-fond, madankollu, il-Kummissjoni ma żviluppatx qafas ta' monitoraġġ tal-
prestazzjoni għall-proġetti ffinanzjati mill-EMAS); 

143. Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ftit li 
xejn jipprovdu informazzjoni dwar ekonomija u effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-fond, 
jew dwar il-kosteffettività tal-azzjonijiet tal-AMIF;

144. Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ma 
jirrappurtawx dwar miżuri mmirati biex jattiraw ħaddiema b'livell għoli ta' ħiliet lejn l-
Unjoni permezz ta' skemi ta' migrazzjoni legali, u l-indikaturi mhumiex adatti għar-
rappurtar dwar tali miżuri;

145. Huwa mħasseb ħafna li l-indikaturi tal-AMIF mhumiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri 

19 Mill-Bulgarija, iċ-Ċekja, Franza, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Portugall, is-Slovakkja, l-Estonja, Spanja, l-
Iżlanda, Malta u l-Finlandja.
20 Assistenza ta' emerġenza tal-AMIF
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tagħhom f'termini ta' proporzjon ta' migranti irregolari rritornati mad-deċiżjonijiet ta' 
ritorn maħruġa, il-persuni rimpatrijati b'mod volontarju u l-persuni rimpatrijati li 
jitneħħew;

146. Huwa mħasseb ħafna li r-rata ta' ritorn għall-individwi li m'għadx għandhom id-dritt li 
jibqgħu fit-territorju tal-Unjoni mhijiex sodisfaċenti (31,5 %);

147. Huwa mħasseb ħafna dwar id-dgħufija fil-prestazzjoni tal-operazzjonijiet ta' ritorn 
minħabba r-raġunijiet li ġejjin: 

 it-tul tal-proċess tal-ażil; 

 rabtiet neqsin bejn l-ażil u r-ritorn;

 il-proċeduri li jostakolaw il-koordinazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni;

 in-nuqqas ta' sistema robusta u integrata ta' ġestjoni tal-każijiet ta' ritorn;

 l-ebda rikonoxximent reċiproku u l-ebda reġistrazzjoni sistematika tad-deċiżjonijiet 
ta' ritorn fl-Unjoni;

 il-ħarba u d-diffikultà biex jinstabu migranti li jistgħu jiġu rritornati, inkluż l-
ittraċċar ta' tluq volontarju;

 kapaċità insuffiċjenti taċ-ċentri ta' detenzjoni ta' qabel it-tneħħija;

 kooperazzjoni diffiċli mal-pajjiżi terzi tal-oriġini tal-migranti;

 l-użu limitat tal-għajnuna għall-iżvilupp biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi tal-oriġini tal-migranti;

 prestazzjoni batuta tar-Ritorn Volontarju Assistit u r-Riintegrazzjoni;

148. Jinsab imħasseb dwar l-eżistenza ta' żewġ skemi paralleli ffinanzjati mill-Unjoni li 
jappoġġjaw l-istess tip ta' attivitajiet ta' ritorn (NPs tal-AMIF u l-appoġġ għar-ritorn tal-
Frontex) u l-koordinazzjoni insuffiċjenti bejn dawn it-tnejn għall-operazzjonijiet ta' ritorn 
furzat;

Rakkomandazzjonijiet

149. Jistieden lill-Kummissjoni:

 toħroġ gwida lill-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri għall-AMIF u l-ISF 
dwar kif tiġi kkalkulata l-kopertura tal-awditjar fil-każ ta' sottokampjunar biex jiġi 
żgurat li l-kampjunar ikun suffiċjenti u xieraq biex jipprovdi bażi raġonevoli biex 
l-awditur jislet konklużjonijiet dwar il-popolazzjoni kollha tal-awditjar;

 ittenni mill-ġdid lill-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri għall-AMIF u l-ISF 
li huma għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-kampjunar u l-
kalkolu tar-rata ta' żball bil-kundizzjoni li l-kampjunar ikun aleatorju, kull unità ta' 
kampjunar fil-popolazzjoni għandu jkollha possibbiltà ta' għażla u, fejn applikabbli, 
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l-iżbalji kollha għandhom jiġu estrapolati għall-popolazzjoni rilevanti;

 toħroġ gwida għall-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri li huma responsabbli 
mill-AMIF u l-ISF biex jiddokumentaw in-natura, it-twaqqit u l-firxa tal-proċeduri 
tal-awditjar tagħhom, ir-riżultati tagħhom, u l-evidenza għall-awditjar li nġabret, 
b'mod suffiċjenti u xieraq;

 tuża t-tagħlimiet li ttieħdu mill-iskemi ta' rilokazzjoni ta' emerġenza (inkluż mis-
sitwazzjoni fl-Istat Membru riċeventi wara r-rilokazzjoni) u tibni fuq din l-
esperjenza għall-fini ta' kwalunkwe mekkaniżmu ta' rilokazzjoni volontarja li jista' 
jkun hemm fil-futur;

