
2019MT

Prestazzjoni fil-qasam 
tal-Koeżjoni
 

Dokument Informattivu Analitiku
Ġunju 2019



 2 

 

Werrej 

Paragrafu 

Sommarju eżekuttiv I-IX 

Introduzzjoni 01-07 
Prestazzjoni fl-UE 01-02 

Koeżjoni 03 

Objettiv u approċċ tad-dokument informattiv u analitiku 04-07 

L-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-qasam tal-Koeżjoni 08-124 
Żviluppi fil-qafas leġiżlattiv għall-ġestjoni tal-prestazzjoni 08-11 

Prinċipji gwida 12-124 
1 – Prinċipji li jirregolaw l-ippjanar strateġiku 13-29 

2 – Prinċipji li jirregolaw il-programmazzjoni 30-56 

3 – Prinċipji li jirregolaw l-implimentazzjoni 57-78 

4 – Prinċipji li jirregolaw il-monitoraġġ u r-rappurtar 79-104 

5 – Prinċipju li jirregola l-evalwazzjoni 105-113 

6 – Prinċipju trażversali 114-124 

Osservazzjonijiet finali 125-129 

Anness 
Anness I — Evoluzzjoni tal-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-
leġiżlazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni 

Noti tat-Tmiem 

Tim tal-QEA 
  



3 

 

Sommarju eżekuttiv 
I L-għan tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) huwa li tnaqqas id-
disparitajiet bejn ir-reġjuni tal-UE sabiex jinkiseb żvilupp ekonomiku, soċjali u 
territorjali bbilanċjat. Madwar EUR 350 biljun, terz mill-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-
2020, huwa allokat għal din il-politika. 

II Storikament, l-UE kellha t-tendenza li tiffoka fuq l-infiq tal-baġit tagħha biex tiżgura 
li dan ikun jikkonforma mar-regoli rilevanti. Madankollu, fl-aħħar snin, l-UE fittxet li 
żżid l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni, biex il-fondi tal-UE jwasslu għal tibdiliet pożittivi 
għaċ-ċittadini. F’konformità mar-responsabbiltà tagħna skont it-Trattat, jiġifieri li 
nirrappurtaw dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba, aħna kkontribwejna b’mod sinifikanti 
għal din it-tranżizzjoni. 

III Id-dibattitu attwali dwar l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni 
jinvolvi lil ħafna partijiet ikkonċernati li għandhom fehmiet differenti, u xi kultant 
kontradittorji, dwar x’inhi l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni u kif din għandha tinkiseb. 
Dan id-dokument informattiv u analitiku jirrappreżenta sors siewi ta’ informazzjoni 
dwar kif dawk kollha involuti fl-indirizzar tal-isfidi politiċi u prattiċi diffiċli għandhom 
itejbu l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni għall-perjodi ta’ programmazzjoni attwali u 
futuri. 

IV Id-dokument informattiv u analitiku jippreżenta l-fehmiet tagħna dwar l-
evoluzzjoni tal-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni, mill-perjodu ta’ programmazzjoni 
preċedenti sal-proposti tal-Kummissjoni għall-perjodu 2021-2027. Aħna nqisu kemm il-
qafas leġiżlattiv kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu fil-livell tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri. Fil-qalba tal-analiżi tagħna hemm 14-il prinċipju gwida (PG), li aħna nemmnu li 
huma importanti biex jiżguraw li l-infiq tal-UE jkun immirat lejn il-prestazzjoni. Dawn il-
prinċipji jkopru ċ-ċiklu kollu ta’ ġestjoni tal-politika, mill-ippjanar strateġiku u l-
implimentazzjoni sal-istadji ta’ rappurtar u ta’ evalwazzjoni. 

V Fuq il-bażi tax-xogħol tal-awditjar estensiv li nwettqu fir-rigward tal-prestazzjoni fil-
qasam tal-Koeżjoni (69 rapport), issupplimentat minn analiżijiet li saru minn sorsi oħra, 
aħna vvalutajna kemm dawn il-prinċipji ġew applikati tajjeb għall-perjodi ta’ 
programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020 u, bis-suppożizzjoni li l-proposti tal-
Kummissjoni għall-perjodu li jmiss jiġu implimentati, kemm huwa probabbli li dawn jiġu 
applikati għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027. Għal dawk l-elementi li 
għadhom ma ġewx implimentati – il-perjodu 2021-2027 u xi partijiet mill-
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perjodu 2014-2020 – il-valutazzjoni tagħna hija bbażata fuq it-tfassil tas-sistemi 
stabbiliti. 

VI Aħna sibna li matul dawn il-perjodi ta’ programmazzjoni, il-Kummissjoni kienet 
ħadet passi biex tinkludi karatteristiċi ewlenin tat-tfassil għal sistema effettiva ta’ 
ġestjoni tal-prestazzjoni, kemm fil-qafas leġiżlattiv finanzjarju ġenerali kif ukoll fil-
leġiżlazzjoni li speċifikament tirregola l-Koeżjoni. Dawn il-karatteristiċi ewlenin tat-
tfassil jinkludu d-definizzjoni ta’ prestazzjoni tajba u l-kundizzjonijiet neċessarji biex din 
tinkiseb, kif titkejjel il-prestazzjoni, u kif din trid tiġi rrapurtata u evalwata. Il-
perjodu 2014-2020, b’mod partikolari, ra tibdil sinifikanti. 

VII Madankollu, dan it-titjib fil-qafas leġiżlattiv mhux dejjem kien segwit minn 
implimentazzjoni effettiva fil-prattika. Barra minn hekk, wieħed mill-objettivi tal-
leġiżlazzjoni proposta għall-2021-2027 huwa li jiġu ssimplifikati l-arranġamenti. Is-
simplifikazzjoni hija għan li, fil-prinċipju, aħna napprovaw. Madankollu, fil-fehma 
tagħna hemm ir-riskju li, fit-tfixxija tas-simplifikazzjoni, il-proposti tal-Kummissjoni 
jnaqqsu l-fokus fuq il-prestazzjoni. 

VIII Il-valutazzjoni li wettaqna għal kull wieħed mill-14-il prinċipju gwida hija 
ppreżentata fil-qosor fit-Tabella 1 hawn taħt. It-tabella turi li sar progress biex il-
politika ta’ Koeżjoni ssir aktar orjentata lejn il-prestazzjoni, b’mod partikolari fir-
rigward tal-programmazzjoni. Madankollu, għad hemm ċerti oqsma fejn hemm lok 
għal titjib: l-ippjanar strateġiku, l-implimentazzjoni tal-politika, il-ġenerazzjoni u l-użu 
ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni fil-fażijiet ta’ monitoraġġ/rappurtar u ta’ 
evalwazzjoni, kif ukoll l-iżgurar tas-sostenibbiltà. B’mod ġenerali, aħna sibna li l-
inċentivi finanzjarji favur prestazzjoni tajba mhumiex biżżejjed. 

Tabella 1 – Valutazzjoni tal-Prinċipji Gwida għal kull perjodu ta’ 
programmazzjoni 

IX Perjodu ta’ programmazzjoni X Paragrafu XI 2007-
2013 

II 2014
-2020 

II 2021
-2027 

1. Prinċipji li jirregolaw l-ippjanar strateġiku 

1. L-UE artikolat viżjoni ċara u konsistenti 
ta’ dak li hija trid tikseb bil-fondi tal-
politika ta’ Koeżjoni, li jeħtieġ li tiġi 
adottata u operazzjonalizzata. 

14 sa 23    

2. L-allokazzjoni tal-finanzjament lill-
Istati Membri tieħu kont tal-ħtiġijiet 24 sa 29    
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identifikati u hija bbażata fuq 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni. 

2. Prinċipji li jirregolaw il-programmazzjoni 

3. Teżisti loġika ta’ intervent ċara. 31 sa 38    

4. Il-finanzjament huwa mmirat tajjeb. 39    

5. Hemm stabbilit qafas sempliċi u 
konsistenti għall-kejl tal-prestazzjoni. 40 sa 49    

6. Hemm stabbiliti mekkaniżmi li 
jinċentivaw il-prestazzjoni. 50 sa 56    

3. Prinċipji li jirregolaw l-implimentazzjoni 

7. L-Istati Membri jonfqu l-fondi 
tagħhom taħt il-politika ta’ Koeżjoni 
b’mod f’waqtu. 

58 sa 64    

8. Jeżisti approċċ orjentat lejn il-
prestazzjoni fl-għażla u fl-
implimentazzjoni tal-proġetti. 

65 sa 71    

9. Ir-reviżjonijiet tal-programmi huma 
bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta’ 
prestazzjoni li jinkludu r-riżultati. 

