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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kontroll baġitarju tal-għajnuna umanitarja tal-UE ġestita mill-ECHO
(2011/2073(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 214 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jittratta l-għajnuna umanitarja;

– wara li kkunsidra r-Regolament Finanzjarju1 u r-regoli implimentattivi tiegħu2;

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 
rigward l-għajnuna umanitarja3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar 
‘Lejn rispons Ewropew aktar b'saħħtu għal diżastri li jseħħu: ir-rwol tal-protezzjoni ċivili 
u l-assistenza umanitarja'4, u tad-19 ta’ Jannar 2011 dwar 'is-sitwazzjoni f’Ħaiti sena wara 
t-terremot: għajnuna umanitarja u rikostruzzjoni’5, tal-10 ta’ Frar 2010 dwar 'it-terremot 
reċenti f'Ħaiti’6, tat-18 ta’ Jannar 2011 dwar ‘l-implimentazzjoni tal-Kunsens Ewropew 
dwar l-għajnuna umanitarja: l-analiżi ta' nofs it-term tal-Pjan ta' Azzjoni tagħha u t-triq ’il 
quddiem’7;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 tal-5 ta’ Mejju 20108 u għas-sena 
finanzjarja 2009 tal-10 ta’ Mejju 20109;

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 200810, u s-sena finanzjarja 200911, 
flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet;

– wara li kkunsidra r-Rapporti Speċjali tal-QEA Nru 3/2006 dwar ‘l-Għajnuna Umanitarja 
tal-Kummissjoni Ewropea għaz-Tsunami’, Nru 6/2008 dwar ‘L-Għajnuna ta' 
Rijabilitazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea wara t-Tsunami u l-Uragan Mitch’, Nru 
15/2009 dwar ‘L-Assistenza tal-UE implimentata permezz ta' organizzazzjonijiet tan-
Nazzjonijiet Uniti: it-teħid tad-deċiżjonijiet u l-monitoraġġ’ u Nru 3/2011 dwar ‘L-
effiċjenza u l-effettività tal-kontribuzzjonijiet tal-UE mwassla permezz ta’ 
Organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti f’pajjiżi milquta minn kunflitti’;

– wara li kkunsidra r-rapporti Annwali u r-rapporti tal-Attività Annwali għas-snin 
                                               
1 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.
3 ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1.
4 Testi adottati P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Testi adottati P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Testi adottati, P7_TA(2010)0015.
7 Testi adottati , P7_TA(2011)0005.
8 ĠU L 252, 25.9.2010, p. 1.
9 Testi adottati P7_TA-PROV(2011)0194.
10 ĠU C 269, 10.11.2009, p. 1.
11 ĠU C 303, 9.11.2010, p. 1.
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finanzjarji 2009 u 2010 tad-Direttorat Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni 
Ċivili (DĠ ECHO) u l-annessi tagħhom;

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Għajnuna Umanitarja u l-
implimentazzjoni tagħha fl-2009 (COM(2011)0138) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal 
tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SEC(2011)0398); 

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Għajnuna Umanitarja tal-Unjoni 
Ewropea u l-Politika tal-Protezzjoni Ċivili u l-implimentazzjoni tagħhom fl-2010 
(COM(2011)0343) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 
(SEC(2011)0398);

– wara li kkunsidra fl-Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv (FAFA) bejn il-
Kummissjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti;

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar is-Sħubija bejn il-Kummissjoni u l-
organizzazzjonijiet umanitarji (FQS);

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu;

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp (A7-0000/2011);

A. billi l-għadd, il-frekwenza, il-firxa u s-severità tad-diżastri umanitarji żdiedu b’mod 
drammatiku, fejn qed jaffettwaw aktar partijiet tad-dinja;

B. billi r-rwol globali ewlieni tal-UE bħala attriċi umanitarja, iż-żieda fil-għadd u l-
frekwenza tal-interventi ġewwa u barra l-UE, flimkien mal-limitazzjonijiet baġitarji 
attwali, jenfasizzaw is-sinifikat tal-amministrazzjoni finanzjarja tajba skont il-prinċipji tal-
ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja;

C. billi l-megakatastrofi f’Ħaiti u fil-Pakistan urew għal darba oħra li l-istrumenti li hemm 
għad-dispożizzjoni tal-UE biex tirreaġġixxi għad-diżastri jridu jittejbu f'dawk li huma 
effikaċja, veloċità u koordinament;

Effiċjenza u effikaċja tas-sistema ta’ kontroll, monitoraġġ u superviżjoni tal-ECHO

1. Jinnota d-determinazzjoni tad-DĠ ECHO u l-miżuri li ttieħdu biex tittejjeb l-effiċjenza u 
l-effikaċja tal-għajnuna umanitarja tal-UE;

2. Ifakkar fl-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) fir-rapporti annwali tagħha 
skont liema opinjoni l-kontrolli ex-ante, is-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ superviżjoni, l-
attività tal-verifiki ex-post, il-funzjonijiet tal-verifiki interni ġenerali tad-DĠ ECHO huma 
vvalutati bħala ġeneralment effettivi; jenfasizza, sadattant, li f’dawn l-aspetti kollha hemm 
lok għal titjib;

Sħab tal-Ftehim Qafas dwar is-Sħubija (FQS): l-NGOs

3. Jinnota li r-relazzjonijiet bejn l-ECHO u l-NGOs sħab tiegħu huma regolati mill-FQS, 
filwaqt li l-metodu tal-implimentazzjoni tal-baġit huwa amministrazzjoni ċentralizzata 
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diretta;

4. Jilqa’ l-flessibilità u l-effiċjenza mtejba ffaċilitati mill-FQS 2008 meta mqabbla mal-FQS 
2005, bħalma huma approċċ orjentat aktar lejn ir-riżultati, l-introduzzjoni tal-mekkaniżmi 
ta’ kontroll A u P, is-semplifikazzjoni u ambigwità inqas permezz tal-iżviluppar ta' linji 
gwida; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tirfina l-miżuri li jtejbu l-effiċjenza tal-
kooperazzjoni mas-sħab tal-FQS permezz tal-FQS li se jsir dalwaqt fl-2012; jenfasizza li 
t-titjib tal-effiċjenza tal-kooperazzjoni u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv eċċessiv, 
sadattant, għandhom jiżguraw livell għoli ta' obbligu li jingħata rendikont u ta’ 
trasparenza;

5. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-metodi u l-prattika tal-ivvalutar dwar jekk sieħeb 
potenzjali jkunx jikkwalifika għall-FQS jew le; ifakkar li l-esperjenza ta’ qabel ma ġie 
ffirmat il-FQS 2008 tindika li l-valutazzjoni li saret fil-bidu favur is-sħab taħt il-
mekkaniżmu ta’ kontroll P, ibbażata fuq l-affidabilità tas-sistemi ta' kontroll tagħhom u 
fuq is-solidità finanzjarja tagħhom, kienet ottimista ż-żejjed; ifakkar li bħala riżultat tal-
valutazzjoni taħt il-FQS 2008 ħafna minnhom kellu jitnaqqsilhom il-grad għal sħab A, 
jiġiefieri taħt il-mekkaniżmu ta' kontroll A;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-dgħufijiet identifikati waqt il-verifiki regolari tas-
sistemi tas-sħab jiġu indirizzati minnhom b'mod li jkun f'waqtu u li jekk dan ma jsirx 
jittieħdu l-miżuri meħtieġa; ifakkar li l-awdituri esterni jridu jkomplu jaħdmu biex tittejjeb 
il-kwalità tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom lis-sħab, filwaqt li jqisu l-istrutturi speċifiċi 
tas-sħab biex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni u l-fattibilità tal-implimentazzjoni tagħhom;

7. Jemmen li bis-saħħa tal-fatt li hemm stabbiliti mekkaniżmi għall-ivverifikar u l-
monitoraġġ l-obbligu li jingħata rendikont huwa aħjar f’dak li hu evalwar tal-effiċjenza u 
l-effikaċja tas-sħab tal-FQS milli fil-każ tas-sħab tan-NU; 

Organizzazzjonijiet Internazzjonali, in-NU

8. Jinnota li r-relazzjonijiet bejn l-ECHO u sħabu tan-NU huma regolati mill-Ftehim Qafas 
Finanzjarju u Amministrattiv (FAFA), filwaqt li r-relazzjonijiet mal-familja tas-Salib l-
Aħmar u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni huma regolati mill-FQS 
għall-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (OI); ifakkar li fiż-żewġ każijiet il-metodu tal-
implimentazzjoni tal-baġit kien l-amministrazzjoni konġunta;

9. Jirrimarka li t-termini u l-implimentazzjoni tal-kontroll u s-segwitu tal-fondi tal-UE skont 
l-amministrazzjoni konġunta urew dgħufijiet serji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taqbel, 
partikolarment mal-aġenziji tan-NU, dwar il-miżuri biex wieħed jorbot fuq ix-xogħol ta' 
verifika mwettaq mill-korpi tan-NU u biex tissaħħaħ u tittejjeb l-assigurazzjoni miksuba 
minn ispezzjonijiet eżistenti, inkużi l-verifiki;

10. Ifakkar li bħala riżultat tar-reviżjoni li għaddejja bħalissa tar-Regolament Finanzjarju 
(RF), il-fondi tal-UE li jiġu mgħoddija permezz tan-NU u tal-OI għandhom jiġu 
amministrati skont id-dispożizzjonijiet tal-amministrazzjoni indiretta;

11. Jenfasizza li r-rekwiżiti ta' kontroll għall-amministrazzjoni indiretta tal-fondi tal-UE 
għandhom jiġu modernizzati ma’ dawk li hemm għall-amministrazzjoni konġunta; jinsisti 
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li l-istess livell ta’ obbligu ta' għoti ta' rendikont jiġi stabbilit għall-amministrazzjoni 
indiretta tal-fondi tal-UE mis-sħab tal-ECHO, partikolarment f’dak li hu l-forniment lill-
Kummissjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 57(5) tal-proposta tal-Kummissjoni 
għar-RF; jenfasizza li l-aċċess għar-rapporti tal-verifiki tas-sħab tal-ECHO huwa 
essenzjali fl-ivverifikar tal-amministrazzjoni finanzjarja tajba tal-azzjonijiet iffinanzjati 
mill-baġit tal-UE;

12. Jinsisti li r-riżultati tal-verifiki jitqiegħdu għad-disponibilità tal-awtorità tal-kwittanza 
meta jkun il-waqt; dan mhux se jipprekludi s-setgħat u l-kompetenzi tal-QEA jew tal-
OLAF;

13. Jiddeplora l-karattru eċċessivament ġenerali tar-rapporti tan-NU, b’tagħrif insuffiċjenti 
dwar ir-riżultati; jirrimarka li minħabba l-prinċipju tal-verifika unika tan-NU u l-fatt li l-
ambitu tal-kontroll tal-Kummissjoni huwa limitat għall-verifiki u l-monitoraġġ, ir-rapporti 
tan-NU huma, madankollu, għajn essenzjali ta’ tagħrif biex jiġu żgurati l-obbligu li 
jingħata rendikont u t-trasparenza;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rapporti tan-NU jkun fihom tagħrif biżżejjed 
rigward ir-riżultati, i.e. il-kontribut u l-eżitu, tal-proġetti fil-limiti tal-iskala taż-żmien tar-
rappurtar; jenfasizza li l-indikaturi li jistgħu jitkejlu tal-kontribut u tal-impatt għandhom 
ikunu parti integrali tal-kriterji tar-rappurtar; jiddeplora l-fatt li ’l fuq minn 70% tat-
tweġibiet tal-ECHO għall-kwestjonarji tal-QEA għar-Rapport Speċjali tagħha 15/2009 
jiżvelaw li r-rapporti tan-NU waslu tard; 

15. Jirrimarka li hemm differenzi bejn il-firmatarji tal-Kummissjoni u dawk tal-FAFA 
rigward l-interpretazzjoni tal-klawsola ta’ verifika tal-FAFA, partikolarment dwar kif 
jitmexxew l-ispezzjonijiet; jilqa’ l-adozzjoni ta' Termini ta' Referenza (TtR) standard 
għall-verifiki f'Lulju 2009 bħala mezz biex tkompli tiġi pprovduta aktar gwida għall-
operazzjoni tal-klawsola ta’ verifika u aktar kjarifikazzjoni dwarha; ifakkar li skont dak li 
nstab l-aħħar mis-Settur tal-Verifika Esterna (SVE) tad-DĠ ECHO u mill-QEA fi ħdan il-
qafas tal-eżerċizzju annwali tad-DAS, hemm lok għal aktar iċċarar dwar it-TtR li sar qbil 
dwarhom u l-klawsola ta’ verifika;

16. Jiddeplora d-diffikultajiet li ltaqgħet magħhom il-QEA biex ikollha aċċess għat-tagħrif 
dwar l-azzjonijiet imwettqa mis-sħab tan-NU; ifakkar li skont il-klawsola ta’ verifika tal-
FAFA, l-UE u għalhekk il-QEA jistgħu jwettqu spezzjonijiet finanzjarji fuq il-post u li n-
NU għandha tipprovdi t-tagħrif finanzjarju relevanti kollu; jenfasizza li n-NU trid 
tipprovdi lill-QEA l-aċċess meħtieġ għat-tagħrif u b'hekk tissodisfa l-klawsola ta' verifika 
tal-FAFA;