150. Jitlob lill-Kummissjoni:

 tiddefinixxi kriterji għall-allokazzjoni tal-fondi għall-EMAS taħt ġestjoni 
kondiviża mal-Istati Membri fil-qafas finanzjarju li jmiss;

 issaħħaħ il-qafas ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni billi a) tiżgura li l-proġetti tal-
EMAS tal-AMIF ikun fihom indikaturi tal-output u tal-eżiti b'miri u linji bażi ċari 
fejn xieraq, u tiġġustifika meta dan ma jkunx il-każ; b) timmonitorja u tirrapporta 
l-eżiti li nkisbu mill-proġetti ffinanzjati mill-EMAS; c) għall-QFP 2021-2027 il-
ġdid, tfassal l-indikaturi tas-CMEF tal-AMIF, inklużi l-linji bażi u l-miri tagħhom 
qabel ma jinbdew il-proġetti tal-2021-2027; 

 timplimenta miżuri li jiżguraw il-komplementarjetà u koordinazzjoni aħjar bejn l-
AMIF u l-EASO/il-Frontex (eż. fil-qasam tar-ritorni furzati jew tal-appoġġ lill-
awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-ażil);

 tuża l-għajnuna għall-iżvilupp bħala għodda biex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni aħjar 
mal-pajjiżi ta' oriġini tal-migranti21;

RAA tad-DĠ HOME għall-2019

151. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa mis-Servizz tal-Awditjar Intern 
tad-DĠ HOME għall-2019 bħal:

 it-twaqqif u l-ippjanar tal-attività tal-awditjar tad-DĠ HOME (id-DĠ HOME 
għandu jiddefinixxi u jikkomunika d-dikjarazzjoni tal-missjoni u l-mandat tal-
funzjoni tal-awditjar, jaġġusta r-rwoli u r-responsabbiltajiet, il-linji ta' rappurtar u 
l-istadji importanti għall-eżerċizzju tal-approvazzjoni tal-kontijiet; l-aġġornament 
tal-istrateġiji tal-awditjar; l-analiżi tal-ħtiġijiet ta' riżorsi tal-attività tal-awditjar);

 it-twettiq tal-pjan ta' awditjar (id-DĠ HOME jeħtieġ li jippjana u jniedi awditi 
malajr kemm jista' jkun fis-sena wara l-adozzjoni tal-programm ta' Ħidma Annwali 
u r-rieżami tar-rapporti ta' kontroll annwali u l-opinjonijiet ta' awditjar; l-
armonizzazzjoni tal-istadji importanti għall-istadji tal-proċess tal-awditjar; l-
iżgurar li r-rapporti finali tal-awditjar jintbagħtu lill-benefiċjarji mingħajr dewmien 

21 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2020 dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u l-
effiċjenza tal-għajnuna (2019/2184(INI))
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u li dan jiġi mmonitorjat mill-maniġment superjuri);

 l-approvazzjoni tal-kontijiet (id-DĠ HOME għandu jiżgura li d-deċiżjonijiet ta' 
approvazzjoni jittieħdu fil-ħin; għandu jiċċara l-proċedura għall-kontijiet 
ippreżentati qabel tmiem is-sena); l-adattament tal-proċedura ta' approvazzjoni għal 
struttura organizzattiva ġdida u t-titjib tal-komunikazzjoni bejn l-unitajiet 
finanzjarji u s-settur tal-awditjar (it-twaqqif u l-ippjanar tal-attività tal-awditjar; l-
eżekuzzjoni tal-pjan tal-awditjar; approvazzjoni tal-kontijiet);

RAA tad-DĠ JUST għall-2019

152. Jilqa' b'sodisfazzjon l-implimentazzjoni li għaddejja bħalissa mid-DĠ JUST tar-
rakkomandazzjonijiet maħruġa mis-Servizz tal-Awditjar Intern tad-DĠ JUST li huma 
relatati mal-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt u l-implimentazzjoni ta' linji gwida u sett 
ta' għodod għal regolamentazzjoni aħjar;

Ewropa Globali

153. Jinnota li l-pagamenti għall-"Ewropa Globali" ammontaw għal EUR 10,1 biljun fl-2019 
u ġew żburżati permezz tal-istrumenti speċjali li ġejjin:

 "Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)", sa 26 % tal-baġit tal-"Ewropa 
Globali" jew EUR 2,6 biljun;

 "Strument Ewropew ta' Viċinat (ENI)", sa 20,6 % tal-baġit tal-"Ewropa Globali" 
jew EUR 2,1 biljun;

 "Strument għal Qabel l-Adeżjoni (IPA)", sa 15,7 % tal-baġit tal-"Ewropa Globali" 
jew EUR 1,6 biljun;

 "Għajnuna umanitarja", sa 20,4 % tal-baġit tal-"Ewropa Globali" jew 
EUR 2,1 biljun;