72 sa 78    

4. Prinċipji li jirregolaw il-monitoraġġ u r-rappurtar 

10. Is-sistemi ta’ monitoraġġ jiżguraw li d-
data dwar il-prestazzjoni tkun 
f’waqtha u ta’ kwalità tajba. 

80 sa 90    

11. Hemm obbligu ta’ rendikont ċar għall-
prestazzjoni 91 sa 98    

12. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
tintuża biex tittieħed azzjoni korrettiva 
u biex jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
ppjanar strateġiku. 

99 sa 104    

5. Prinċipju li jirregola l-evalwazzjoni 

13. L-evalwazzjonijiet, kemm fil-livell tal-
programmi kif ukoll f’dak tal-politika, 
jintużaw għat-teħid ta’ deċiżjonijiet. 

106 sa 113     

6. Prinċipju trażversali 

14. Is-sostenibbiltà hija inkorporata fiċ-
ċiklu biex tiġi żgurata l-effettività aktar 
fit-tul tal-interventi pubbliċi 

114 sa 124     



 6 

 

Nota: Il-Kummissjoni ma tikkomunikax il-valutazzjoni tal-Qorti fir-rigward ta’ xi wħud mill-prinċipji 
gwida, inkluż in-numri 1 u 9. 

Sors: Il-QEA. Aħmar: Ftit huma l-kriterji ta’ bażi li ġew issodisfati. Isfar: Il-kriterji ta’ bażi huma ssodisfati 
f’xi wħud mill-aspetti. Aħdar: Il-kriterji ta’ bażi huma ssodisfati fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. 

IX Aħna għamilna ħafna rakkomandazzjonijiet f’rapporti preċedenti dwar dawn il-
kwistjonijiet – b’mod partikolari fir-rigward tal-PG 1 u l-PG 9 li huma mmarkati bl-
aħmar għall-perjodu 2021-2027 fit-Tabella 1 hawn fuq. Aħna indikajna wkoll il-ħtieġa li 
jiġi mminimizzat id-dewmien matul iċ-ċiklu. Id-dewmien kumulattiv fl-
implimentazzjoni, flimkien ma’ trikkib tal-perjodi ta’ eliġibbiltà, ibiddel il-fokus minn 
fuq il-kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni għal fuq l-infiq tal-flus.  
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Introduzzjoni 

Prestazzjoni fl-UE 

01 L-Unjoni Ewropea (UE) tonfoq madwar EUR 140 biljun kull sena. Fl-aħħar snin, 
kien hemm fokus akbar fuq kemm dan l-infiq iwassal għal benefiċċji pożittivi – il-
prestazzjoni. Fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-prestazzjoni għandha t-tendenza li tissejjaħ 
“ġestjoni finanzjarja tajba”. Skont ir-Regolament Finanzjarju, “ġestjoni finanzjarja 
tajba” tfisser l-implimentazzjoni tal-baġit f’konformità mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-
effiċjenza u tal-effikaċja, li huwa jiddefinixxi kif ġej1: 

o Ekonomija – ir-riżorsi għandhom ikunu disponibbli fi żmien debitu, fi kwantità u 
kwalità xierqa u bl-aħjar prezz; 

o Effiċjenza – l-aqwa relazzjoni bejn ir-riżorsi użati, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba 
tal-objettivi; 

o Effikaċja – kemm intlaħqu l-objettivi fil-mira permezz tal-attivitajiet imwettqa. 

02 Il-prinċipju tal-ekonomija huwa relatat mal-inputs meħtieġa. Dawk tal-effiċjenza u 
tal-effikaċja t-tnejn li huma jinvolvu dak li jinkiseb b’dawn l-inputs u, għaldaqstant, 
ikopru: 

o l-outputs – ir-riżultati tanġibbli ta’ programm; ajruport, pereżempju; 

o ir-riżultati – l-effetti immedjati tal-programm fuq id-destinatarji jew ir-riċevituri 
diretti; l-għadd ta’ passiġġieri li jużaw l-ajruport; 

o l-impatti – it-tibdiliet aktar fit-tul li, mill-inqas parzjalment, huma attribwibbli 
għall-azzjoni tal-UE; il-benefiċċji ekonomiċi miksuba mill-ajruport (fatturi oħra 
jistgħu wkoll ikunu rilevanti, bħall-emissjonijiet tal-karbonju). 
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Koeżjoni 

03 Dan id-dokument informattiv u analitiku jeżamina l-orjentazzjoni lejn il-
prestazzjoni ta’ wieħed mill-oqsma l-aktar importanti tal-attività tal-UE – il-Koeżjoni. Il-
politiki ta’ Koeżjoni huma mfassla biex jilħqu wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-UE: li 
biex tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fost l-Istati Membri2. L-
evoluzzjoni ta’ kif il-finanzjament taħt il-qasam tal-Koeżjoni u l-prijoritajiet żviluppaw 
tintwera fit-Tabella 2. It-tabella turi li: 

o Il-finanzjament żdied b’mod sinifikanti sa mill-bidu nett, iżda kien ftit jew wisq 
kostanti mill-perjodu 2007-2013. 

o Qabel il-perjodu 2007-2013, ma kienx hemm stabbiltà f’termini tal-fondi li 
kkontribwew għall-Koeżjoni. Minn dak iż-żmien ’l hawn, dawn baqgħu l-istess. 

o Mill-perjodu 2007-2013, l-objettivi fil-qasam tal-Koeżjoni ġew estiżi biex jinkludu l-
kooperazzjoni territorjali (jiġifieri transkonfinali) u l-objettivi li jirriżultaw mill-
istrateġiji tal-UE fuq terminu twil ta’ 10 snin3. 

o F’Ġunju 2019, ma kienx hemm suċċessur għall-istrateġija Ewropa 2020 li għalih l-
infiq fil-qasam tal-Koeżjoni, bħal oqsma ta’ politika oħra, ikollu jikkontribwixxi.
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Tabella 2 – Evoluzzjoni tal-finanzjament taħt il-qasam tal-Koeżjoni u tal-prijoritajiet tal-UE 

Perjodu ta’ 
programmazzjoni 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

Baġit  
( % mill-baġit totali) 

ECU 69 biljun* 
(20 %) 

ECU 168 biljun* 
(30 %) 

EUR 235 biljun 
(33 %) 

EUR 347 biljun 
(36 %) 

EUR 355 biljun 
(37 %) 

EUR 330 biljun (34 %) 

Fondi 
FEŻR, FSE, Taqsima 
tal-Gwida tal-
FAEGG 

FEŻR, FSE, Taqsima 
tal-Gwida tal-FAEGG, 
IFGS u FK 

FEŻR, FSE, Taqsima 
tal-Gwida tal-
FAEGG, IFGS u FK 

FEŻR, FSE, FK FEŻR, FSE, FK FEŻR, FSE, FK 

Strateġija għall-UE 
kollha riflessa fil-
qafas leġiżlattiv tal-
Koeżjoni 

- - [Lisbona 2000-
2010]** 

Lisbona 2000-2010 
Ewropa 2010-2020 Ewropa 2010-2020 - 

Objettivi ta’ 
investiment 

5 objettivi ta’ 
prijorità: 
— il-

promozzjoni 
tal-iżvilupp u 
tal-
aġġustament 
strutturali 
tar-reġjuni; 

— l-indirizzar 
tat-tnaqqis 
industrijali; 

— il-ġlieda 
kontra l-
qgħad fit-tul; 

6 objettivi ta’ 
prijorità: 
— il-promozzjoni 

tal-iżvilupp u 
tal-
aġġustament 
strutturali tar-
reġjuni; 

— l-indirizzar tat-
tnaqqis 
industrijali; 

— il-ġlieda kontra 
l-qgħad fit-tul u 
l-integrazzjoni 
okkupazzjonali 
taż-żgħażagħ; 

3 objettivi ta’ 
prijorità: 
— il-

promozzjoni 
tal-iżvilupp u 
tal-
aġġustament 
strutturali 
tar-reġjuni; 

— il-konverżjoni 
ta’ żoni li qed 
jaffaċċjaw 
diffikultajiet 
strutturali; 

— il-
modernizzazz

3 objettivi ta’ 
prijorità: 
— it-tkabbir u l-

impjiegi tar-
reġjuni l-inqas 
żviluppati; 

— il-
kompetittività 
tar-reġjuni l-
oħra kollha tal-
UE; 

— il-
kooperazzjoni 
transkonfinali. 