17. Jilqa' r-riżultati pożittivi tad-diskussjonijiet mal-Programm Dinji tal-Ikel (PDI), skont 
liema riżultati l-PDI biddel ir-regoli tiegħu biex iqiegħed ir-rapporti tal-verifiki interni 
tiegħu għad-disponibilità tad-DĠ ECHO; jistieden lid-DĠ ECHO jmexxi negozjati simili 
mal-aġenziji l-oħra tan-NU mingħajr dewmien sabiex jiġi żgurat aċċess faċli u mingħajr 
burokrazija għar-rapporti tal-verifiki interni tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf 
lill-kumitati kompetenti tal-PE bil-progress tan-negozjati kull sitt xhur; jenfasizza li r-
rapporti kollha tal-verifiki interni għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni 
elettronikament u mhux biss fuq il-premessi tal-aġenziji korrispondenti tan-NU;
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18. Ifakkar li d-diskussjonijiet inbdew mal-PDI fl-2010 bil-għan li jintlaħaq qbil dwar 
metodoloġija komuni skont liema metodoloġija l-PDI ikun iwettaq verifiki fuq proġetti 
ffinanzjati mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni tlesti għalkollox b’suċċess dan l-objettiv u 
tmexxi negozjati simili ma’ sħab oħra tan-NU;

19. Jilqa’ l-isforzi li qed isiru bħalissa mill-Grupp ta’ Ħidma dwar ‘L-Obbligu li Jingħata 
Rendikont, u l-Verifika, tal-Għajnuna mogħtija f’każijiet ta’ Diżastru’ stabbilit fil-kuntest 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi ta’ Verifika (INTOSAI) u 
mmexxi minn Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri; ifakkat li ż-żewġ objettivi ewlenin 
huma: (i) li jiġu stabbiliti gwida u prattika tajba bil-ħsieb li fl-aħħar mill-aħħar naslu għal 
mudell uniku ta' rappurtar integrat u (ii) li jiġu stabbiliti gwida u prattika tajba fil-qasam 
tal-ivverifikar tal-għajnuna mogħtija f'każijiet ta' diżastru;

20. Hu tal-fehma li dan huwa pass importanti fl-indirizzar tal-isfidi tat-trasparenza u l-obbligu 
li jingħata rendikont f'kooperazzjoni man-NU u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra; 
jinkoraġġixxi lill-Grupp ta’ Ħidma jwettaq il-mandat tiegħu fil-limiti taż-żmien stabbilit;

21. Jirrimarka li, mindu ġew rivelati l-abbużi tal-fondi tan-NU għal attivitajiet umanitarji u ta’ 
żvilupp mill-Gvern tal-Korea ta’ Fuq għall-aħħar tal-2006, kien hemm kritika mifruxa 
rigward in-nuqqas ta’ trasparenza, obbligu li jingħata rendikont, effiċjenza u effikaċja tal-
amministrazzjoni tal-fondi min-NU; jiddispjaċih li r-riforma tan-NU fi kwestjonijiet ta’ 
trasparenza u ta’ obbligu li jingħata rendikont għadha ma għamlitx progress sinifikanti;
jenfasizza li l-Istati Membri tal-UE jeħtieġ li juru aktar rieda politika, determinazzjoni u 
koerenza biex javvanzaw ir-riforma u jiżguraw obbligu aqwa ta’ għoti ta’ rendikont; 
jistieden lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà tagħmel din il-kwestjoni prijorità u twettaq rwol ta’ faċlitar;

Effiċjenza u effikaċja fl-implimentazzjoni tal-għajnuna umanitarja tal-UE amministrata 
mid-DĠ ECHO

22. Jirrimarka li valutazzjoni tal-ħtiġijiet li tkun eżatta u koerenti hija prerekwiżit essenzjali 
għall-implimentazzjoni effettiva tal-għajnuna umanitarja; jagħraf li, bis-saħħa tal-
Valutazzjoni Globali tal-Ħtiġijiet (VGĦ) u l-Valutazzjoni tal-Kriżijiet Minsija (VKM), l-
għajnuna umanitarja amministrata mill-ECHO tissodisfa l-kriterju vitali li tkun strettament 
ibbażata fuq il-ħtiġijiet; jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha li 
tinvolvi ruħha fid-dibattitu dwar l-istabbiliment ta' valutazzjoni tal-ħtiġijiet li tkun 
ikkoordinata aħjar u aktar koerenti; jilqa’ d-djalogu ta’ bejn il-Kummissjoni u n-NU f'dan 
ir-rigward;

Is-Sħab tal-FQS

23. Ifakkar fil-konklużjonijiet tat-3 ċikli tal-verifiki tal-Kwartieri Ġenerali (KĠ) tas-Settur tal-
Verifika Esterna (SVE) tad-DĠ ECHO dwar in-natura u s-solidità tar-relazzjonijiet 
finanzjarji ta’ bejn id-DĠ ECHO u sħabu, skont liema konklużjonijiet il-fondi li kienu 
disponibbli min-naħa tal-Kummissjoni ntużaw, fil-biċċa l-kbira tagħhom, b’attenzjoni 
raġonevoli u skont ir-regoli u l-regolamenti li hemm fis-seħħ;

24. Jinnota li l-parti l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tal-verifiki tal-KĠ tas-SVE tas-sħab tal-
FQS jirreferu għar-regoli ta’ akkwist li għandhom is-sħab; jiġbed l-attenzjoni għal waħda 
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mis-sejbiet prinċipali tal-verifiki tal-KĠ, skont liema sejba mhux is-sħab kollha tal-FQS 
(kemm jekk il-mekkaniżmu A jew jekk il-mekkaniżmu B) għandhom stabbiliti proċeduri 
li huma konformi għalkollox mal-prinċipji tal-Anness 1V tal-FQS 2008; jinnota li hemm 
kwestjonijiet relatati mal-forniment ta’ fajls ta’ akkwist kompluti u mal-istabbiliment ta’ 
proċeduri ta’ akkwist li jkunu dokumentati aħjar u solidi;

25. Jinnota li l-kwestjonijiet li ġejjin iridu jiġu indirizzati mis-sħab tal-FQS: l-istabbiliment ta’ 
mekkaniżmi xierqa ta’ kontroll intern, it-titjib tas-sistemi tagħhom ta’ allokazzjoni tal-
ispejjeż finanzjarji u li jsiru aktar trasparenti, it-titjib tad-dgħufijiet fis-sistemi tagħhom ta’ 
kontabilità u fl-impenn tal-maniġment tagħhom għal standards ta’ kwalità, l-istabbiliment 
ta’ proċess ta’ mmaniġġjar tar-riskji għall-organizzazzjoni kollha kemm hi u s-
sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tal-frodi u l-korruzzjoni;