 "Azzjonijiet u programmi oħra", sa 17,3% tal-baġit tal-"Ewropa Globali" jew 
EUR 1,7 biljun;

154. Iqis li l-baġit għall-azzjoni esterna jiġi implimentat mid-Direttorat Ġenerali għall-
Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DĠ DEVCO), id-Direttorat Ġenerali għall-
Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir (DĠ NEAR), id-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni 
Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (DĠ ECHO), id-Direttorat 
Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO) u s-Servizz tal-Istrumenti tal-
Politika Barranija (FPI);

155. Jinnota li n-nefqa f'dan il-qasam ġiet żburżata permezz ta' diversi strumenti u metodi ta' 
kunsinna, bħal kuntratti ta' xogħol, provvista u servizzi, għotjiet, self speċjali, garanziji 
ta' self u assistenza finanzjarja, appoġġ baġitarju u forom oħra mmirati ta' għajnuna 
baġitarja f'aktar minn 150 pajjiż madwar id-dinja;

156. Jinnota li l-Qorti eżaminat kampjun ta' 68 tranżazzjoni: 22 tranżazzjoni għad-DĠ NEAR, 
25 għad-DĠ DEVCO, 10 għad-DĠ ECHO u 11-il tranżazzjoni oħra; u seba' 
tranżazzjonijiet mill-istudji dwar ir-rata ta' żball residwu tal-2019 tad-DĠ NEAR u d-DĠ 
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DEVCO, aġġustati biex jikkumpensaw għal-limitazzjonijiet metodoloġiċi tagħhom;  

Is-sejbiet tal-Qorti: DĠ NEAR

157. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-Unjoni għadha qed tipprattika appoġġ baġitarju lil Pajjiżi 
terzi li huwa rregolat minn dispożizzjonijiet legali b'kamp ta' applikazzjoni wiesa' li 
joħloq riskju ta' interpretazzjoni laxka mill-Kummissjoni fir-rigward tal-issodisfar tal-
kundizzjonijiet ġenerali; li l-Qorti "ma tistax tkopri dak li jiġri wara l-mument meta l-
Kummissjoni tħallas l-għajnuna lill-pajjiż riċevitur, peress li dawn il-fondi mbagħad 
jingħaqdu mar-riżorsi baġitarji proprji ta' dak il-pajjiż"22; 

158. Jinnota bi tħassib, fir-rigward tal-istudju dwar ir-rata ta' żball residwu tad-DĠ NEAR, li, 
skont il-Qorti:

 Il-metodoloġija u l-manwal tar-rata ta' żball residwu pprovduti mid-DĠ NEAR 
jinkludu limitazzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għas-sottovalutazzjoni tal-iżball 
residwu, bħal kopertura insuffiċjenti ta' ċerti aspetti tal-proċeduri ta' akkwist 
(raġunijiet għar-rifjut ta' kandidati li ma jkollhomx suċċess, il-konformità tas-sejħa 
għall-offerti rebbieħa mal-kriterji kollha tal-għażla u għall-għoti, kontroll sħiħ tas-
sejħa għall-proċeduri tal-proposti, ġustifikazzjoni tal-għoti dirett)23;

 Ir-"rata [ta' żball] ta' għotja" għall-ġestjoni diretta ta' għotjiet hija kkalkulata abbażi 
ta' livell ta' fiduċja ta' 80 %, filwaqt li normalment ir-rati ta' żball jiġu kkalkulati 
abbażi ta' livell ta' fiduċja ta' 95 %;

 Il-metodu ta' stima tar-rata ta' żball residwu tad-DĠ NEAR jagħti lill-kuntrattur 
kamp ta' applikazzjoni wiesa' għall-interpretazzjoni fl-istima ta' żbalji individwali 
(speċjalment fil-każ ta' nuqqas ta' dokumenti għal tranżazzjoni);

 Fl-2018 u l-2019 id-dipendenza ta' nofs it-tranżazzjonijiet fil-kampjun ġiet 
attribwita fuq bażi ta' kontrolli preċedenti, filwaqt li l-Qorti tfakkar li approċċ bħal 
dan ma jkejjilx kompletament ir-rata ta' żball residwu24;

Rapport Speċjali Nru 09/2019 tal-Qorti: Appoġġ mogħti mill-UE lill-Marokk - Sa issa riżultati 
limitati

159. Jinnota li l-appoġġ baġitarju tal-Unjoni fil-Marokk ammonta għal madwar 0,37 % matul 
il-perjodu 2014-2018 min-nefqa baġitarja totali tal-pajjiż, fejn il-kuntratti ammontaw 
għal EUR 562 miljun u l-pagamenti ammontaw għal EUR 206 miljun; ifakkar li l-
Marokk jirċievi aktar appoġġ għall-iżvilupp mill-Unjoni minn kwalunkwe pajjiż ieħor fl-
Afrika ta' Fuq, minbarra t-Tuneżija, u huwa wieħed mill-benefiċjarji prinċipali tal-
għajnuna internazzjonali għall-iżvilupp;   

