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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu. 
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Il-pjanijiet ta' nfiq tal-Istati Membri huma mmirati lejn l-għanijiet 
ta' UE 2020, iżda l-kejl tal-prestazzjoni huwa kumpless wisq, 
jgħidu l-Awdituri 

Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, minkejja xi diffikultajiet inizjali, il-pjanijiet 
ta' nfiq li ntlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE 
identifikaw b'suċċess il-ħtiġijiet nazzjonali ta' investiment, l-objettivi u r-riżultati mistennija. 
Dawn il-pjanijiet huma mmirati wkoll lejn appoġġ tal-istrateġija UE 2020 għat-tkabbir u l-
impjiegi. Madankollu, ġew żviluppati wisq indikaturi tal-prestazzjoni, u għadd ta' 
definizzjonijiet importanti mhumiex armonizzati.  

L-Istati Membri tal-UE jiffirmaw l-hekk imsejħa "Ftehimiet ta' Sħubija" mal-Kummissjoni Ewropea. 
Dawn huma pjanijiet ta' investiment strateġiku li jindikaw liema huma l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
nfiq tagħhom taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Soċjali 
Ewropew. Investimenti appoġġati mit-tliet fondi u li jiġu implimentati permezz ta' programmi 
operazzjonali huma mistennija jammontaw għal total ta' madwar EUR 350 biljun bejn l-2014 u l-
2020, li jirrappreżenta madwar terz tal-baġit tal-UE.  

L-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni kinitx innegozjat dawn il-Ftehimiet u l-programmi 
operazzjonali b'mod effettiv, biex b'hekk il-finanzjament mill-UE jiġi mmirat aħjar lejn il-
prijoritajiet tal-istrateġija UE 2020, kif ukoll jekk l-issettjar tal-kundizzjonijiet għall-prestazzjoni 
kienx adegwat. Huma żaru Spanja, l-Irlanda, il-Kroazja, il-Polonja, ir-Rumanija u d-Danimarka. 

“Il-leġiżlazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni ġiet adottata eżatt qabel il-bidu tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020”, qal is-Sur Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. “Minkejja din id-diffikultà, il-Kummissjoni wriet li kienet 
effettiva fl-adozzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tal-programmi operazzjonali, kif ukoll fil-mod li 
bih ikkonċentrat il-fondi tal-UE fuq it-tkabbir u l-impjiegi, li ġew promossi mill-istrateġija Ewropa 
2020. Iżda l-kisba tar-riżultati se tkun tirrikjedi wkoll li jsiru kontribuzzjonijiet sostanzjali mill-
baġits nazzjonali, kif ukoll riformi strutturali. Dan juri li l-Kummissjoni qed tagħmel aktar użu minn 
dawn il-fondi biex tinfluwenza l-governanza ekonomika fl-Istati Membri." 
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L-awdituri jgħidu li, għall-biċċa l-kbira mill-programmi tal-perjodu 2014-2020 li ġew eżaminati, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri rnexxielhom jistipulaw objettivi speċifiċi u kif dawn iridu jintlaħqu. 
Madankollu, ma hemm ebda definizzjoni komuni ta' "output" u ta' "riżultat" u ma hemmx 
approċċ armonizzat bejn il-fondi dwar l-użu ta' indikaturi komuni. Barra minn hekk, eluf mill-
indikaturi speċifiċi tal-prestazzjoni li nħolqu mill-Istati Membri ma jistgħux jiġu aggregati fil-livell 
tal-UE. Minbarra dan, l-istruttura tal-programmi żżid il-volum tad-data li trid tinġabar. Dan se 
jirriżulta f'piż amministrattiv addizzjonali, filwaqt li għad irid jintwera x'użu se jsir mid-data.  

L-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu 
l-operat tal-Ftehimiet ta' Sħubija u l-funzjonament tal-programmi operazzjonali. 

Jenħtieġ li l-Istati Membri: 

• jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa biex timmonitorja b'mod 
effettiv il-konformità mar-regoli tal-infiq; 

• ma jkomplux jużaw indikaturi speċifiċi għall-programm li ma jkunux meħtieġa; 

• jiżguraw li tinġabar id-data li tkun rilevanti biex jiġu stabbiliti l-effetti ta' interventi 
kkofinanzjati. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• tiżgura li l-proposti leġiżlattivi tagħha għall-perjodu ta' wara l-2020 jiġu ppreżentati 
f'waqthom; 

• tiżgura li l-Istati Membri jikkonformaw mar-regoli tal-infiq; 

• tiddefinixxi terminoloġija komuni għal "output" u għal "riżultat" u tipproponi li din tiġi 
inkluża fir-Regolament Finanzjarju; 

• tidentifika dawk l-indikaturi li huma l-aktar adatti biex jiġi ddeterminat l-impatt tal-
finanzjament mill-UE għall-2014-2020; 

• ixxerred prattiki tajbin mill-Istati Membri għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-interventi mill-
UE u tippromwovi l-użu ta' valutazzjoni kumparattiva; 

• fejn xieraq, tapplika l-kunċett ta' baġit ta' prestazzjoni, li jorbot ir-riżorsi mar-riżultati.  

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2017: "In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta' 
Sħubija 2014-2020 u l-programmi fil-qasam tal-Koeżjoni, għall-perjodu 2014-2020: l-infiq qed 
ikun aktar immirat fuq il-prijoritajiet ta' Ewropa 2000, iżda l-arranġamenti għall-kejl tal-
prestazzjoni qed ikunu dejjem aktar kumplessi" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


