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Għotjiet mill-Aġenziji tal-UE: "jippersistu n-nuqqasijiet", 
jgħidu l-Awdituri 
Rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jsib nuqqasijiet fil-mod kif l-Aġenziji tal-UE 
jimmaniġġjaw l-għotjiet li huma jaġġudikaw. Għal bosta snin, l-awdituri kkritikaw is-sistemi li l-
aġenziji jużaw għall-kontroll tal-għotjiet. Filwaqt li, issa, l-aġenziji awditjati kienu qed jikkonformaw 
b'mod ġenerali mar-regoli, ġew innotati nuqqasijiet partikolari fil-qasam tal-monitoraġġ tal-
prestazzjoni u f'dak tal-evalwazzjoni. F'każijiet speċifiċi, il-proċeduri ta' għażla u ta' aġġudikazzjoni 
ma kinux jikkonformaw bis-sħiħ mal-prinċipji bażiċi ta' trasparenza u trattament ugwali. Barra minn 
dan, il-potenzjal għal kunflitti ta' interess jippersisti, iwissu l-awdituri.  

L-awdituri eżaminaw is-sistemi u l-kontrolli stabbiliti f'ħames aġenziji: l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni 
u t-Teknoloġija, il-FRONTEX - l-Aġenzija responsabbli għall-fruntieri esterni, l-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard. Flimkien, dawn il-ħamsa jirrappreżentaw kemxejn 'il fuq minn 90 % tal-finanzjament totali 
permezz ta' għotjiet bejn l-2013 u l-2015, li kien jammonta għal EUR 740 miljun. 

L-awdituri kkonkludew li, filwaqt li b'mod ġenerali, l-aġenziji awditjati aġġudikaw u ħallsu għotjiet 
f'konformità mar-regoli, il-biċċa l-kbira mill-aġenziji ma eżaminawx bir-reqqa, b'mod adegwat, il-
possibbiltajiet alternattivi ta' finanzjament u, f'xi każijiet, l-għotjiet ma kinux l-għodda l-aktar effettiva. 
Għall-biċċa l-kbira mill-aġenziji awditjati, kien hemm lok għal aktar titjib fil-proċeduri tagħhom ta' 
aġġudikazzjoni, fis-sistemi ta' kontroll tagħhom u fil-kejl tagħhom tal-prestazzjoni. L-aġenziji ma kejlux 
b'mod adegwat l-effettività tal-għotjiet tagħhom, jgħidu l-awdituri.  

"B'mod ġenerali l-għotjiet ikkontribwew għall-implimentazzjoni tal-politiki ta' dawn l-aġenziji", qal Dr 
Louis Galea, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Iżda naqsu milli 
jwaqqfu sistemi adegwati ta' monitoraġġ u evalwazzjoni għall-attivitajiet tagħhom iffinanzjati permezz 
ta' għotjiet." 
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L-awdituri jirrakkomandaw li l-aġenziji kollha li jużaw għotjiet għandhom: 

• qabel ma jniedu l-għotjiet, jeżaminaw bir-reqqa jekk l-għotjiet humiex l-għodda l-aktar effettiva 
ta' finanzjament. Il-possibbiltajiet ta' spejjeż simplifikati u l-aġġudikazzjonijiet diretti għandhom 
jintużaw ukoll kull meta dan jiġi ġġustifikat; 

• jindikaw fil-programmi ta' ħidma tagħhom l-attivitajiet li għandhom jiġu implimentati bl-użu ta' 
għotjiet, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari għall-objettivi speċifiċi li għandhom jintlaħqu u r-
riżultati mistennija li għandhom jinkisbu, kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji u umani, ippjanati, li huma 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati permezz ta' għotjiet; 

• jistabbilixxu proċeduri interni formali biex jissalvagwardjaw kontra kunflitti potenzjali ta' 
interess u jikkonformaw mal-prinċipji ta' trasparenza u trattament ugwali meta japplikaw 
proċeduri speċifiċi ta' għotjiet; 

• ikomplu jsaħħu aktar is-sistemi ta' verifikazzjoni tagħhom għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 
għotjiet; 

• jistabbilixxu sistemi ta' monitoraġġ u rappurtar tal-prestazzjoni, ibbażati fuq indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni li jkunu orjentati lejn ir-riżultati u lejn l-impatt, kif ukoll riżultati tal-evalwazzjoni 
ex post. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2016 "L-użu li l-aġenziji jagħmlu minn għotjiet: mhuwiex dejjem xieraq u mhux dejjem 
jista' jintwera li huwa effettiv" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE fuq eca.europa.eu. 

 