11-il objettiv 
tematiku: 
— ir-riċerka u l-

innovazzjoni; 
— it-teknoloġiji 

tal-
informazzjoni u 
l-
komunikazzjoni 
(ICT); 

— il-
kompetittività 
tal-SMEs; 

— l-ekonomija 
b’livell baxx ta’ 

5 objettivi ta’ politika: 
— it-

trasformazzjoni 
ekonomika 
innovattiva u 
intelliġenti; 

— Ewropa aktar 
ekoloġika u 
b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-
karbonju; 

— il-mobbiltà u l-
ICT; 

— il-Pilastru tal-UE 
tad-Drittijiet 
Soċjali; 
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Perjodu ta’ 
programmazzjoni 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

— l-
integrazzjoni 
okkupazzjonali 
taż-żgħażagħ; 

— ir-riformi fil-
PAK u l-
promozzjoni 
tal-iżvilupp 
rurali. 

— l-adattament 
tal-ħaddiema 
għal bidliet 
industrijali; 

— il-promozzjoni 
tal-iżvilupp 
rurali; 

— ir-reġjuni 
b’densità tal-
popolazzjoni 
estremament 
baxxa. 

joni tas-
sistemi ta’ 
edukazzjoni, 
ta’ taħriġ u ta’ 
impjieg. 

emissjonijiet 
tal-karbonju; 

— l-adattament 
għat-tibdil fil-
klima u l-
prevenzjoni u l-
ġestjoni tar-
riskji; 

— il-protezzjoni 
tal-ambjent u l-
effiċjenza tar-
riżorsi; 

— it-trasport 
sostenibbli; 

— il-promozzjoni 
tal-impjiegi u l-
appoġġ għall-
mobbiltà tal-
forza tax-
xogħol; 

— l-inklużjoni 
soċjali; 

— l-edukazzjoni u 
t-taħriġ; 

— il-bini ta’ 
kapaċità 
istituzzjonali. 

— l-iżvilupp 
sostenibbli ta’ 
żoni urbani, 
rurali u kostali u 
inizjattivi lokali. 

* L-Unità Monetarja Ewropea (ECU) kienet basket ta’ muniti tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u kienet tintuża bħala l-unità ta’ kont qabel ma ġiet sostitwita mill-
“Euro” fl-1 ta’ Jannar 1999, fuq livell ta’ parità. 
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** L-istrateġija ta’ Lisbona daħlet fis-seħħ madwar l-istess żmien bħall-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006, iżda ma ġietx riflessa fil-qafas leġiżlattiv tal-Koeżjoni għal 
dak il-perjodu. 

Sors: Ibbażat fuq id-dokument tal-Kummissjoni, Inforegion Panorama Nru 26, Ġunju 2008 (għall-“Baġit”, “Fondi”, “Objettivi ta’ investiment” tal-perjodi 1989-1993, 1994-
1999, 2000-2006, 2007-2013), u fuq iċ-ċifri tal-Kummissjoni (għall-“Baġit” tal-perjodi 2014-2020 u 2021-2027), kif ukoll fuq xogħol tal-awditjar preċedenti mwettaq mill-
QEA. 
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Objettiv u approċċ tad-dokument informattiv u analitiku 

04 Dan id-dokument informattiv u analitiku mhuwiex rapport tal-awditjar. Filwaqt li 
huwa prinċipalment ibbażat fuq ix-xogħol tal-awditjar estensiv li wettaqna fis-snin li 
għaddew, huwa jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-punt sa fejn it-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni kienu ffukati fuq il-prestazzjoni, aktar milli fuq 
il-konformità mar-regoli. Aħna nqisu li dan għandu jkun utli għal dawk kollha involuti fl-
ippjanar tal-arranġamenti għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, kemm fil-livell 
tal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri. 

05 Aħna nibdew billi nivvalutaw il-mod kif il-karatteristiċi ewlenin tat-tfassil evolvew 
lejn sistema effettiva ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni. Aħna nagħmlu dan kemm għall-qafas 
leġiżlattiv ġenerali (u inizjattivi oħra tal-Kummissjoni), kif ukoll għal-leġiżlazzjoni tal-UE 
li tirregola speċifikament il-Koeżjoni. 

06 Aħna mbagħad nidentifikaw sett ta’ 14-il prinċipju gwida li nqisu li huma 
meħtieġa biex il-politika ta’ Koeżjoni ssir aktar orjentata lejn il-prestazzjoni. Dawn il-
prinċipji mhumiex imfassla biex jipprovdu qafas komprensiv u jista’ jkun li mhux kollha 
japplikaw direttament għal oqsma ta’ politika oħra tal-UE; huma jirriflettu l-problemi 
prinċipali li aħna identifikajna fix-xogħol tagħna relatat mal-awditjar tal-prestazzjoni. 
Huma relatati maċ-ċiklu sħiħ ta’ ġestjoni tal-politika, mill-ippjanar inizjali sal-
evalwazzjoni wara l-ikkompletar. L-Istampa 1 hawn taħt tippreżenta l-prinċipji gwida 
fir-rigward tal-ħames stadji prinċipali ta’ ġestjoni (deskrizzjonijiet qosra tal-istadji ta’ 
ġestjoni huma inklużi fl-analiżi tal-prinċipji gwida aktar ’il quddiem f’dan id-dokument). 
Wieħed mill-prinċipji (l-iżgurar tas-sostenibbiltà) huwa trażversali, u japplika għal xi 
wħud minn dawn l-istadji. 
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Stampa 1 – Ċiklu ta’ implimentazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni 

 
Sors: Il-QEA. 

07 Aħna żviluppajna dawn il-prinċipji gwida billi użajna l-ġudizzju tagħna bħala 
awdituri esperjenzati fil-qasam, u vvalutajniehom primarjament fuq il-bażi tax-xogħol li 
wettaqna fil-qasam f’dawn l-aħħar 10 snin (total ta’ 69 rapport, flimkien mar-risposti 
tal-Kummissjoni). Dawn kienu ssupplimentati minn analiżijiet li saru minn sorsi oħra, 
kemm fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE (eż. l-istudji tal-Parlament Ewropew, ir-rapporti 
mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni) kif ukoll esternament (eż. l-OECD). 
Aħna nanalizzaw kemm kull prinċipju gwida ġie applikat tajjeb għall-perjodi ta’ 
programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020 u, abbażi tal-proposta tal-Kummissjoni4, kif 
dawn jistgħu jiġu koperti fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027. Aħna ddiskutejna 
dan id-dokument informattiv u analitiku mal-Kummissjoni u, fejn xieraq, ħadna kont 
tal-kummenti tagħha.  

Ippjanar 
strateġiku

Programmazzjoni

ImplimentazzjoniMonitoraġġ u 
rappurtar

Evalwazzjoni

PG Nru 1: L-UE artikolat viżjoni ċara u konsistenti 
ta’ dak li hija trid tikseb bil-fondi tal-
politika ta’ Koeżjoni, li jeħtieġ li tiġi 
adottata u operazzjonalizzata

PG Nru 2: L-allokazzjoni tal-finanzjament lill-Istati 
Membri tieħu kont tal-ħtiġijiet 
identifikati u hija bbażata fuq 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni

PG Nru 3: Teżisti loġika ta’ intervent 
ċara.

PG Nru 4: Il-finanzjament huwa 
mmirat tajjeb

PG Nru 5: Hemm stabbilit qafas 
sempliċi u konsistenti għall-
kejl tal-prestazzjoni

PG Nru 6: Hemm stabbiliti mekkaniżmi 
li jinċentivaw il-prestazzjoni

PG Nru 7: L-Istati Membri jonfqu l-fondi tagħhom 
taħt il-politika ta’ Koeżjoni b’mod 
f’waqtu

PG Nru 8: Jeżisti approċċ orjentat lejn il-
prestazzjoni fl-għażla u fl-
implimentazzjoni tal-proġetti 

PG Nru 9: Ir-reviżjonijiet tal-programmi huma 
bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta’ 
prestazzjoni li jinkludu r-riżultati

PG Nru 10: Is-sistemi ta’ monitoraġġ
jiżguraw li d- data dwar il-
prestazzjoni tkun f’waqtha 
u ta’ kwalità tajba

PG Nru 11: Hemm obbligu ta’ 
rendikont ċar għall-
prestazzjoni 

PG Nru 12: L-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tintuża biex 
tittieħed azzjoni korrettiva 
u biex jiġi appoġġat il-
proċess ta’ ppjanar 
strateġiku

PG Nru 13: L-evalwazzjonijiet, 
kemm fil-livell tal-
programmi kif ukoll 
f’dak tal-politika, 
jintużaw għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet.