26. Jinnota li s-sħab tal-ECHO jistgħu jissottokuntrattaw sħab li jimplimentaw biex iwettqu 
attivitajiet biex jappoġġjaw azzjonijiet umanitarji; jiddeplora n-nuqqas ta’ proċeduri 
xierqa, superviżjoni u mmaniġġjar xieraq min-naħa tas-sħab tal-FQS tas-sħab li 
jimplimentaw tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni għalhekk biex tindirizza din il-
kwestjoni, filwaqt li tqis ir-riskju li jistgħu jikkawżaw f’każijiet ta’ frodi, in-nuqqas ta’ 
aċċess għad-dokumenti sottostanti u l-fatt li l-ECHO ma għandux il-mekkaniżmi biex 
jidentifika s-sħab li jimplimentaw li huma sottokuntrattati;

27. Jemmen li l-involviment ġenwin u kontinwu tal-benefiċjarji fl-ippjanar u l-
amministrazzjoni tal-għajnuna huwa waħda mill-kundizzjonijiet essenzjali għall-kwalità u 
l-veloċità tar-reazzjonijiet umanitarji, partikolarment fil-każ ta’ kriżijiet li jdumu 
għaddejjin għal żmien twil; jirrimarka li f’ħafna każijiet ma hemm stabbilit l-ebda 
mekkaniżmu formali biex jipprovdi lmenti/reazzjonijiet mill-benefiċjarji lis-sieħeb 
ikkonċernat; jenfasizza li din hija miżura importanti għat-titjib tal-effikaċja u tal-obbligu li 
jingħata rendikont tal-materjali ta’ għajnuna kif ukoll li jiġi prevenut il-potenzjal li 
jintużaw ħażin; jistieden lid-DĠ ECHO jistabbilixxi tali mekkaniżmi mingħajr dewmien;

28. Ifakkar fir-rakkomandazzjoni tas-SVE skont liema rakkomandazzjoni hemm il-ħtieġa ta' 
monitoraġġ imtejjeb, kemm tad-distribuzzjoni u kemm wara d-distribuzzjoni, minn 
membri tal-persunal li ma jkunx involut fil-proċess innifsu, biex jevalwaw jekk il-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet tkunx identifikat il-rekwiżit kollha u jekk dawn ir-rekwiżiti 
jkunux ġew issodisfati;  jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-lezzjonijiet li ttieħdu 
minn dawn l-attivitajiet ta’ monitoraġġ;

Sħab tan-NU

29. Ifakkar fl-opinjoni tal-QEA espressa fir-Rapport Speċjali tagħha 15/2009 skont liema 
opinjoni r-rekwiżiti strateġiċi u legali biex jintgħażel sieħeb b’mod oġġettiv u trasparenti 
huma tradotti b’mod insuffiċjenti għal kriterji prattiċi biex jiġi appoġġjat it-teħid tad-
deċiżjonijiet fil-każ tas-sħab tan-NU; jinsisti li l-għażla ta’ sieħeb tan-NU biex 
jimplimenta azzjoni umanitarja trid turi li dan l-approċċ huwa aktar effiċjenti u effikaċi 
minn modi oħra ta’ twassil tal-għajnuna; jistieden lill-Kummissjoni twettaq u 
tiddokumenti sistematikament stimi formali ta' mekkaniżmi alternattivi għat-twassil tal-
għajnuna u jagħmel paraguni ma' dawn il-mekkaniżmi;

30. Jinnota li minbarra l-kontribuzzjoni tagħha għal spejjeż indiretti (sa 7% tal-baġit għal 
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attività), jiġifieri l-ispejjeż li mhumiex relatati direttament mal-implimentazzjoni ta’ 
proġett speċifiku, il-Kummissjoni tiffinanzja varjetà ta’ spejjeż relatati direttament 
(spejjeż diretti) mal-proġett inklużi l-ispejjeż tal-appoġġ tal-uffiċċji lokali, persunal u 
trasport relatati direttament mal-attivitajiet; jirrimarka li l-firxa fil-livell tal-ispejjeż tal-
appoġġ, bħalma huma t-trasport, il-ħżin u l-immaniġġjar (pereżempju tal-għajnuna f’ikel) 
tvarja bil-kbir; jagħraf il-fatt li r-raġuni għal dan jista’ jkun speċifiku għall-pajjiż skont il-
kundizzjonijiet, imma li jista’ jkun dovut ukoll għall-ħtieġa li l-operazzjonijiet jiġu 
ssemplifikati biex ikunu aktar kosteffettivi; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tivvaluta l-
livell tal-ispejjeż tal-appoġġ b’referenza għal firxa normali jew parametru ta’ riferiment 
għat-tip ta’ proġett, bil-għan li jiġi stabbilit ikunx possibbli;

Kwestjonijiet diversi

31. Jenfasizza li flimkien mal-kriterji essenzjali, bħalma huma l-esperjenza u l-kompetenza, 
il-prestazzjoni mgħoddija, il-koordinazzjoni, id-djalogu u l-veloċità, il-kosteffettività 
wkoll trid tkun kriterju importanti biex jintgħażlu s-sħab;  jilqa’ l-fatt li l-ECHO bħalissa 
qiegħda taħdem fuq l-iżvilupp ta’ sistema ta’ informazzjoni komparattiva fuq l-ispejjeż 
(‘Spiża Osservata għar-Riżultati’) bi spejjeż komparattivi tal-unitajiet; jenfasizza kemm 
hu importanti li l-informazzjoni pprovduta permezz ta' din l-għodda tintuża biex tiġi 
analizzata l-kosteffettività tal-proposti ta' proġetti;

32. Jikkunsidra li hemm viżibilità sodisfaċenti għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-ECHO; 
jagħraf is-sinifikat tal-miżuri għall-iżgurar tal-viżibilità f'dawk li huma l-obbligu li 
jingħata rendikont u l-għajnuna biex jtinaqqas ir-riskju tal-finanzjament doppju; jenfasizza 
li ma għandhiex issir mezz ta’ promozzjoni tal-marka għall-aġenziji umanitarji u tinbidel 
f’kompetizzjoni għall-viżibilità spejjeż tas-sodisfar tal-ħtiġijiet ġenwini tal-benefiċjarji;

33. Iqis li r-rwol li kulma jmur qed dejjem jikber mogħti lill-konsorzja għandu effett 
potenzjalment pożittiv f’dawk li huma tkabbir tal-iskala tar-reazzjoni umanitarja u titjib 
fil-koordinazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi gwida aktar ċara biex 
tiggarantixxi t-trasparenza u tiżgura li l-konsorzja ma jaffettwawx b’mod negattiv id-
diversità tal-komunità tal-NGOs, b’mod partikolari dawk tal-organizzazzjonijiet iż-żgħar 
u dawk ta’ daqs medju;