160. Ifakkar li l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) huwa l-istrument finanzjarju ewlieni 
użat mill-Kummissjoni fil-kooperazzjoni tagħha mal-Marokk u jammonta għal 

22 P.211
23 P.213
24 Paġna 214.
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EUR 1 399 miljun bħala impenji għall-perjodu 2014-2020; 

161. Jirrimarka li wara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni f'Diċembru 2015 dwar is-
Saħara tal-Punent, il-Marokk issospenda d-djalogu politiku li jkopri l-politiki esterni 
kollha tal-Unjoni, bħall-politika tal-iżvilupp, kummerċjali, barranija u tas-sigurtà minn 
Diċembru 2015 sa Jannar 2019;

162. Jisħaq li l-Qorti identifikat diversi problemi li jxekklu l-effikaċja tal-Appoġġ Baġitarju:

 enfasi u tfassil subottimali tal-appoġġ (jiġifieri l-finanzjament kopra wisq oqsma, 
il-Kummissjoni ma kinitx żviluppat strateġija ċara għar-relazzjonijiet futuri mal-
Marokk matul is-sospensjoni tad-djalogu politiku, koordinazzjoni inugwali tad-
donaturi, programmi ta' appoġġ baġitarju mhux imfassla biex jimmassimizzaw l-
impatt);

 diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-appoġġ (jiġifieri dewmien, valutazzjoni 
ħażina tar-riżultati mill-Kummissjoni);

 nuqqas ta' impatt sinifikanti għall-programmi ta' appoġġ baġitarju (jiġifieri inqas 
minn nofs il-miri ta' appoġġ baġitarju milħuqa fis-saħħa, il-protezzjoni soċjali, il-
ġustizzja, eċċ.);

163. Jistieden lill-Kummissjoni:

 issaħħaħ l-enfasi tal-appoġġ baġitarju tal-Unjoni fil-Marokk, jiġifieri l-
applikazzjoni ta' metodu aktar trasparenti u ddokumentat aħjar biex jiġu allokati l-
ammonti għal programmi ta' appoġġ baġitarju settorjali; 

 ittejjeb id-disinn tal-indikaturi tal-mira u tal-prestazzjoni, b'mod speċifiku tagħmel 
użu akbar mill-indikaturi orjentati lejn l-eżiti; 

 ittejjeb l-istrateġija tad-djalogu dwar il-politika, speċifikament biex tivvaluta l-
kisbiet tal-istrateġija tad-djalogu dwar il-politika u biex tapplika definizzjoni ċara u 
xierqa tal-objettivi u r-riżultati mistennija tad-djalogu; 

 ittejjeb il-proċeduri ta' verifikazzjoni tal-iżborż, b'mod aktar preċiż biex jiġu 
applikati metodi ta' kalkolu xierqa, biex il-fondi jiġu żborżati biss meta jkun hemm 
evidenza affidabbli li l-mira fil-fatt tkun inkisbet; 

 ittejjeb il-proċeduri ta' monitoraġġ, bħal pereżempju biex issaħħaħ il-valutazzjoni 
tal-istrateġiji settorjali u timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom permezz tal-
indikaturi tal-istrateġiji settorjali;

 fl-aħħar nett tikkonkludi l-ftehim ta' riammissjoni li għalih il-Kunsill ta mandat ta' 
negozjar lill-Kummissjoni fl-2000, speċjalment peress li l-Marokk huwa wieħed 
mill-akbar benefiċjarji tal-appoġġ għall-iżvilupp tal-Unjoni25;

25 Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-000331/2020, Suġġett: Ftehim ta' riammissjoni UE-Marokk
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Is-sejbiet tal-Qorti: DĠ DEVCO

164. Jinnota bi tħassib kbir, fir-rigward tal-istudju dwar ir-rata ta' żball residwu tad-DĠ 
DEVCO, li:

 In-nefqa fl-ambitu tat-8, 9, 10 u 11-il FEŻ irreġistrata fl-2019 hija materjalment 
affettwata minn żbalji; skont il-Qorti, il-livell stmat ta' żball huwa ta' 3,5 %;

 43,6 % tal-livell stmat ta' żball ġie minn nefqa mhux imġarrba (jiġifieri impenji 
ppreżentati bħala nefqa jew nefqa ddikjarata kkalkulata b'mod ħażin);

 22,1 % tal-livell stmat ta' żball ġie minn nuqqas serju ta' rispett għar-regoli dwar l-
akkwist pubbliku (jiġifieri deċiżjoni mhux ġustifikata mill-kumitat ta' 
evalwazzjoni); 