PG Nru 14:  trażversali: Is-sostenibbiltà hija inkorporata 
fiċ-ċiklu biex tiġi żgurata l-effettività aktar fit-tul tal-
interventi pubbliċi
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L-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-
qasam tal-Koeżjoni 

Żviluppi fil-qafas leġiżlattiv għall-ġestjoni tal-prestazzjoni 

08 Din it-taqsima tipprovdi deskrizzjoni ġenerali ta’ livell għoli dwar kif l-orjentazzjoni 
lejn il-prestazzjoni ġiet imfassla fil-qafas leġiżlattiv. It-taqsima li ġejja teżamina din il-
kwistjoni għal kull prinċipju gwida, u tivvaluta wkoll kemm il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri flimkien implimentaw l-arranġamenti b’mod tajjeb. 

09 It-tranżizzjonijiet meħtieġa biex tiżdied l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni tal-baġit 
tal-UE qabdu r-ritmu fi snin reċenti. Il-Figura 1 turi li l-Kummissjoni inkludiet 
gradwalment fil-qafas leġiżlattiv ġenerali tagħha (u fl-inizjattivi tagħha) karatteristiċi 
ewlenin tat-tfassil meħtieġa għal sistema effettiva ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni. Dawn 
jinkludu definizzjonijiet ta’ prestazzjoni u ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, l-użu ta’ objettivi 
u ta’ indikaturi robusti, kif ukoll evalwazzjoni strutturata ta’ dak li nkiseb. 
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Figure 1 – Evoluzzjoni tal-karatteristiċi ewlenin tat-tfassil għall-
prestazzjoni fil-livell tal-UE 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq ir-reviżjoni tar-Regolamenti Finanzjarji u fuq dokumenti oħra tal-Kummissjoni. 

2018
Regolament Finanzjarju
 Jintroduċi r-rekwiżit li l -fondi għandhom ikunu ffukati fuq il-prestazzjoni, 

jiġi fieri li l-objettivi  tal-programmi jiġu s tabbiliti ex ante u l -progress fil-
kisba tagħhom jiġi immonitorjat b’indikaturi tal-prestazzjoni u rrappurtat
l i ll-Parlament Ewropew. 
 Ji rrikjedi l i l-indikaturi tal-prestazzjoni jkunu rilevanti, aċċettati, kredibbli, 

faċl i u robusti (RACER) u jipprovdi definizzjoni għal “indikatur tal-outputs” 
u “indikatur tar-riżultati”. 
 Jintroduċi forma ġdida ta’ appoġġ “finanzjament mhux marbut mal-

i spejjeż” li joffri l-possibbiltà li jingħata appoġġ finanzjarju għall-kisba ta ’ 
ri żul tati u/jew għall-issodisfar ta’ ċerti kundizzjonijiet. 
 Ji rrinforza r-rwol tal-evalwazzjonijiet billi jirrikjedi li dawn ikunu bbażati

fuq l -evidenza tal-prestazzjoni tal-programmi u ta l-attivitajiet. Dawn iridu 
wkol l jeżaminaw il-valur miżjud tal-UE.

2015
Inizjattivi tal-Kummissjoni
 I l -Kummissjoni ġġedded l-impenn tagħha li ttejjeb ir-riżultati billi tniedi 

l -inizjattiva  tal-“baġit tal-UE ffukat fuq ir-riżultati”, maħsuba biex 
i s saħħaħ i l-fokus fuq ir-riżultati, filwaqt li tikkomunika l-kisbiet tal-
interventi tal-UE, u timmassimizza l -valur miżjud ta l-investimenti tal-UE. 
 I l -Kummissjoni tniedi l-inzijattiva “Regolamenazzjoni aħjar għal riżultati 

aħjar” fejn hija ti rrikonoxxi l-importanza tal-evalwazzjonijiet u ta’ 
leġiżlazzjoni mfassla sew fi t-titjib tal-valur miżjud tal-interventi tal-UE.

2010
Inizjattivi tal-Kummissjoni
 Fi r-reviżjoni tagħha tal-baġit, i l-Kummissjoni 

ti s sottolinja l -importanza ta’ ibbaġitjar u kejl immexxija 
mir-ri żultati f’termini ta’ impatt reali, aktar milli 
f’termini ta l-inputs involuti. 
 I l -kwistjoni ta ’ politiki tal-UE bbażati fuq i r-riżultati u ta’ 

bbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni tibda tiġi diskussa 
fi l -Parlament, fil-Kunsill u fil-QEA, b’mod partikolari fix-
xogħol  ta l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament 
u fi l -proċedura annwali ta’ kwittanza baġitarja.

2002
Regolament Finanzjarju
 Ji rrikjedi l i l-objettivi jkunu SMART 

(Speċifiċi, li Jistgħu Ji tkejlu u Jinkisbu, 
Ri levanti u Marbuta mal-Ħin).
 Jiddefinixxi l -kunċett ta ’ ġestjoni

finanzjarja tajba bħala l i jinkludi l -
prinċipji ta l-ekonomija, tal-effiċjenza u 
ta l -effikaċja. 
 Jintroduċi rekwiżit għall-istituzzjonijiet 

biex iwettqu kemm evalwazzjoni ex ante
ki f ukoll ex post ta l -programmi u tal-
attivi tajiet. 
 Ji rrinforza l-arranġamenti ta’ monitoraġġ

u rappurtar billi jirrikjedi li l -Kummissjoni 
timmonitorja l-ilħuq ta l-objettivi 
permezz ta ’ indikaturi tal-prestazzjoni, 
ti rrapporta kull sena lill-awtorità 
baġitarja u tipprovdi aċċertament dwar 
i l -ġestjoni finanzjarja ta jba fi r-rapporti 
annwali tal-attivi tà tagħha.

1990
Regolament Finanzjarju
 Ġie inkluż i l-prinċipju ta l-

kosteffettività. 
 Ġie inkluż i r-rekwiżit l i jiġu stabbiliti 

objettivi  kwantifikati għall-
implimentazzjoni tal-baġit u għall-
monitoraġġ tat-twettiq tagħhom. 

1968
Regolament Finanzjarju
 Ġew inklużi l-prinċipji tal-ekonomija u 

ta l -ġestjoni finanzjarja tajba. 

2011
Inizjattivi tal-Kummissjoni
 Fi l -komunikazzjoni tagħha dwar i l-valur miżjud tal-

UE, i l -Kummissjoni tiddefinixxi dan il-kunċett bħala 
l -va lur li azzjoni tal-UE żżid mal-valur li kieku jkun 
jinħoloq mill-Istati Membri jekk jaġixxu waħidhom.
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10 L-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-qasam tal-Koeżjoni rriflettiet dawn l-iżviluppi 
fil-livell tal-UE, filwaqt li żiedet il-momentum politiku fit-tħejjija tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020. Bl-għan li jintlaħqu l-objettivi u l-miri stabbiliti fl-
istrateġija Ewropa 2020, fl-2010 il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jsir titjib fl-
effettività tal-politika ta’ Koeżjoni billi jkun hemm fokus fuq ir-riżultati5. 
Konsegwentement, skont il-Kummissjoni, l-iżgurar tal-orjentazzjoni tar-riżultati kienet 
il-pedament li jirfed l-adozzjoni tal-pakkett leġiżlattiv għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-20206. B’mod simili, l-orjentazzjoni tar-riżultati hija waħda mill-
objettivi prinċipali tal-Kummissjoni li fuqhom huma bbażati l-proposti tagħha għall-
perjodu 2021-2027. Il-Kummissjoni tindika b’mod partikolari l-ħtieġa għat-tisħiħ tal-
allinjament bejn il-finanzjament u l-prijoritajiet tal-UE7. 

11 L-Anness I jipprovdi aktar dettalji dwar kif it-tranżizzjoni ġenerali tal-UE tista’ ssir 
orjentata aktar lejn il-prestazzjoni ġiet riflessa fi ħdan il-qasam tal-Koeżjoni. Dan juri 
kemm dawn l-elementi li, fil-fehma tagħna, huma importanti biex il-fondi tal-UE 
jintużaw b’mod effettiv, ġew inkorporati fil-leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola 
speċifikament il-Koeżjoni. L-anness juri li għadd dejjem akbar minn dawn l-elementi 
jidhru fil-leġiżlazzjoni relatata mal-Koeżjoni sal-perjodu 2014-2020, iżda li xi wħud 
minnhom intilfu fil-proposti attwali għall-2021-2027 fil-kuntest tat-tentattivi tal-
Kummissjoni li tissimplifika l-politika ta’ Koeżjoni. 