Il-ħtieġa ta’ sostenibilità, koerenza u kumplementarjetà

34. Jiġbed l-attenzjoni għas-sinifikat li fiha r-rabta bejn l-għajnuna ta’ urġenza, ir-
rijabilitazzjoni u l-iżvilupp (LRRD) bil-għan li jissaħħew ir-rabtiet bejn l-għajnuna ta’ 
urġenza, l-irkupru u l-iżvilupp u biex tiġi żgurata tranżizzjoni mingħajr intoppi mill-
għajnuna umanitajra għall-għajnuna għall-iżvilupp; jenfasizza li għad hemm wisq xogħol 
xi jsir biex jittejbu l-koordinazzjoni, l-effiċjenza, l-effikaċja u l-konsistenza tal-LRRD;

35. Jagħraf il-fatt li d-DĠ ECHO jippromwovi t-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri (TRD) permezz 
tal-programm DIPECHO u bħala parti integrali tal-azzjonijiet umanitarji; 

36. Jistieden lid-DĠ ECHO jiffoka aktar fuq is-sostenibilità tal-azzjonijiet umanitarji; iħeġġeġ 
lid-DĠ ECHO jpoġġi enfasi akbar fuq it-TRD u fuq l-istat ta' tħejjija għad-diżastri, 
isaħħaħ ir-reżiljenza tal-popolazzjoni li tinsab f'riskju permezz tal-bini tal-kapaċità, it-
taħriġ, is-sensibilizzazzjoni pubblika u l-istabbiliment ta' sistemi ta' twissija bikrija 
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f'pajjiżi li għandhom tendenza li jintlaqtu minn diżastri u f'pajjiżi li huma milquta minn xi 
kriżi, bil-għan li jkunu jist’ħu jirreaġġixxu skont il-każ;

37. Jemmen li s-sensitività u l-għarfien kulturali huma fattur ewlieni biex titwassal għajnuna 
umanitarja effettiva; jenfasizza, pereżempju, li l-prodotti mwassla waqt azzjonijiet 
umanitarji jridu jkunu adattati u aċċettabbli għall-popolazzjoni lokali;

38. Jistieden lid-DĠ ECHO tikkunsidra bl-attenzjoni l-effetti negattivi possibbli tal-għajnuna 
umanitarja; jirrimarka li, pereżempju, għajnuna żejda f’sura ta’ ikel tista’ tiskoraġġixxi il-
produzzjoni tal-ikel lokali, ikollha effett negattiv fuq is-swieq lokali u b’hekk tipperikola 
s-sigurtà tal-ikel għall-ġejjieni l-bogħod;

39. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura koerenza u kumplementarjetà aħjar bejn l-għajnuna 
umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp kemm fil-livell ta' politika kif ukoll fil-prattika;

40. Jemmen li l-kriżi tal-ikel akuta li għaddejja bħalissa fil-Qarn tal-Afrika hija wkoll il-
konsegwenza traġika tal-falliment fil-koerenza u l-kumplementarjetà tal-għajnuna 
internazzjonali umanitarja u għall-iżvilupp; jirrimarka li, għall-kuntrarju tad-diżastri 
naturali, din kienet kriżi li stabbilixxiet ruħha ftit ftit u li eskalat gradwalment f’diżastru 
umanitarju;  ifakkar li sfortunatament in-nixfiet u l-iskarsezza tal-ikel għandhom karattru 
kroniku fil-Qarn tal-Afrika; jiddeplora l-fatt li minkejja din ir-realtà u l-ammont vast ta’ 
għajnuna għall-iżvilupp li għadda għal ġor reġjun tul l-aħħar deċennji, ma hemm l-ebda 
riżultati viżibbli fit-tisħiħ tal-awtosuffiċjenza tal-bdiewa lokali li b’hekk tiġi tiġi żgurata s-
sostenibilità;

Ħaiti u l-Pakistan

41. Jiddispjaċih li s-sena 2010 se tibqa’ mfakkra bħala s-sena taż-żewġ megadiżastri: it-
terremot devastanti ta’ Ħaiti li warajh faqqgħet l-epidemija tal-kolera u l-għargħar li qatt 
ma kien hemm bħalhom qabel fil-Pakistan;

42. Jinnota li fl-2010 l-ECHO alloka EUR 122 miljun lil Ħaiti u EUR 150 miljun lill-Pakistan, 
u li l-invilopp ta’ għajnuna umanitarja allokat lill-Pakistan mill-ECHO kien l-akbar 
intervent li tmexxa f’sena waħda;

43. Jagħraf il-fatt li l-kobor tad-diżastri u d-diffikultajiet inerenti, inklużi l-kwestjonijiet tal-
aċċess fiżiku u tas-sigurtà, għamlu l-kundizzjonijiet estremament kumplessi; jirrimarka li 
ż-żewġ diżastri rrivelaw problemi simili;

44. Jirrimarka li l-koordinazzjoni internazzjonali effiċjenti hija prerekwiżit essenzjali għall-
effiċjenza u l-effikaċja tal-assistenza umanitarja, jagħraf il-valur miżjud li wieħed jopera, 
u l-ħtieġa li wieħed jopera, taħt l-umbrella tal-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinazzjoni tal-
Affarijiet Umanitarji (OCHA) waqt operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja;

45. Jinnota li l-Kummissjoni tipprovdi lill-OCHA appoġġ sinifikanti; jiddeplora l-fatt li l-
esperjenza f’Ħaiti u fil-Pakistan enfasizzat li l-abilità ta' koordinazzjoni li għandu l-OCHA 
bħalissa hija waħda insuffiċjenti; jenfasizza li l-abilità tal-OCHA li jwettaq il-funzjoni 
tiegħu ta’ koordinazzjoni ġiet imdgħajfa minn kapaċità baxxa, valutazzjoni inadegwata 
tal-ħtiġijiet u għodod elettroniċi li jiffunzjonaw parzjalment, li huma meħtieġa għall-
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ipproċessar tat-tagħrif;

46. Jinnota li l-Kummissjoni pprovdiet lin-NU appoġġ sinifikanti fl-isforzi tagħha biex 
tiżviluppa u timplimenta s-sistema tar-raggruppamenti (cluster); jenfasizza li ż-żewġ 
diżastri rrivelaw li għad hemm ħafna xogħol xi jsir biex jittejbu l-effiċjenza, l-effikaċja u 
l-koordinazzjoni tagħha u biex jiġu msaħħa s-sjieda u l-obbligu li jingħata rendikont;