 12,7 % tal-livell stmat ta' żball ġie minn nefqa ineliġibbli (jiġifieri żieda sinifikanti 
fis-salarji tal-persunal lokali wara l-konklużjoni tal-kuntratt);

 il-Kummissjoni u s-sħab tagħha inkarigati mill-implimentazzjoni wettqu aktar 
żbalji fi tranżazzjonijiet relatati ma' stimi ta' programmi, għotjiet, ftehimiet ta' 
kontribuzzjoni ma' Organizzazzjonijiet Internazzjonali u ftehimiet ta' delega ma' 
aġenziji ta' kooperazzjoni tal-Istati Membri tal-UE milli għamlu f'forom oħra ta' 
appoġġ (bħalma huma dawk li jkopru l-kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi). 
Mill-61 tranżazzjoni ta' dan it-tip, 25 (38 %) kien fihom żbalji kwantifikabbli, li 
kienu jirrappreżentaw 71,7 % tal-livell ta' żball stmat;

 l-istudju dwar ir-rata ta' żball residwu tad-DĠ DEVCO ma jikkostitwix impenn ta' 
assigurazzjoni jew awditu; huwa bbażat fuq il-metodoloġija u l-manwal tar-rata ta' 
żball residwu pprovduti mid-DĠ DEVCO;

 is-sistema ta' kontroll tad-DĠ DEVCO bbażata fuq kontrolli ex ante għandha 
nuqqasijiet bħal limitazzjonijiet fil-kontrolli fuq il-proċeduri tal-akkwist pubbliku, 
għadd baxx ħafna ta' kontrolli fuq il-post fil-pajjiż tal-implimentazzjoni tal-proġetti, 
il-metodu nnifsu ta' stima tar-rata ta' żball residwu tad-DĠ DEVCO u d-dipendenza 
parzjali jew sħiħa minn xogħol ta' kontroll preċedenti;

 fir-RAA 2019, id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tad-direttur ġenerali ma kinet 
tinkludi l-ebda riżerva, billi ż-żewġ riżervi li kien għad baqa' fl-2018 kienu tneħħew 
u ma nħarġux oħrajn ġodda; qabel ma neħħa dawn ir-riżervi fl-2019, id-DĠ 
DEVCO kien naqqas b'mod sinifikanti l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom (jiġifieri 
s-sehem tan-nefqa kopert minnhom) fl-2017 u l-2018, li konsegwentement ma 
jagħtix stampa reali u ġusta tar-riskji fil-qasam ta' responsabbiltà globali tad-DĠ 
DEVCO;

Prestazzjoni tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) u tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (DCI)

165. Ifakkar li l-baġit tal-ENI għall-QFP 2014-2020 huwa ta' madwar EUR 17-il biljun; b'mod 
ġenerali, sa tmiem l-2019, il-Kummissjoni kienet impenjat 85 % ta' din l-allokazzjoni u 
nefqet 42 %;
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166. Ifakkar li l-baġit tad-DCI għall-QFP 2014-2020 huwa ta' madwar EUR 20 biljun; b'mod 
ġenerali, sa tmiem l-2019, il-Kummissjoni kienet impenjat 84 % ta' din l-allokazzjoni u 
nefqet 40 %; 

167. Jinnota li skont ir-rieżami tal-prestazzjoni ta' ħames proġetti tad-DCI u tliet proġetti tal-
ENI, il-Qorti identifikat li tlieta mill-proġetti tad-DCI kellhom problemi fil-prestazzjoni: 
tnejn kienu esperjenzaw dewmien fl-implimentazzjoni u għalhekk mhux se jwasslu l-
outputs u r-riżultati kollha ppjanati sal-iskadenza rilevanti, filwaqt li wieħed ma kien 
stabbilixxa l-ebda mira biex titkejjel il-prestazzjoni tiegħu, madankollu, l-ebda wieħed 
mill-proġetti tal-ENI ma kellhom problemi fil-prestazzjoni;

168. Jinnota li l-indikaturi fir-rapporti dwar il-prestazzjoni ta' livell għoli tal-Kummissjoni 
wrew xejra ġeneralment pożittiva f'termini ́ta' tnaqqis tal-faqar, ugwaljanza bejn il-ġeneri 
fl-edukazzjoni, numru ta' ftehimiet ma' pajjiżi ġirien u żvilupp tal-bniedem; jesprimi 
dispjaċir għall-fatt li l-indikaturi wrew xejra li qed tmur għall-agħar f'termini ta' 
konsolidazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-istabbiltà politika;

169. Jirrimarka li dawn l-indikaturi ma pprovdewx informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-
programmi nfushom, iżda pjuttost dwar il-kuntest li kienu joperaw fih; jisħaq li t-taħlita 
ta' indikaturi użati ma kinitx turi b'mod ċar sa liema punt il-programmi kienu qed iwasslu 
l-outputs u r-riżultati mistennija tagħhom, u kif dawn, min-naħa tagħhom, kienu qed 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-impatti mistennija tal-programmi; 