Prinċipji gwida 

12 Għal kull wieħed mill-14-il prinċipju gwida, aħna nippreżentaw il-valutazzjoni 
tagħna għat-tliet perjodi ta’ programmazzjoni, flimkien mar-raġunijiet prinċipali. Aħna 
nipprovdu wkoll aktar dettalji f’termini tal-kriterji li applikajna għall-valutazzjoni 
tagħna, appoġġati minn eżempji mir-rapporti tagħna. Peress li ċ-ċiklu ta’ 
implimentazzjoni huwa kontinwu, hemm ħafna rabtiet bejn il-prinċipji gwida differenti. 

1 – Prinċipji li jirregolaw l-ippjanar strateġiku 

13 Il-proċess jibda bl-ippjanar strateġiku fil-livell tal-UE, fejn il-prijoritajiet għall-UE 
kollha (bħall-istrateġija Ewropa 2020) u għall-politika ta’ Koeżjoni huma speċifikament 
iddeterminati mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Huwa wkoll 
matul dan il-proċess li, għal qafas finanzjarju pluriennali (QFP) speċifiku, il-koleġiżlaturi 
jistabbilixxu l-baġit għall-politika u r-regoli għall-użu tiegħu. Tradizzjonalment, ikun 
hemm sett ta’ regoli komuni – ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) – li 
japplikaw għat-tliet fondi ta’ Koeżjoni (il-FEŻR, l-FSE u l-FK) u għal xi Fondi oħra, 
ikkomplimentat minn regoli li huma speċifiċi għal kull Fond. Għal dan l-istadju hemm 
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żewġ prinċipji gwida, li huma relatati mal-artikolazzjoni ta’ viżjoni u mal-allokazzjoni ta’ 
finanzjament lill-Istati Membri. 

1 

L-UE artikolat viżjoni ċara u konsistenti ta’ 
dak li hija trid tikseb bil-fondi tal-politika 
ta’ Koeżjoni, li jeħtieġ li tiġi adottata u 
operazzjonalizzata. 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

14 Il-punt tat-tluq ta’ kull ippjanar strateġiku jikkonsisti f’viżjoni ċara ta’ dak li l-fondi 
huma mfassla biex jiksbu. Dan jirrappreżenta sfida fid-dawl tal-qafas strateġiku 
kumpless li fih topera l-UE. Għall-perjodu 2014-2020, l-istrateġija tal-UE (Ewropa 2020) 
ġiet ikkonkretizzata f’politika ta’ Koeżjoni – dan ma kienx il-każ għall-perjodu 2007-
2013. Għall-perjodu mill-2021 sal-2027, ma hemmx strateġija globali għall-UE kollha li 
għaliha l-infiq tal-Koeżjoni jrid jikkontribwixxi8. U għad hemm xi dgħjufijiet: settijiet 
kontradittorji u mhux allinjati ta’ objettivi strateġiċi li xi kultant ma jkunux realistiċi u li 
mhux dejjem jiġu adottati bis-sħiħ mill-partijiet ikkonċernati kollha jew 
operazzjonalizzati. 

1. Jeħtieġ li l-politika ta’ Koeżjoni tal-UE tiġi stabbilita f’kuntest strateġiku, 
flimkien ma’ objettivi strateġiċi u miri assoċjati 

15 L-istrateġiji Ewropej li jippreżentaw objettivi strateġiċi flimkien ma’ miri għall-UE li 
jkopru l-perjodi 2007-2013 u 2014-2020, ipprovdew orjentazzjoni strateġika9 għall-
implimentazzjoni tal-fondi ta’ Koeżjoni. Attwalment, l-UE ma għandhiex strateġija 
ekwivalenti ta’ dan it-tip għall-perjodu ta’ wara l-202010. Għall-Koeżjoni, il-Kummissjoni 
tipproponi fis-CPR ħames objettivi ta’ politika ta’ livell għoli. Dan għandu l-vantaġġ li 
jipprovdi kontinwità tal-finanzjament peress li jappoġġa l-istess oqsma li ngħataw 
prijorità fil-perjodu 2014-202011. Jekk tiġi żviluppata strateġija globali ġdida għall-
perjodu ta’ wara l-2020, din se ssegwi l-ftehim tal-QFP il-ġdid. Din mhijiex is-sekwenza 
loġika jew normali tal-avvenimenti, li fiha l-baġits pubbliċi jiġu ddeterminati wara l-
istabbiliment ta’ objettivi politiċi u t-tfassil ta’ politiki12. 

2. Jeħtieġ li jiġu evitati settijiet ta’ objettivi strateġiċi li jkopru skedi ta’ żmien u 
objettivi differenti 

16 L-ambjent strateġiku li fih jiġu implimentati l-fondi tal-politika ta’ Koeżjoni jinkludi 
sett ta’ oqfsa/objettivi strateġiċi li jikkoinċidu13, u li jirriżultaw minn proċessi politiċi 
kumplessi fil-livell Ewropew u globali. Il-Figura 2 turi li l-istrateġiji prinċipali ta’ 10 snin 
tal-UE (Strateġija ta’ Lisbona u Ewropa 2020) huma sovrapposti minn serje ta’ impenji 
oħra bħall-prijoritajiet u l-pjanijiet tal-Kummissjoni biex jiġu onorati l-impenji 
internazzjonali tal-UE (bħall-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima). B’mod parallel, il-fondi 
taħt il-politika ta’ Koeżjoni jridu jilħqu l-missjonijiet speċifiċi tagħhom ukoll. 
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Figura 2 – Oqfsa u objettivi strateġiċi li jikkoinċidu u li mhumiex 
sinkronizzati għall-azzjoni tal-UE 

 
Sors: Id-Dokument informattiv u analitiku “Il-proposta tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027”, il-Figura 6. 

17 Din il-koeżistenza ta’ diversi oqfsa u objettivi strateġiċi b’perjodi, objettivi, 
indikaturi u miri li jikkoinċidu hija kumplessa u tista’ toħloq konfużjoni14. Aħna 
rrappurtajna li filwaqt li l-istrateġija ta’ Lisbona (2000-2010) ġiet adottata fl-istess 
żmien bħall-QFP tal-perjodu 2000-2006, dan ma kienx il-każ għall-istrateġija 
Ewropa 2020 (li tkopri l-perjodu 2010-2020) li ġiet adottata f’nofs il-perjodu tal-
QFP 2007-2013 – meta l-arranġamenti ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni u rappurtar kienu 
diġà fis-seħħ. B’riżultat ta’ dan, ma kienx possibbli li jsir rappurtar effettiv dwar il-
kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-istrateġija tal-UE15. 

18 Għadd ta’ sorsi esterni ġibdu wkoll l-attenzjoni għal din il-problema u b’mod 
partikolari lejn il-“konġestjoni ta’ għanijiet”, li tirriżulta f’diffikultajiet fir-rigward tat-
twassil strateġiku u operazzjonali tal-politika u li toħloq sfidi għall-koerenza16. F’xenarju 
bħal dan, mhuwiex faċli li jiġi żgurat approċċ koerenti għall-implimentazzjoni tal-
politika ta’ Koeżjoni. 

3. Jeħtieġ li l-objettivi strateġiċi jkunu realistiċi 

19 Aħna identifikajna għadd ta’ każijiet fejn l-objettivi strateġiċi mhumiex realistiċi, u 
dawn jaqgħu f’żewġ kategoriji kbar: l-objettivi strateġiċi mhux dejjem jiġu stabbiliti fil-
livell it-tajjeb jew inkella ma jiħdux kont tal-finanzjament disponibbli. 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Strateġija ta’ Lisbona Ewropa 2020 Ewropa 2020 + ?

Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli

Ftehim ta’ Pariġi

L-ewwel 
Kummissjoni 

Barroso

It-tieni Kummissjoni 
Barroso

Il-Kummissjoni Juncker:
10 prijoritajiet

il-programm li jmiss tal-
Kummissjoni

INFIQ

INFIQ 
U 

REGOLAMENTAZZJONI

IMPENJI 
INTERNAZZJONALI 
EWLENIN TAL-UE

QFP 2014-2020 QFP 2021-2027QFP 2007-2013

Il-Kunsill 
Ewropew: 
sal-2014

Il-Kunsill Ewropew:
Aġenda Strateġika għall-

Unjoni fi żminijiet ta’ bidla
l-istrateġija li jmiss tal-Kunsill 

Ewropew
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Rapport Annwali 2014 

Eżempju ta’ objettivi strateġiċi mhux stabbiliti fil-livell it-tajjeb: Aħna rrappurtajna 
dwar il-mod li bih il-miri ewlenin tal-UE 2020 ġew żviluppati minn miri separati għal 
kull Stat Membru. Għal żewġ miri ewlenin, li kieku kull Stat Membru rnexxilu jilħaq il-
miri nazzjonali proprji tiegħu, il-mira ewlenija kumplessiva fil-livell tal-UE xorta ma 
tintlaħaqx17. 