47. Jirrimarka li l-Kummissjoni lir-rapporteur tal-Parlament ma pprovditlux in-narrativa finali 
u r-rapporti finanzjarji tas-sħab tal-ECHO dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
umanitarji wara li kienu seħħew il-katastrofi f'Ħaiti u fil-Pakistan fl-2010, bil-
ġustifikazzjoni li kien fihom tagħrif sensittiv dwar is-sħab tal-ECHO; jenfasizza li l-
Parlament irid ikollu aċċess għal tali rapporti, jew tal-anqas il-fatti prinċipali dwar l-
effiċjenza u l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet, bil-għan li jkun jista' jsir 
ġudizzju dwar jekk ġewx amministrati finanzjarjament tajjeb;

48. Jistieden lill-Kummissjoni tqajjem il-kwestjonijiet li jirrigwardaw in-NU mal-korpi 
relevanti tan-NU;

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ECHO bħala attur umanitarju

L-UE (il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri) hija l-akbar donatur tal-għajnuna 
umanitarja li hawn fid-dinja. Il-kontribuzzjoni totali ta’ għajnuna umanitarja tal-UE inklużi l-
Istati Membri, fl-2010 kienet ta’ EUR 2 957 miljun, filwaqt li s-sehem tal-Istati Membri tal-
UE kien ta’ 64% u l-fondi li ġew mgħoddija permezz tal-Kummissjoni kienu jammontaw għal 
36%. 

L-ECHO huwa d-Direttorat Ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-għajnuna umanitarja tal-UE (Regolament (KE) 1257/96). Il-mandat tad-
DĠ ECHO jiġbor fih l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili, iż-żewġ strumenti prinċipali 
għad-dispożizzjoni tal-UE biex jiġi żgurat it-twassil tal-għajnuna umanitarja lill-vittmi ta’ 
diżastri u ta’ konflitti li jdumu għaddejjin għal ħafna żmien.

L-ECHO jimplimenta l-mandat tiegħu billi jiffinanzja madwar 200 sieħba: NGOs, aġenziji 
tan-NU, organizzazzjonijiet internazzjonali u aġenziji speċjalizzati tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni timmaniġġja l-attivitajiet umanitarji tagħha mill-kwartieri ġenerali tagħha fi 
Brussell permezz ta’ netwerk ta’ aktar minn 40 fergħa madwar id-dinja kollha. 

Rizorsi umani u finanzjarji tal-ECHO 

Il-baġit medju amministrat mid-DĠ ECHO għall-attivitajiet tiegħu ta’ għajnuna umanitarja 
bejn l-2006 u l-2010 huwa ta’ EUR 889 miljun fis-sena. Fl-2010 il-baġit umanitarju tal-bidu 
ta’ EUR 835 ġie msaħħaħ għal EUR 1.115 miljun diversi drabi biex iwieġeb għall-kriżijiet u 
d-diżastri naturali l-ġodda li seħħew matul is-sena, jiġifieri ż-żewġ megadiżastri f’Ħaiti u l-
Pakistan, u għall-kriżijiet tal-ikel f’Sahel. Meta mqabbel mal-baġit fl-2009 din hija żieda ta’ 
21.8 % Il-baġit fl-2009, meta mqabbel mal-2008, naqas b’0.8%. 

L-operazzjonijiet umanitarji huma ffinanzjati taħt it-Titolu 23 tal-baġit tal-KE għall-għajnuna 
umanitarja u l-protezzjoni ċivili. Bl-approvazzjoni tal-awtorità baġitarja, il-baġit tal-għajnuna 
umanitarja tal-UE jista’ jiġi msaħħaħ, filwaqt li jiġu mobilizzati fondi mir-Riżerva għal 
Għajnuna ta’ Emerġenza (RgħE) – Titolu 4 bil-għan li ssir reazzjoni għall-ħtiġijiet li 
jirriżultaw minn ġrajjiet li ma jistgħux jitbassru. Għejun oħra huma transazzjonijiet minn linji 
baġitarji oħra bħalma hi l-intestatura tal-Għajnuna Esterna u fil-każ tal-pajjiżi tal-AKP r-
riżervi tal-FEŻ (l-invilopp B). Fit-18-il sena kemm ilu jeżisti, id-DĠ ECHO kellu jfittex 
tisħiħiet baġitarji kull sena. L-użu medju tar-Riżerva għal Għajnuna ta’ Emerġenza tul l-aħħar 
5 snin huwa ta' EUR 12  miljun fis-sena, filwaqt li l-użu medju tal-fondi tal-FEŻ matul l-istess 
perjodu huwa ta' EUR 44 miljun fis-sena. 

Fi tmiem l-2010 r-riżorsi umani fil-kwartieri ġenerali tad-DĠ ECHO kienu jgħoddu b’kollox 
289 membru tal-persunal. Il-għadd ta’ esperti fuq il-post li kienu b’kuntratt kien ta’ 107 u 306 
membru tal-persunal lokali kienu qed jaħdmu fil-fergħat tad-DĠ ECHO.  B’hekk fi tmiem l-
2010 total ta’ 413-il membru tal-persunal kienu qed jaħdmu fil-fergħat tad-DĠ ECHO. Meta 
mqabbel mal-2009, kien hemm żieda fil-għadd tal-membri tal-persunal kemm fil-KĠ u kemm 
fuq il-post. Il-għadd ta’ membri tal-persunali tal-KĠ żdied bi 17%, filwaqt li l-għadd tal-
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membri tal-persunali totali li kien qed jaħdem fuq il-post żdied b’5%. 

Fl-2010, is-sehem tal-finanzjament min-naħa tal-ECHO li għadda permezz tal-NGOs żdied 
minn 44% fl-2008 għal 50% fl-2010. Tul l-istess perjodu s-sehem tal-finanzjament li ttieħed
min-NU naqas minn 46% għal 39%. Fl-2008 il-persentaġġ ta' finanzjament allokat lin-NU 
(46%) kien partikolarment għoli minħabba l-kriżi tal-ikel, li għaliha l-operazzjonijiet kienu 
implimentati prinċipalment mill-PDI. Fl-2010, OI oħra rċevew 11% tal-finanzjament tal-
ECHO. Dan kien tnaqqis meta mqabbel ma’ 14% fl-2009 kemm kemm ta’ żieda meta 
mqabbel ma’ 10% fl-2008. 

Skont it-tqassim ġeografiku fid-dettal tal-finanzjament tal-għajnuna umanitarja mill-ECHO, l-
akbar benefiċjarja fl-2010 kienet l-Afrika bi 42% tal-finanzjament, u warajja l-Asja, l-
Amerika Latina, il-Karibbew u l-Paċifiku b’39%. Meta mqabbel mal-2009, il-finanzjament 
għall-Afrika fl-2010 naqas b’9%, filwaqt li l-finanzjament għall-Asja, l-Amerika Latina, il-
Karibbew u l-Paċifiku żdied bi 12%. Ir-raġuni għal din iż-żieda li tissemma’ l-aħħar kienet iż-
żewġ diżastri massivi f’Ħaiti u fil-Pakistan fl-2010.

