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Il-binjiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE: "mhux dejjem l-aħjar 
valur għall-flus", jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Il-binjiet ta' uffiċini u r-residenzi li fihom jaħdmu u jgħixu d-diplomatiċi tal-UE madwar id-dinja 
mhux dejjem jipprovdu l-aħjar valur għall-flus, u jeżistu dgħufijiet fil-mod ta' kif dawn 
jintgħażlu u jiġu mmaniġġjati, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jikkoordina l-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE. 
Huwa jipprovdi binjiet ta' uffiċini għall-persunal tal-UE u residenzi għall-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet f'madwar 140 Delegazzjoni tal-UE madwar id-dinja. Fl-2014, in-nefqa tas-SEAE 
fuq il-binjiet tad-Delegazzjonijiet ammontat għal EUR 165 miljun. 

L-awdituri eżaminaw il-proċessi tal-għażla għal 30 binja tad-Delegazzjonijiet, bagħtu stħarriġ lid-
Delegazzjonijiet kollha u żaru erbgħa minnhom (fin-Nepal, fit-Tanzanija, fit-Turkija u fl-Istati Uniti 
- Washington DC). Huma sabu li filwaqt li ġeneralment il-binjiet tad-Delegazzjonijiet kienu 
jissodisfaw il-ħtiġijiet, f'xi każijiet ma pprovdewx l-aħjar valur għall-flus minħabba li l-ispazju 
tagħhom kien jaqbeż il-limiti speċifikati fil-politika dwar il-bini, is-SEAE kien jippossedi binjiet li ma 
kienx għadu juża, u xi tariffi imposti fuq organizzazzjonijiet ospitati f'bini kondiviż ma kinux 
biżżejjed biex jirkupraw l-ispejjeż kollha. 

"Il-ġestjoni effettiva tal-binjiet tad-Delegazzjonijiet tikkontribwixxi għall-objettivi tal-UE fir-
rigward tal-politika barranija, il-kummerċ u l-iżvilupp", qal Pietro Russo, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Iżda l-ġestjoni effettiva għandha tfisser li jkun 
hemm ukoll valur għall-flus."  

Is-SEAE mhux dejjem jagħżel l-aħjar binjiet minħabba fi dgħufijiet f'kull wieħed mill-istadji 
prinċipali tal-għażla, jgħidu l-awdituri: meta xi Delegazzjonijiet jirriċerkaw is-suq lokali, huma ma 
jkollhomx biżżejjed kompetenza biex jidentifikaw alternattivi adatti u ma jirċevux biżżejjed 
appoġġ mill-Kwartieri Ġenerali; meta d-Delegazzjonijiet jippreżentaw alternattivi lill-Kwartieri 
Ġenerali, dan ma jkunx dejjem ibbażat fuq analiżi teknika u finanzjarja soda; meta tittieħed id-
deċiżjoni finali mill-Kwartieri Ġenerali, xi kultant ikun tard wisq biex jiġi ffirmat kuntratt, u d-
deċiżjoni tiegħu ma jkunx dejjem jirrappreżenta l-aħjar valur għall-flus. 
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Ladarba s-SEAE jkun għażel il-binjiet, huwa jwettaq żjarat regolari fuq il-post biex jivvaluta jekk 
dawn ikomplux jissodisfaw il-ħtiġijiet, iżda ma jidentifikax in-nuqqasijiet kollha. Barra minn hekk, 
huwa ma jirreġistrax b'mod affidabbli r-riżultati tal-monitoraġġ tiegħu fis-sistemi ta' informazzjoni 
tiegħu. Dan in-nuqqas ta' informazzjoni affidabbli u bażika huwa ostaklu għall-ippjanar effettiv, 
jgħidu l-awdituri.  

L-objettiv tas-SEAE fuq terminu twil huwa li jixtri aktar bini, u fl-2015, huwa għamel arranġamenti 
għal kundizzjonijiet biex jissellef sa EUR 200 miljun. Madankollu, l-awdituri jgħidu li s-SEAE ma 
għandux biżżejjed kompetenza fil-ġestjoni tal-proprjetà immobbli u li għadu ma stabbiliex sistemi 
effettivi biex jimmaniġġja l-proprjetajiet li jappartjenu lilu. 

Fid-dawl tas-sejbiet tagħhom, l-awdituri jirrakkomandaw li s-SEAE għandu: 

• jinkludi fatturi ambjentali, aċċess għal persuni b'diżabbiltà u flessibbiltà bħala objettivi fil-
politika dwar il-bini għall-binjiet ta' uffiċini; 

• jiżgura li t-tariffi mħallsa minn korpi oħra li jkunu ospitati fil-binjiet tad-Delegazzjonijiet 
ikunu konsistenti u li jirkupraw l-ispejjeż kollha; 

• isaħħaħ l-applikazzjoni tal-proċedura għall-għażla ta' binjiet; 
• juża sors ċentrali ta' informazzjoni biex jivverifika u jimmonitorja r-rati tas-suq għall-kiri 

ta' binjiet ta' uffiċini; 
• itejjeb is-sistema ta' informazzjoni tiegħu għall-ġestjoni tal-proprjetà immobbli, biex 

jipprovdi informazzjoni aktar affidabbli u rilevanti biex jalimenta l-proċess ta' ppjanar; 
• jirrinforza l-kompetenza fil-ġestjoni tal-proprjetà immobbli fil-Kwartieri Ġenerali, biex 

jiżviluppa approċċ aktar strateġiku; 
• jistabbilixxi prijoritajiet fuq terminu medju għall-kiri, ix-xiri, il-bejgħ, il-modifiki u l-

manutenzjoni; 
• jintroduċi sistemi biex jimmaniġġja l-binjiet li jappartjenu lilu b'mod effettiv. 

 

Noti lill-Edituri 

Mal-ħolqien tiegħu f'Jannar 2011, is-SEAE ħa r-responsabbiltà mingħand il-Kummissjoni Ewropea, 
għat-tmexxija tad-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja. Huwa jipprovdi spazju għal uffiċċji għal 
5 300 membru tal-persunal f'madwar 140 Delegazzjoni. Is-SEAE huwa responsabbli wkoll għar-
residenzi tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u għall-forniment, jew ir-rimborż tal-ispejjeż, tal-
akkomodazzjoni għal 2 400 membru tal-persunal.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2016 "Kif is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jimmaniġġja l-binjiet 
tiegħu madwar id-dinja" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

Fl-2014, il-QEA ppubblikat ir-Rapport Speċjali Nru 11/2014 dwar suġġett relatat bit-titlu "L-
istabbiliment tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna" (disponibbli fuq eca.europa.eu). 
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