Rapport speċjali dwar sistema Ewropea unika tal-ġestjoni tat-traffiku 
ferrovjarju 

Eżempju ta’ objettivi strateġiċi li ma jiħdux kont tal-finanzjament disponibbli: Aħna 
sibna li l-implimentazzjoni ta’ sistema ġdida tal-ġestjoni tat-traffiku ferrovjarju kienet 
ġiet ibbażata fuq għażla politika strateġika. Għalkemm dan il-proġett wera li jinvolvi 
spejjeż li jammontaw għal EUR 190 biljun sal-2050, huwa tnieda mingħajr ma 
twettqet stima kumplessiva tal-ispejjeż jew ippjanar xieraq18. 

4. Jeħtieġ li l-objettivi strateġiċi jiġu adottati mill-partijiet ikkonċernati kollha 

20 L-Istati Membri mhux dejjem jikkondividu l-ambizzjonijiet tal-UE, u l-qafas li fih 
topera l-UE mhux dejjem ikun legalment vinkolanti, u minflok jibbaża fuq ir-rieda tajba. 
Dan il-fattur ifisser li l-Istati Membri jista’ ma jkollhomx inċentiv biżżejjed biex 
jimplimentaw il-politiki tal-UE. 

Rapport Speċjali dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità 
għolja, u Analiżi panoramika dwar it-trasport 

Fl-awditu tagħna dwar netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja, aħna sibna li 
l-Istati Membri ma kinux bnew linji ferrovjarji ta’ veloċità għolja jekk ma kinux 
iqisuhom bħala prijorità nazzjonali, anke jekk dawn il-linji kienu jinsabu fuq kuritur 
transnazzjonali u kienu parti min-netwerk ewlieni. Barra minn hekk, l-għodod jew is-
setgħat ta’ infurzar tal-Kummissjoni kienu limitati u mhux suffiċjenti biex hija 
tobbliga lill-Istati Membri jirrispettaw l-impenji li kienu ħadu biex jibnu l-linji ta’ 
veloċità għolja meħtieġa għall-ikkompletar tan-netwerk ewlieni19. 

21 Aħna rrappurtajna dwar eżempju wieħed fejn in-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni 
vinkolanti ma kienx ipprevjena l-kondiviżjoni tal-ambizzjonijiet fil-livell tal-UE mill-Istati 
Membri. Aħna sibna li l-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni kienu ngħataw 
kunsiderazzjoni xierqa kemm fil-programmi operazzjonali u fil-proġetti relatati għall-
2007-2013, kif ukoll fit-tfassil ta’ programmi għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-
2020. Dan kien minkejja l-fatt li l-politika dwar l-edukazzjoni hija kompetenza sħiħa u 
esklużiva tal-Istati Membri, u li l-istrateġiji tal-UE jiġu adottati fil-forma ta’ 
konklużjonijiet tal-Kunsill, li mhumiex legalment vinkolanti għall-Istati Membri tal-UE20. 



 20 

 

5. Jeħtieġ li l-objettivi strateġiċi jiġu kkonkretizzati f’objettivi operazzjonali 

22 Xi kultant il-Kummissjoni jew l-Istati Membri ma jikkonkretizzawx l-objettivi 
strateġiċi f’objettivi aktar operazzjonali21. Fejn dan ikun il-każ, hemm ir-riskju li l-
objettivi ta’ livell għoli jibqgħu biss aspirazzjonijiet politiċi. L-importanza ta’ din l-
operazzjonalizzazzjoni ġiet rikonoxxuta wkoll mill-Parlament Ewropew22. 

Rapport speċjali dwar il-Broadband fl-Istati Membri tal-UE 

L-istrateġiji tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-investimenti tal-UE fil-
broadband fil-perjodu 2014-2020 ma kinux konsistenti mal-istrateġija globali ta’ 
Ewropa 2020. Filwaqt li xi wħud issettjaw miri li kienu aktar impenjattivi minn dawk 
fl-istrateġija Ewropa 2020, l-ebda wieħed mill-Istati Membri li eżaminajna ma kien 
inkluda, fl-istrateġija tiegħu, mira nazzjonali relatata ma’ waħda mit-tliet miri tal-UE: 
li 50 % tal-unitajiet domestiċi jkunu qed jużaw broadband ultraveloċi23. 

23 Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni fittxet li tikkonkretizza l-objettivi 
strateġiċi ta’ Ewropa 2020 fil-politika ta’ Koeżjoni permezz tal-inklużjoni tal-objettivi 
tematiċi mqassma fi prijoritajiet ta’ investiment marbuta mal-miri ewlenin ta’ 
Ewropa 2020. Il-benefiċċji potenzjali ta’ din it-tranżizzjoni ġew rikonoxxuti mill-OECD24, 
mill-Kummissjoni25 u mill-Parlament26. Madankollu, fil-prattika, wara l-aspirazzjonijiet 
politiċi tal-istrateġija Ewropa 2020, kien hemm arkitettura kumplessa magħmula minn 
5 miri ewlenin, 7 inizjattivi emblematiċi u 11-il objettiv tematiku; u dawn id-diversi 
saffi, la individwalment u lanqas fl-intier tagħhom, ma kinux tfasslu biex 
jikkonkretizzaw l-aspirazzjonijiet politiċi tal-istrateġija Ewropa 2020 f’objettivi 
operazzjonali utli27. Barra minn hekk, aħna sibna li l-Istati Membri kollha li ġew 
eżaminati, ħlief għal wieħed, kienu naqsu milli jikkonkretizzaw il-miri ewlenin tal-
istrateġija Ewropa 2020 f’objettivi operazzjonali fi ħdan il-programmi28. Minbarra dan, 
il-Kummissjoni enfasizzat li l-miri ewlenin ta’ Ewropa 2020 jistgħu jirnexxu biss permezz 
ta’ parteċipazzjoni b’saħħitha fil-livell nazzjonali u reġjonali, kif ukoll permezz ta’ sjieda 
fil-prattika29. 

2 

L-allokazzjoni tal-finanzjament lill-Istati 
Membri tieħu kont tal-ħtiġijiet identifikati 
u hija bbażata fuq informazzjoni dwar il-
prestazzjoni 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

24 Għall-politika ta’ Koeżjoni — il-finanzjament totali disponibbli jiġi allokat minn 
qabel lill-Istati Membri30. F’Marzu 2019, aħna ppubblikajna analiżi rapida dwar każ 
speċifiku li tipprovdi aktar dettalji dwar il-proċess propost għall-allokazzjoni minn qabel 
ta’ fondi taħt il-politika ta’ Koeżjoni lill-Istati Membri għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2021-2027 li jmiss31. 
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25 Il-metodu ta’ allokazzjoni ma nbidilx b’mod sostanzjali minn meta ġie introdott 
għall-ewwel darba fl-1999. Il-fattur prinċipali għall-allokazzjoni tal-fondi huwa l-
prosperità reġjonali, ibbażata fuq il-PDG per capita32 - ara t-Tabella 3 hawn taħt. Ir-
rabta ma’ xi wħud mill-objettivi strateġiċi fil-mira żdiedet, iżda għadha limitata. 

Tabella 3 – Kriterji għall-allokazzjoni tal-finanzjament taħt il-qasam tal-
Koeżjoni għall-Istati Membri 

Sors: Preżentazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “EU budget for the future: Regional development and 
Cohesion” (Baġit tal-UE għall-futur: Żvilupp u koeżjoni reġjonali) (għall-perjodi 2014-2020 u 2021-2027), 
u stima tal-Kummissjoni (għall-perjodu 2007-2013). 