Il-finanzjament għall-għajnuna mhux ġeografika, jiġifieri l-bini tal-kapaċità, l-għotjiet u s-
servizzi, l-informazzjoni, l-inizjattiva tan-netwerk u l-istudju NOHA1 fil-qasam tal-għajnuna 
umanitarja baqa' ta' 4%.

Is-sistema ta’ spezzjonijiet u bilanċi tal-ECHO

Il-ftehimiet tal-ECHO għall-operazzjonijiet umanitarji mal-NGOs sħab huma implimentati 
skont il-metodu ta’ mmaniġġjar ċentralizzat dirett. Ftehimiet man-NU u OI oħra huma 
mmaniġġjati skont il-mod tal-immaniġġjar konġunt.

Fl-2010, 53.4% tal-kuntratti ffirmati mill-ECHO kienu mmaniġġjati skont l-immaniġġjar 
dirett ċentrali u 46.4% skont il-prinċipju tal-immaniġġjar konġunt.

Minħabba n-natura tiegħu l-immaniġġjar ċentralizzat dirett jiżgura obbligu aħjar li jingħata 
rendikont. Minkejja ismu, il-kompiti relatati mal-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit 
mhumiex immaniġġjati b’mod konġunt fil-każ tal-immaniġġjar konġunt. Minflok, huma 
ddelegati lil organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġu implimentati skont il-proċeduri 
tagħhom ta’ kontabilità, verifika, kontroll intern u akkwist, kemm-il darba dawn 
jikkonformaw mal-istandards aċċettati internazzjonalment. Minħabba l-prinċipju tal-verifika 
esklussiva jew unika, il-Kummissjoni ma twettaqx verifiki. Minflok, hija tmexxi missjonijiet 
ta’ monitoraġġ u verifika fuq il-post. Kien hemm kritika rikorrenti kemm mill-QEA u l-
Parlament fil-kuntest tal-proċedura ta’ kwittanza mqabbla mal-metodu tal-immaniġġjar 
konġunt tal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Is-suġġett tal-kritika kien in-nuqqas ta’ 
koerenza, ir-riġidità u d-diversi għejun ta’ konfużjoni li jirriżultaw mill-ħafna saffi ta’ 
leġiżlazzjoni miżjuda, li huma kawża maġġuri ta’ żbalji. Punt importanti ta’ kritika kien ukoll 
id-dgħufijiet f’dawk li huma l-kontroll u s-segwitu tal-użu tal-fondi tal-UE. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju (RF) tindirizza din il-

                                               
1 Netwerk dwar l-Għajnuna Umanitarja 
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kwestjoni, filwaqt li tissostitwixxi l-metodu tal-immaniġġjar konġunt bl-immaniġġjar indirett. 
Bil-għan li tissaħħaħ ir-responsabilità tal-partijiet li jamministraw il-baġit għall-Kummissjoni, 
tkun tobbligahom jipprovdu lill-Kummissjoni: 

a) rapport dwar l-implimentazzjoni tal-kompiti fdati, 
b) il-kontijiet imfassla għan-nefqa li ssir fl-eżekuzzjoni tal-kompiti fdati; 
c) sommarju tar-riżultati tal-verifiki u l-kontrolli mwettqa kollha disponibbli, inkluża 

analiżi tad-dgħufijiet sistematiċi jew rikorrenti kif ukoll azzjonijiet korrettivi li ttieħdu 
jew li huma ppjanati, d) dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-immaniġġjar 
ikkumplementat mill-opinjoni  ta’ verifika indipendenti fuqu. 

Madankollu, skont il-proposta tar-RF, l-obbligi msemmija hawn fuq għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet magħmula fil-ftehimiet konklużi mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali (OI), bil-għan li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tar-relazzjonijiet 
esterni. L-OI mhumiex soġġetti għar-RF u kwalunkwe obbligu rigward l-implimentazzjoni 
tal-fondi tal-UE jeħtieġ li jsir qbil dwaru magħhom permezz tan-negozjar ta' ftehimiet ta' 
qafas jew ftehimiet ta' kontribuzzjoni. 
Ir-rapporteur tagħkom hu tal-fehma li r-rekwiżit tal-obbligu li jingħata rendikont u r-rekwiżit 
tal-kontroll stabbiliti għall-immaniġġjar indirett, partikolarment f’dak li hu aċċess għar-
rapporti tal-verifiki għandhom jibqgħu validi għall-OI, jiġifieri n-NU, il-Familja tas-Salib l-
Aħmar u l-OIM. L-aċċess għar-rapporti tal-verifiki interni tas-sħab tal-ECHO huwa essenzjali 
bil-għan li tiġi verifikat l-amministrazzjoni finanzjarja tajba tagħhom. 

Ftehim Qafas ta' Sħubija 

Ir-relazzjonijiet bejn l-ECHO u l-NGOs huma regolati mill-Ftehimiet Qafas ta’ Sħubija 
(FQS), li jiddefinixxu r-rwoli u r-responsabilitajiet fl-operazzjonijiet umanitarji ffinanzjati 
mill-UE. Il-FQS attwali daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008 u għandu jibqa’ validu sal-31 ta’ 
Diċembru 2012. Il-mekkaniżmi tal-kontroll intern tal-FQS jikkonsistu f’valutazzjonijiet 
regolari tas-sħab, kontrolli ex-ante fuq l-għażla tal-proġetti u qabel ma' jiġu ffirmati, 
monitoraġġ regolari hi u għaddejja l-implimentazzjoni tagħhom, verifika ex-post wara li 
jitlestew u evalwazzjonijiet.

Il-għażla u l-valutazzjoni tas-sħab 

L-iffirmat tal-FQS huwa bbażat fuq valutazzjoni mill-Kummissjoni, tal-konformità tal-
organizzazzjonijiet umanitarji mal-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Għajnuna 
Umanitarja u r-Regolament Finanzjarju. Ladarba jkun ġie ffirmat FQS, is-sħab jiġu assenjati 
jew lill-mekkaniżmi ta’ kontroll A jew lill-mekkaniżmi ta' kontroll B. Din id-diviżjoni 
ddaħħlet mill-FQS 2008 bil-għan li tiffaċilita u ttejjeb l-effiċjenza tal-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u sħabha.