Rakkomandazzjonijiet

170. Jistieden lill-Kummissjoni:

 tiżvela l-limitazzjonijiet tal-istudju dwar ir-rata ta' żball residwu fir-RAA tal-2020 
tad-DĠ NEAR u fir-RAA futuri;

 iżżid il-livell ta' fiduċja li juża d-DĠ NEAR fil-metodoloġija tiegħu biex jikkalkula 
r-rata tal-għotja biex ikun tal-istess livell li jiġi applikat għall-bqija tal-popolazzjoni 
tar-rata ta' żball residwu, biex jirrifletti b'aktar preċiżjoni r-riskju ogħla fil-qasam 
tal-għotjiet taħt ġestjoni diretta sa tmiem l-2021;

 issaħħaħ il-kontrolli tad-DĠ NEAR, id-DĠ DEVCO, id-DĠ ECHO, id-
DĠ CLIMA u l-FPI billi tidentifika u tipprevjeni żbalji ripetuti (eż. nuqqas ta' 
sistemi ta' reġistrazzjoni tal-ħin u l-iddebitar ta' VAT ineliġibbli għal proġetti 
ffinanzjati mill-Unjoni) sa tmiem l-2021;

 ittejjeb aktar sa tmiem l-2021 il-metodoloġija u l-manwal li jintużaw għall-istudju 
dwar ir-rata ta' żball residwu biex jiġu indirizzati l-problemi li l-Qorti identifikat 
fir-rapport tagħha, sabiex ir-rata ta' żball irrappurtata fl-istudju tkun aktar 
affidabbli;

 tintroduċi mill-ġdid riżervi għall-oqsma kollha li jinsab li għandhom livell għoli ta' 
riskju, irrispettivament mis-sehem tan-nefqa kumplessiva u l-impatt finanzjarju 
tagħhom;

Amministrazzjoni
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171. Jinnota li l-pagamenti għall-"Amministrazzjoni" ammontaw għal EUR 10,4 biljun fl-
2019 u ġew żburżati permezz tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni kif ġej:

 "Kummissjoni", sa 57,9 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 6,1 biljun;

 "Parlament Ewropew", sa 19,6 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 2,0 biljun;

 "SEAE", sa 9,2 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 1,0 biljun;

 "Kunsill", sa 5,4 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,6 biljun;

 "Qorti tal-Ġustizzja", sa 4,0  % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,4 biljun;

 "Qorti", sa 1,4 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,1 biljun;

 "KESE", sa 1,3 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,1 biljun;

 "Oħrajn", sa 1,2 % tal-baġit tal-intestatura jew EUR 0,1 biljun;

172. Jinnota li l-infiq amministrattiv jinkludi l-infiq fuq ir-riżorsi umani, li jammonta għal 
madwar 60 % tat-total, u fuq il-bini, it-tagħmir, l-enerġija, il-komunikazzjonijiet u t-
teknoloġija tal-informazzjoni, li huwa meqjus bħala nfiq ta' riskju baxx;

Sejbiet tal-PWC u tal-Qorti

173. Jinnota r-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet: ta' 45 tranżazzjoni eżaminati li 
jirrappreżentaw kull istituzzjoni u korp, 3 (6,7 %) kien fihom żbalji kwantifikabbli, 
wasslu għal livell stmat ta' żball taħt il-limitu ta' materjalità;

174. Jinnota li ma ġiet identifikata l-ebda problema speċifika li tikkonċerna lill-Kunsill, lill-
Qorti tal-Ġustizzja, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-EDPS jew lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE);

175. Jinnota li fil-livell tal-Parlament Ewropew il-Qorti sabet żbalji f'pagament wieħed lil 
partit politiku Ewropew (nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-eliġibbiltà tan-nefqa: l-ebda 
proċedura ta' akkwist, l-ebda dokument kuntrattwali bil-miktub u l-ebda evidenza ta' 
sostenn għall-ispejjeż li fil-fatt ġew imġarrba);

176. Jinnota li fir-rigward tal-Kummissjoni, instabu diversi żbalji relatati mal-ispejjeż tal-
persunal u mal-ġestjoni tal-benefiċċji tal-familja mill-PMO; 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

177. Jirrimarka li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) għadu ma żviluppax 
politika ta' funzjonijiet sensittivi b'konformità mal-istandards ta' kontroll intern tiegħu, 
speċifikament ma ħareġ l-ebda definizzjoni ta' karigi jew funzjonijiet sensittivi, lanqas 
ma wettaq analiżi tar-riskju bil-ħsieb li jadotta kontrolli ta' mitigazzjoni u, fl-aħħar mill-
aħħar, politika ta' mobilità interna;

178. Iqis li huwa inkwetanti li l-KESE ilu ma jagħmel valutazzjoni komprensiva tar-riskju 
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mill-2014, direttorat wieħed biss identifika r-riskji għall-kisba tal-objettivi tiegħu, iżda 
mingħajr ma ppropona kontrolli mitiganti li jnaqqsu dawk ir-riskji għal livell aċċettabbli;

