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Il-Lussemburgu, it-18 ta’ Diċembru 2018

L-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs trid tkun
aktar trasparenti, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-mod li bih il-fondi tal-UE qed jiġu
attwati permezz tal-NGOs (Organizzazzjonijiet Nongovernattivi) għall-għajnuna umanitarja u lgħajnuna għall-iżvilupp, il-ħarsien tal-ambjent, il-kultura u għal skopijiet oħra, jeħtieġ li jkun aktar
trasparenti. L-awdituri jwissu li s-sistema attwali li tintuża għall-klassifikazzjoni ta’
organizzazzjonijiet bħala NGOs mhijiex affidabbli, u li l-Kummissjoni Ewropea ma għandhiex
informazzjoni dettaljata biżżejjed dwar il-mod kif qed jintnefqu l-flus. Hemm nuqqas simili ta’
ċarezza f’każijiet fejn il-fondi tal-UE jiġu pprovduti lill-NGOs b’mod indirett, permezz ta’ korpi tanNazzjonijiet Uniti.
L-NGOs jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea biex tfassal, timplimenta u timmonitorja l-programmi tal-UE
f’ħafna oqsma ta' politika, bħall-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp, l-ambjent, kif ukoll
ir-riċerka u l-innovazzjoni. Bejn l-2014 u l-2017, il-Kummissjoni pprevediet infiq stmat ta’
EUR 11.3 biljun mill-NGOs.
L-awdituri eżaminaw il-mod kif il-Kummissjoni tidentifika entitajiet bħala NGOs, l-użu li dawn tal-aħħar
jagħmlu mill-fondi tal-UE, u jekk il-Kummissjoni ddivulgatx din l-informazzjoni b’mod trasparenti.
Huma ffukaw b’mod partikolari fuq il-qasam tal-azzjoni esterna.
L-awdituri kkonkludew li l-Kummissjoni mhijiex trasparenti biżżejjed f’dak li jirrigwarda l-użu li l-NGOs
jagħmlu mill-fondi tal-UE. Huma jgħidu li l-klassifikazzjoni ta’ entità bħala NGO mhijiex affidabbli,
peress li l-assenjazzjoni tal-istatus tagħha fis-sistema kontabilistika tal-Kummissjoni hija bbażata fuq
awtodikjarazzjonijiet, u l-kontrolli mwettqa mill-Kummissjoni huma limitati. Filwaqt li, ġeneralment, lgħażla ta’ proġetti mmexxija mill-NGOs hija trasparenti, dipartimenti differenti tal-Kummissjoni ma
jimmaniġġjawx l-għotjiet li jingħataw minn partijiet terzi bl-istess mod, u l-proċess tal-għażla tal-NGOs
li jintuża mill-korpi tan-NU awditjati mhux dejjem huwa trasparenti.
Skont l-awdituri, id-data miġbura dwar il-fondi tal-UE li jintużaw mill-NGOs mhijiex uniformi, u lKummissjoni ma għandhiex informazzjoni komprensiva, b’mod partikolari fir-rigward tan-netwerks ta’
NGOs internazzjonali u tal-proġetti taħt ġestjoni indiretta. Barra minn hekk, fil-qafas ta’ ġestjoni
indiretta, in-nuqqas ta’ informazzjoni disponibbli jxekkel il-kontrolli fuq l-ispejjeż.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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“L-UE hija l-akbar donatur ta’ għajnuna fid-dinja, u l-NGOs spiss għandhom rwol essenzjali filforniment ta’ din l-għajnuna. Iżda, jeħtieġ li l-kontribwenti tal-UE jkunu jafu li flushom qed jingħataw
lil organizzazzjonijiet iddefiniti b’mod xieraq, u li l-Kummissjoni tkun trid tagħti rendikont sħiħ ta’ dan,”
qalet Annemie Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport.
L-awdituri jgħidu li l-informazzjoni dwar il-fondi tal-UE li jintużaw mill-NGOs tiġi ppubblikata f’bosta
sistemi, iżda l-kwantità ta’ dettall li jsir disponibbli hija limitata, għalkemm ġeneralment ilKummissjoni tirrapporta d-data dwar l-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp f’konformità
mal-istandards internazzjonali ta’ trasparenza. F’ħamsa mis-sitt proġetti awditjati, il-korpi tan-NU jew
ma ppubblikawx il-kuntratti konklużi mal-NGOs, jew inkella ppubblikawhom biss parzjalment, u lKummissjoni ma vverifikatx jekk il-korpi tan-NU kinux issodisfaw dan ir-rekwiżit.
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea:
•

ittejjeb l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar l-NGOs fis-sistema kontabilistika tagħha;

•

tivverifika l-applikazzjoni tar-regoli u tal-proċeduri li jirrigwardaw l-għotjiet tal-UE lill-NGOs minn
partijiet terzi;

•

ittejjeb l-informazzjoni miġbura dwar il-fondi li jintnefqu mill-NGOs;

•

tadotta approċċ uniformi għall-pubblikazzjoni ta’ dettalji dwar il-fondi pprovduti lill-NGOs;

•

tivverifika li l-korpi tan-NU jippubblkaw data kompleta u preċiża dwar il-fondi tal-UE li jingħataw
lill-NGOs.

Noti lill-Edituri
Minkejja li t-terminu “NGO” jintuża ħafna, ma hemmx definizzjoni li hija aċċettata b’mod ġenerali fillivell internazzjonali. Ġewwa l-UE, f’xi wħud mill-Istati Membri, l-istatus ta’ NGO jiġi ddeterminat millforma ġuridika ta’ organizzazzjoni, filwaqt li f’oħrajn dan jiddependi min-natura tal-attivitajiet li
jitwettqu.
F’komunikazzjoni tal-1997, il-Kummissjoni Ewropea identifikat ħames karatteristiċi tal-NGOs. Dawn
huma: (1) organizzazzjonijiet volontarji li għandhom eżistenza formali jew istituzzjonali; (2) mingħajr
skop ta' qligħ; (3) indipendenti mill-awtoritajiet tal-gvern u dawk pubbliċi; (4) mhumiex immaniġġjati
għall-gwadann personali; u (5) l-attivitajiet tagħhom iridu jikkontribwixxu, tal-inqas parzjalment, għallġid pubbliku.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu firrapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju taxxogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 35/2018 “Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs: jeħtieġ li
jsiru aktar sforzi” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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