26 Skont il-Kummissjoni, l-allokazzjonijiet minn qabel lill-Istati Membri jillimitaw ir-
rispons tal-baġit għall-ħtiġijiet li dejjem qed jevolvu. Ħlief għal aġġustament tekniku li 
jseħħ darba matul kull perjodu ta’ programmazzjoni, ma hemmx flessibilità għar-
riallokazzjoni tal-fondi bejn l-Istati Membri matul il-perjodu ta’ programmazzjoni33. L-
OECD tqis li dan l-aspett inflessibbli tal-QFP juri tbegħid distint mill-prattiki tal-
ibbaġitjar nazzjonali, fejn ir-riallokazzjoni annwali jew perjodika tar-riżorsi b’rispons 
għal prijoritajiet li jinbidlu – u fil-fatt bħala rispons għall-evalwazzjonijiet tal-
prestazzjoni u tar-riżultati – hija n-norma. L-OECD iżżid li, fil-prattika, il-partijiet 
ikkonċernati nazzjonali jqisu l-allokazzjonijiet, ladarba dawn jitqiegħdu fil-kuntest tal-
QFP, bħala l-flus “tagħhom” li ma għandhomx jiġu aġġustati, ħlief in extremis34. 
F’awditi preċedenti, aħna osservajna li hija sfida li jinkisbu riżultati kwalitattivi tajbin 
minn skemi fejn l-assorbiment tal-fondi mill-Istati Membri huwa objettiv impliċitu35. 
Aħna nqisu li l-allokazzjoni tal-finanzjament għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet u tkun 
ibbażata fuq informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-passat. 

1. Jeħtieġ li l-allokazzjoni tal-finanzjament lill-Istati Membri tkun ibbażata fuq il-
ħtiġijiet identifikati u l-objettivi fil-mira 

27 Dan jimplika li l-ewwel għandha ssir valutazzjoni tal-ħtiġijiet fil-livell tal-politika ta’ 
Koeżjoni li tieħu kont kemm tal-objettivi bbażati fuq it-Trattati (eż. tnaqqis tad-
disparitajiet reġjonali) kif ukoll ta’ objettivi strateġiċi rilevanti oħra (eż. il-mira ewlenija 

Kriterju 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

PDG (inkluż l-ING għall-Fond ta’ Koeżjoni) 83 % 86 % 81 % 

Suq tax-xogħol, edukazzjoni, demografija 17 % 14 % 15 % 

Klima   1 % 

Migrazzjoni   3 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
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tal-UE 2020: Żieda fl-investiment pubbliku u privat meħudin flimkien fir-R&Ż għal 3 % 
tal-PDG). Din il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet jeħtieġ li tiġi kkonkretizzata f’objettivi ta’ 
politika, filwaqt li tqis il-fondi limitati disponibbli tal-UE. L-allokazzjoni tal-finanzjament 
lill-Istati Membri u lir-reġjuni tagħhom trid tkun allinjata ma’ dawn l-objettivi ta’ 
politika. 

28 Kif ippreżentat fl-analiżi rapida dwar każ speċifiku tagħna li ġiet ippubblikata dan 
l-aħħar (il-paragrafu 24), il-metodu għall-allokazzjoni tal-fondi jieħu kont, sa ċertu 
punt, tal-objettivi bbażati fuq it-Trattati (bħall-PDG) u tal-objettivi strateġiċi li jevolvu 
(bħal xi wħud mill-kriterji relatati ma’ Ewropa 2020). Iżda l-Kummissjoni ma ppruvatx 
talloka l-finanzjament b’mod konsistenti u strutturat, fuq il-bażi tal-ħtiġijiet u tal-
objettivi strateġiċi. 

2. Jeħtieġ li l-allokazzjoni tal-finanzjament lill-Istati Membri tkun ibbażata fuq 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-passat 

29 L-OECD ivvalutat li, minkejja li l-UE għandha qafas baġitarju bbażat fuq il-
prestazzjoni li huwa ferm żviluppat, l-użu li hija tagħmel mill-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni biex tappoġġa d-deċiżjonijiet baġitarji huwa relattivament simili għal dak 
tal-pajjiżi tal-OECD. Madankollu, hija ġġudikat li l-konnessjonijiet bejn l-informazzjoni 
dwar il-prestazzjoni u l-politika aktar ġenerali dwar l-allokazzjoni tar-riżorsi huma 
dgħajfin36. 

2 – Prinċipji li jirregolaw il-programmazzjoni 

30 Is-CPR jistabbilixxi wkoll il-qafas għall-fażi li jmiss, il-programmazzjoni mill-Istati 
Membri. Matul din il-fażi, il-pjanijiet għal perjodu ta’ programmazzjoni speċifiku jiġu 
żviluppati fid-dettall fil-livell tal-Istati Membri permezz tal-formulazzjoni ta’ strateġija 
għall-pajjiż37 u l-programmi relatati. Il-Kummissjoni tinnegozja mal-awtoritajiet 
nazzjonali dwar il-kontenut taż-żewġ settijiet ta’ dokumenti ta’ programmazzjoni qabel 
ma tadottahom. Għal dan l-istadju hemm erba’ prinċipji gwida, li huma relatati mal-
loġika ta’ intervent; l-immirar tal-finanzjament; il-qafas għall-kejl tal-prestazzjoni; u l-
inċentivi. 

3 Teżisti loġika ta’ intervent ċara 2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

31 Il-loġika ta’ intervent tirreferi għall-proċess ta’ identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li l-
finanzjament mill-UE huwa maħsub biex jindirizza, u kif dan jista’ jsir. Bħala l-ewwel 
pass, l-Istati Membri jridu jidentifikaw il-ħtiġijiet nazzjonali tagħhom. Dan jipprovdi l-
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bażi għall-formulazzjoni tal-objettivi, tal-miri u tal-finanzjament meħtieġ. Eżerċizzju 
simili mbagħad għandu jiġi ripetut fil-livell tal-programmi, fejn l-objettivi nazzjonali 
jridu jiġu kkonkretizzati f’objettivi operazzjonali. F’dan il-livell, l-Istati Membri jridu 
jistabbilxxu r-rabtiet bejn l-inputs, l-azzjonijiet, l-outputs u r-riżultati. 

32 Il-Kummissjoni identifikat loġika ta’ intervent b’saħħitha bħala waħda mill-pilastri 
tal-orjentazzjoni tar-riżultati fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Fil-biċċa l-
kbira, dan ġie rifless fil-qafas leġiżlattiv 2014-2020, pereżempju, permezz tal-
artikolazzjoni obbligatorja tal-ħtiġijiet fil-livell nazzjonali, u l-evalwazzjonijiet ex ante 
obbligatorji ta’ kull programm li jiffukaw fuq iċ-ċarezza tal-loġika ta’ intervent38. Dawn 
il-passi wasslu għal preżentazzjoni aktar ċara tal-loġika ta’ intervent kemm fil-livell tal-
ftehim ta’ sħubija kif ukoll fil-livell tal-programmi39. Il-Parlament Ewropew sab ukoll li 
sar titjib fil-loġika ta’ intervent tal-programmi u li l-indikaturi tar-riżultati għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 ġew żviluppati aktar40. 

33 L-abbozz tal-proposta għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027 jelimina xi 
wħud mill-elementi li kkontribwew għal loġika ta’ intervent aktar ċara, b’mod 
partikolari l-valutazzjoni obbligatorja tal-ħtiġijiet fil-ftehim ta’ sħubija u l-evalwazzjoni 
ex ante obbligatorja tal-programmi41. 

34 Id-dgħjufijiet fit-tfassil tal-loġika ta’ intervent irrappreżentaw waħda mis-sejbiet l-
aktar frekwenti tagħna, u dehru f’aktar minn nofs ir-rapporti speċjali li analizzajna. 

1. Jeħtieġ li ssir valutazzjoni adegwata tal-ħtiġijiet 

35 Il-punt tat-tluq għall-programmazzjoni, kemm fil-livell tal-ftehim ta’ sħubija kif 
ukoll f’dak tal-programm, jeħtieġ li jkun l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jridu jiġu 
indirizzati mill-politika. Dan mhux dejjem kien il-każ. 
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Rapport speċjali dwar netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja 

Aħna sibna li l-kwalità tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet li fuqha kienu bbażati l-
investimenti mill-Istati Membri fl-infrastruttura ferrovjarja ta’ veloċità għolja hija 
baxxa. Soluzzjonijiet alternattivi, bħall-modernizzazzjoni tal-linji konvenzjonali 
eżistenti minflok il-kostruzzjoni ta’ linji ta’ veloċità għolja ġodda, ġew biss 
sistematikament ikkunsidrati fi tnejn mis-sitt Stati Membri li żorna (l-Italja u l-
Ġermanja)42. 

2. Jeħtieġ li l-objettivi u r-riżultati mistennija jkunu jirriflettu l-ħtiġijiet 

36 It-tieni pass wara l-analiżi tal-ħtiġijiet jinvolvi l-istabbiliment, fil-livell nazzjonali u 
f’dak tal-programm, ta’ objettivi SMART (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu u jinkisbu, realistiċi 
u marbuta mal-ħin) li jkunu jirriflettu dak li l-Istati Membri jkunu biħsiebhom jibdlu bil-
fondi riċevuti. Aħna sibna li l-objettivi mhux dejjem ikunu jirriflettu l-ħtiġijiet u/jew ma 
jkunux ċari. 