Skejjel Ewropej

179. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Qorti ssemmi li l-kwalità tal-Kontijiet tjiebet meta mqabbla 
mas-snin preċedenti iżda jinsab imħasseb ħafna li għas-sena finanzjarja 2019 ukoll, il-
Qorti tikkonkludi li ma jistgħux jikkonfermaw li l-ġestjoni finanzjarja tal-Iskejjel fl-2019 
kienet konformi mar-Regolament Finanzjarju tal-Iskejjel Ewropej u mar-Regolamenti 
tal-Persunal;

180. Iħeġġeġ lill-Iskejjel Ewropej isegwu malajr ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti rigward il-
kontabbiltà, l-akkwist u r-reklutaġġ;

181. Jirrikonoxxi l-inugwaljanzi profondi bejn żewġ tipi ta' skejjel Ewropej bħal: l-Iskejjel 
Ewropej tat-"tip I" riżervati bħala prijorità għat-tfal tal-uffiċjali tal-istituzzjonijiet 
Ewropej u l-"Iskejjel Ewropej akkreditati" miftuħa għall-istudenti kollha irrispettivament 
mill-attività tal-ġenituri tagħhom;

182. Jirrikonoxxi bħala problema ewlenija l-fatt li l-Uffiċċju Ċentrali tal-Iskejjel Ewropej u s-
Sistema tal-Iskejjel Ewropej huma finanzjarjament dipendenti mid-DĠ Baġit u d-DĠ 
Riżorsi Umani (filwaqt li dan huwa ġġustifikat fir-rigward tal-uffiċjali tal-Istituzzjonijiet 
Ewropej li għandhom aċċess prijoritarju għall-iskejjel tat-Tip I, din id-dipendenza mid-
DĠ Baġit u d-DĠ Riżorsi Umani mhijiex iġġustifikata għall-istudenti l-oħra kollha li l-
familji tagħhom ma għandhom l-ebda rabta mal-Istituzzjonijiet); 

Rakkomandazzjonijiet

183. Jistieden lill-Kummissjoni:

 tarmonizza l-appoġġ tagħha għall-istudenti tal-Kategorija I, jiġifieri tfal ta' uffiċjali, 
li jagħżlu li jinkitbu ma' Skola Ewropea akkreditata (fil-preżent, xi familji ta' 
impjegati taċ-ċivil, skont il-belt jew il-pajjiż li jgħixu fih, ma jirċevux finanzjament 
biex jiktbu lit-tfal tagħhom ma' skejjel akkreditati li jagħmlu dan, madankollu, 
jagħtu aċċess għall-istess bakkalawrjat);

 issib soluzzjoni għall-inugwaljanza tal-finanzjament bejn l-istudenti tal-
Kategorija I miktuba mal-Iskejjel akkreditati li tirriżulta mis-sitwazzjoni fejn xi 
drabi jiġu sostitwiti għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip I u xi kultant dawn tal-aħħar 
jitpoġġew f'kompetizzjoni mhux ugwali u mhux iġġustifikata skont is-suq tal-
iskejjel li joperaw fih;

 tintervjeni biex issolvi l-problemi importanti li qed jirriżultaw bħalissa mill-hekk 
imsejħa politika tan-"Newtralità tal-Ispejjeż" (ara d-dokument 2018-10-D-63-en-
5), li tistipula li l-iskejjel akkreditati ma għandhomx ikunu ta' piż finanzjarju fuq is-
sistema tal-Iskejjel Ewropej tradizzjonali, iżda għandhom għall-kuntrarju 
jikkontribwixxu għall-ispejjeż iġġenerati mis-sistema stabbilita26;

26 Din id-dispożizzjoni toħloq problemi f'diversi livelli. L-ewwel nett, l-Uffiċċju Ċentrali kif ukoll il-baġit kollu 
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Osservazzjonijiet ġenerali

184. Iqis l-adozzjoni fl-2014 tar-Regolamenti tal-Persunal riveduti kienet akkumpanjata minn 
impenn tal-istituzzjonijiet u l-korpi biex inaqqsu b'mod gradwali l-għadd ta' postijiet 
(uffiċjali u persunal temporanju) fit-tabelli tal-persunal tagħhom b'5 % qabel l-2018 meta 
mqabbla mas-sitwazzjoni fl-2012;

185. Jirrimarka li l-istituzzjonijiet u l-korpi kienu naqqsu t-tabelli tal-persunal tagħhom 
b'1 409 post (3 %) u fl-istess ħin kienu żiedu b'mod gradwali r-reklutaġġ tal-persunal bil-
kuntratt; matul dak il-perjodu, il-proporzjon ta' persunal bil-kuntratt fil-previżjonijiet 
dwar il-forza tax-xogħol totali kiber minn 17 % għal 22 %;