L-istatus tal-Mekkaniżmu ta’ Kontroll P (P għal ‘Valutazzjoni minn qabel’ jew Proċeduri 
proprji) jingħata lis-sħab tal-ECHO fuq il-bażi ta’ valutazzjoni ex-ante. Id-DĠ ECHO 
jivvaluta l-kapaċità teknika, jiġifieri is-sistema ta’ kontroll intern u l-immaniġġjar tar-riskji, il-
proċeduri tal-organizzazzjoni, is-solidità finanzjarja u r-regoli u l-proċeduri tal-akkwist tas-



PR\874732MT.doc 15/16 PE469.994v01-00

MT

sħabu. Il-mekkaniżmu ta' Kontroll P b'hekk huwa applikabbli għall-azzjonijiet il-kontroll 
finanzjarju u intern u l-proċeduri tal-akkwist tal-awtorità kontraenti huma rikonoxxuti bħala 
ekwivalenti għal standards aċċettati internazzjonaliment. Is-sħab tal-kontroll P jistgħu 
għalhekk:

a) japplikaw il-proċeduri ta’ akkwist tagħhom proprja, 
b) jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 2 (dispożizzjoni ġenerali dwar 

pereżempju l-akkwist u s-sejħa għall-offerti b’mod etiku u trasparenti) u 4 (Regoli 
Speċjali) tal-Anness IV tal-FQS,

c) l-azzjonijiet tas-sħab tal-kontroll P mhumiex soġġetti għal limiti kuntrattwali fuq il-
finanzjament.

Il-mekkaniżmu ta’ kontroll P jipprevedi kontrolli relatati mar-rappurtar finali, il-monitoraġġ, 
il-verifiki ex-post fuq l-implimentazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tal-organizzazzjoni 
umanitarja stess.
F’kuntrast mas-sħab taħt il-mekkaniżmu ta’ kontroll A jitwettqu inqas verifiki tas-sistemi ta’ 
kontroll intern.

Il-mekkaniżmu ta’ kontroll A (‘A’ għal monitoraġġ relatat mal-Azzjoni) ma jirrikjedix l-istess 
livell ta’ assigurazzjoni ex-ante fir-rigward tal-proċeduri finanzjarji, ta’ kontroll intern u ta’ 
akkwist tas-sħab tal-ECHO. Huwa jiffoka fuq il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet, kontrolli aktar estensivi marbuta mar-rapport finali u appoġġjati minn verifiki ex-
post tal-azzjonijiet u l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-FQS. B’hekk is-sħab li jkunu 
jimplimentaw azzjonijiet skont il-mekkaniżmu ta’ kontroll A għandhom: 

a) limitu massimu tal-finanzjament; u
b) huma meħtieġa li jikkonformaw mat-test kollu kemm hu tal-Anness IV, inkluża t-

Taqsima 3 li tistabbilixxi proċeduri tal-akkwist dettaljati u mal-Linji Gwida tal-
Għajnuna Umanitarja dwar l-Akkwist tad-DĠ ECHO.

L-ECHO wettaq ukoll valutazzjoni perjodika tal-Organizzazzjonijiet Umanitarji firmatarji 
(FQS Artikolu 12 fi proċedura b’2 fażijiet).

Ir-riżultati tal-valutazzjoni perjodika 2008, 2009 u 2010

Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet annwali fl-2008, 2009 u l-2010 juru li mindu ġie ffirmat il-FQS 
l-għadd tas-sħab taħt il-mekkaniżmu ta’ kontroll A għola minn 22% għal 44%, filwaqt li l-
persentaġġ tas-sħab P niżel minn 78% għal 56%. Attwalment mill-182 sieħeb, 79 jinsabu taħt 
il-mekkaniżmu ta’ kontroll A u 93 jinsabu taħt il-mekkaniżmu ta' kontroll P.

Il-monitoraġġ waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti

Minbarra l-valutazzjoni regolari tas-sħab u l-kontroll ex-ante biex jivvaluta sieħeb kemm hu 
adattat, id-DĠ ECHO jimmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni minn esperti fl-uffiċċju u 
esperti fuq il-post, jimmonitorja l-proġetti permezz ta’ netwerk ta’ esperti fuq il-post, żjajjar 
regolari minn uffiċjali ġeografiċi, awdituri u mmaniġġjar, rapporti obbligatorji tas-sħab wara 
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tmiem l-operazzjoni biex jissostanzjaw in-nefqiet tagħhom. Bħala medja jsiru qrib 10 
evalwazzjonijiet kull sena, filwaqt li ssir konċentrazzjoni fuq l-operazzjonijiet maġġuri tal-
pajjiżi (jiġifieri operazzjonijiet li jirċievu finanzjament li b'kollox jammonta għal madwar 
EUR 50 miljun u li ma jkunux ġew ivvalutati fl-aħħar tliet snin), is-sħab u kwestjonijiet 
tematiċi. 

Verifiki 

Is-Settur tal-Verifika Esterna (SVE) tad-DĠ ECHO iwettaq verifiki fuq l-attivitajiet tas-sħab u 
l-kuntratturi esterni. Din l-istrateġija ta’ verifika hija bbażata u approċċ fuq żewġ binari:
jiġifieri verifiki fil-kwartieri ġenerali (verifiki tal-KĠ) fuq bażi ċiklika għall-proġetti 
finalizzati u fuq il-post għall-proġetti li jkunu għaddejjin. Il-verifiki fil-KĠ tas-sħab isir darba 
kull sentejn sa erba’ snin, li għandhom jiżguraw kopertura annwali ta’ 25-30%. Dawn is-
sejbiet tal-verifiki jiġu analizzati mill-uffiċjali tal-Kummissjoni u tittieħed azzjoni xierqa ta’ 
segwitu, bħalma hu l-irkuprar ta’ fondi. 

Il-Kapabilità tal-Verifika Interna tipprovdi servizzi ta’ assigurazzjoni u konsultazzjoni mfassla 
biex iżidu l-valur u jtejbu l-operazzjonijiet tal-ECHO. Hija tagħmel rakkomandazzjonijet 
dwar it-titjib tal-effikaċja tal-immaniġġjar tar-riskji, il-kontroll u l-proċessi tal-governanza.

In-NU

Ir-relazzjonijiet bejn l-ECHO u n-NU huma regolati mill-Ftehim Qafas Finanzjarju u 
Amministrattiv (FAFA). 

Il-Kummissjoni l-ewwel tagħmel valutazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ kontroll finanzjarju ta' 
sħabha tan-NU permezz tal-analiżi tal-4 pilastri biex tiżgura li huma jissodisfaw l-istandards 
internazzjonali. Il-Kummissjoni tmexxi wkoll missjonijiet ta’ monitoraġġ u verifika fuq il-
post. Għalkemm mhuwiex parti mill-proċeduri ta’ monitoraġġ tal-Kummissjoni, il-QEA 
teżamina l-eliġibilità ta’ kampjun tan-nefqa li tkun ġiet implimentata permezz tal-
organizzazzjonijiet tan-NU bħala parti mill-verifika finanzjarja tagħha tal-kontijiet tal-
Kummissjoni.