186. Jissottolinja li ż-żieda fin-numru ta' persunal bil-kuntratt fi tmiem is-sena tvarja b'mod 
sinifikanti minn istituzzjoni, korp jew aġenzija eżekuttiva għal oħra, li tirrifletti d-
differenzi fid-daqs tal-entitajiet, iżda wkoll l-impatt fuq il-livelli ta' persunal ta' kompiti 
ġodda li jirriżultaw minn prijoritajiet li qed jevolvu malajr, bħal:

 ix-xogħol addizzjonali mwettaq miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) f'isem 
dipartimenti oħra tal-Kummissjoni u partijiet terzi, u s-sostituzzjoni tad-detenturi 
tal-għotjiet impjegati preċedentement fl-ambitu tal-liġi nazzjonali minn għadd kbir 
ta' persunal ta' appoġġ xjentifiku u tekniku reklutat fl-FG IV;

 l-implimentazzjoni ta' programmi ġodda ddelegata mill-Kummissjoni lill-aġenziji 
eżekuttivi li kienet newtrali f'termini baġitarji u f'termini tal-persunal tal-
Kummissjoni ttrasferit;

 l-internalizzazzjoni tas-servizzi ta' appoġġ fil-Parlament Ewropew (aġenti tas-
sigurtà u xufiera impjegati fl-FG I);

 responsabbiltajiet ġodda fuq is-SEAE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża komuni u l-pjan ta' azzjoni kontra d-Diżinformazzjoni (is-SEAE 
saħħaħ ukoll is-sigurtà fiżika u tal-IT fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni);

187. Huwa kritiku ħafna fir-rigward taż-żieda fil-persunal bil-kuntratt bħala riżultat ta' 
sitwazzjonijiet speċjali jew urġenti, bħall-kriżi tal-migrazzjoni;

188. Jinnota b'kurżità l-għadd kbir ta' ġranet ta' għeluq fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni, li 
għalihom il-persunal ma għandux għalfejn juża l-liv annwali tiegħu;

189. Jinnota li, għal xi istituzzjonijiet, kien hemm żieda fil-persunal bil-kuntratt fl-FG I 
b'riżultat tal-konverżjoni tal-postijiet permanenti u temporanji għal segretarji/skrivani 

allokat mill-Kummissjoni lill-Iskejjel Ewropej huwa servizz pubbliku li diġà tħallas mill-Istati Membri u l-
kontribwenti permezz tagħhom. It-tieni nett, peress li l-funzjonament ġenerali tal-Iskejjel akkreditati huwa 
b'awtofinanzjament u ma jesperjenza l-ebda intervent mill-Kummissjoni, id-dikjarazzjoni li dawn jirrappreżentaw 
spiża addizzjonali li għandhom ikunu responsabbli għaliha tidher li hija kontrointuwittiva. Il-ftuħ tas-sistema 
Ewropea tal-Bakkalawrjat u t-tagħlim tat-tfal tal-uffiċjali Ewropej bi spiża ħafna inqas mill-Iskejjel Ewropej tat-
tip I, l-iżvilupp tagħhom għandu minflok jiġi integrat fil-baġit tal-Kummissjoni u taħt l-ebda ċirkostanza ma jkun 
soġġett għal tassazzjoni li tfixkel l-iżvilupp tagħhom u l-iffrankar sostanzjali li jiġġeneraw għall-benefiċċju tal-
Unjoni.
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f'postijiet għal persunal bil-kuntratt;

190. Iqis li huwa problematiku ħafna li fi tmiem l-2018, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji 
eżekuttivi impjegaw 11 962 persunal bil-kuntratt, (li tirrappreżenta żieda ta' 37 % mill-
2012); jirrimarka li l-biċċa l-kbira kienu impjegati mill-Kummissjoni Ewropea, l-aktar fl-
FG IV, il-grupp ta' funzjoni bl-aħjar pagi, bl-istess mod, il-maġġoranza tal-persunal bil-
kuntratt fl-aġenziji eżekuttivi kienu fl-FG III u l-FG IV (763 u 715 rispettivament);

191. Jieħu nota li, matul il-perjodu taħt rieżami, il-kont tas-salarju għall-persunal permanenti 
u temporanju impjegat mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji eżekuttivi żdied bi 12 %, 
filwaqt li l-pagamenti totali għall-persunal bil-kuntratt żdiedu b'59 %, filwaqt li l-kont 
tas-salarju totali għall-persunal permanenti u temporanju u l-persunal bil-kuntratt żdied 
b'15 %, minn EUR 4 116-il miljun fl-2012 għal EUR 4 724 miljun fl-2018; 

Rakkomandazzjonijiet

192. Jistieden lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew:

 jimplimenta politika biex jiġu ttrattati funzjonijiet sensittivi, billi jibbaża ruħu 
valutazzjoni komprensiva tar-riskju li twassal għall-identifikazzjoni ta’ kontrolli 
mitiganti li jqisu d-daqs tal-Kumitat u n-natura tal-ħidma tiegħu;