Rapport speċjali dwar il-Qgħad fost iż-żgħażagħ 

Għall-perjodu 2014-2020, aħna sibna li l-Istati Membri ma kinux ħolqu strateġiji 
adegwati b’objettivi ċari biex jilħqu liż-żgħażagħ qiegħda kollha li kienu barra mill-
edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET). Fil-fatt, xi wħud mill-istrateġiji tal-Istati 
Membri ma kinux immirati lejn iż-żgħażagħ kollha, iżda lejn sottopopolazzjoni biss. 
Aħna sibna li n-nies inattivi, li huma dawk l-aktar maqtugħin mis-suq tax-xogħol, 
kienu l-inqas li bbenefikaw mill-appoġġ43. 

3. Jeħtieġ li ssir valutazzjoni adegwata tal-finanzjament meħtieġ biex jintlaħqu l-
objettivi stabbiliti 

37 Jeħtieġ li ssir valutazzjoni adegwata tal-finanzjament meħtieġ biex jintlaħqu l-
objettivi stabbiliti Dan mhux dejjem kien il-każ. 
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Rapporti speċjali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ 
strumenti finanzjarji u dwar l-Istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
kofinanzjati mill-FEŻR 

Iż-żewġ rapporti jiġbdu l-attenzjoni għan-nuqqasijiet fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tas-
suq li tiġġustifika l-allokazzjoni ta’ fondi lil Strumenti finanzjarji għall-perjodu 2007-
201344. B’mod partikolari, aħna sibna li għadd sinifikanti ta’ strumenti finanzjarji 
kienu kbar iżżejjed, li jindika li l-ħtiġijiet tas-suq mhux dejjem ġew ivvalutati kif xieraq 
mill-awtoritajiet maniġerjali qabel l-allokazzjoni tal-fondi mill-programmi lill-
istrumenti finanzjarji. Dan wassal għal dotazzjoni eċċessiva tal-kapital meta kienu 
qed jitwaqqfu l-istrumenti finanzjarji, li rriżulta f'rati baxxi ta’ żborżament45. 

4. Jeħtieġ li l-azzjonijiet jitfasslu b’tali mod li jkunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi u 
r-riżultati 

38 Loġika ta’ intervent ċara tirrikjedi wkoll li fil-programmi jiġu identifikati l-
azzjonijiet li huma l-aktar adatti għall-ilħuq tal-objettivi u għall-kisba tar-riżultati fil-
mira. F’għadd ta’ rapporti tagħna,aħna sibna li dawn l-azzjonijiet ma kinux marbutin 
b’mod ċar mal-objettivi u/jew ma kinux jiffukaw biżżejjed fuq ir-riżultati46. 

4 Il-finanzjament huwa mmirat tajjeb 2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

39 Il-finanzjament mill-UE għandu jkun immirat b’tali mod li jiġi mmassimizzat l-
impatt tiegħu47. Għalhekk, il-fondi taħt il-politika ta’ Koeżjoni jridu jiġu ffukati fuq 
oqsma li għandhom potenzjal u punti pożittivi reali aktar milli jiġu mqassma żżejjed fuq 
oqsma mhux relatati. Il-perjodu 2014-2020 introduċa żewġ strumenti maħsuba biex 
itejbu l-immirar tal-finanzjament: 

o Konċentrazzjoni finanzjarja – tirrikjedi li l-Istati Membri kollha jallokaw ċertu 
proporzjon mill-finanzjament tagħhom għal oqsma ta’ prijorità komuni li 
jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020. Dan ir-rekwiżit huwa 
propost ukoll għall-perjodu 2021-202748, minkejja li ma għadux marbut ma’ 
strateġija għall-UE kollha. Aħna sibna li għall-Istati Membri eżaminati, ir-rekwiżiti 
ta’ konċentrazzjoni tematika stabbiliti għall-perjodu 2014-2020 ġew irrispettati u 
xi kultant saħansitra nqabżu49. Aħna sibna wkoll li dawn kellhom impatt qawwi 
fuq l-istabbiliment ta’ prijoritajiet adegwati għall-finanzjament50. Il-Parlament 
Ewropew ukoll irrikonoxxa l-kontribut pożittiv ta’ din il-miżura f’termini ta’ mmirar 
tal-fondi f’konformità mal-istrateġiji globali tal-UE51. 

o Konċentrazzjoni kwalitattiva permezz ta’ kundizzjonalitajiet ex ante strateġiċi52. 
Dawn tal-aħħar jipprijoritizzaw aktar il-gruppi/l-oqsma ta’ intervent fil-mira (eż. il-
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fokus fuq il-persuni qiegħda fit-tul jew il-fokus fuq oqsma bħall-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti). Fl-awditi preċedenti tagħna li huma relatati mal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013, aħna sibna għadd ta’ dgħjufijiet fl-immirar tal-fondi 
fuq il-ħtiġijiet (ara l-PG Nru 3, il-Parti 1 hawn fuq)53. Għaldaqstant, aħna nilqgħu l-
introduzzjoni ta’ kundizzjonalitajiet ex ante strateġiċi fl-2014-2020 bħala mod kif 
nindirizzaw din il-problema54, għalkemm l-impatt tagħha għad irid jiġi 
ddeterminat. Il-kundizzjonalitajiet ex ante ġew rinforzati fil-proposta tal-
Kummissjoni għall-perjodu 2021-2027 (fejn huma magħrufin bħala 
“kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni”)55. 

5 Hemm stabbilit qafas sempliċi u konsistenti 
għall-kejl tal-prestazzjoni 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

40 Biex tivvaluta jekk l-objettivi tal-UE humiex qed jiġu ssodisfati, il-Kummissjoni 
teħtieġ informazzjoni rilevanti, affidabbli u f’waqtha dwar l-outputs u r-riżultati 
miksuba minn sistema robusta ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni. 

41 Il-perjodu 2014 – 2020 ġab miegħu titjib f'dak li jirrigwarda l-qafas għall-kejl tal-
prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni permezz ta’ elementi bħall-inklużjoni obbligatorja 
tal-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati fil-programmi (akkumpanjati minn linji bażi u 
miri) u ta’ indikaturi komuni, li jiffaċilitaw l-aggregazzjoni fi ħdan l-Istati Membri u 
bejniethom. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li l-qafas għall-kejl tal-
prestazzjoni jissaħħaħ aktar billi tiġi introdotta għall-ewwel darba definizzjoni 
konsistenti ta’ indikaturi tal-“outputs” u tar-“riżultati”, kif ukoll indikaturi komuni tal-
outputs u tar-riżultati għall-fondi kollha. 

42 Fil-prattika, l-awditi tagħna sabu għadd ta’ dgħjufijiet fis-sistemi li l-Istati Membri 
jużaw għall-kejl tal-prestazzjoni. 

1. Jeħtieġ li jkun hemm definizzjoni ċara u konsistenti ta’ “output” u ta’ 
“riżultat” 

43 Definizzjoni armonizzata ta’ “outputs” u ta’ “riżultati” tikkontribwixxi għall-
konsistenza56 – li hija partikolarment importanti fil-kuntest tal-introduzzjoni tal-
ibbaġitjar dirett ibbażat fuq il-prestazzjoni, li jorbot il-finanzjament mar-riżultati. Aħna 
rrappurtajna dwar in-nuqqas ta’ definizzjoni konsistenti ta’ “output” u ta’ “riżultat”, kif 
ukoll dwar il-konsegwenzi ta’ dan. 
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Rapport speċjali dwar il-proċeduri tal-għażla u l-monitoraġġ tal-FEŻR u 
tal-FSE fil-perjodu 2014-2020 

Aħna kkonkludejna li l-kunċett ta’ “riżultat” huwa interpretat b’mod differenti fir-
regolamenti speċifiċi għall-fondi (FEŻR vs FSE) u identifikajna r-riskju li jista’ jkun ma 
jkunx fattibbli li ssir aggregazzjoni siewja tad-data dwar il-prestazzjoni (b’mod 
partikolari fir-rigward tar-riżultati) fil-livell tal-UE57. 

44 Fil-proposta tagħha għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni introduċiet, għall-
ewwel darba, definizzjoni ta’ indikaturi tal-“outputs” u tar-“riżultati”58. 

2. Jeħtieġ li jkun hemm qafas adegwat għall-kejl tal-prestazzjoni li jinkludi 
indikaturi kkwantifikati tal-outputs u tar-riżultati b’linji bażi, stadji importanti u miri 

45 Qafas għall-kejl tal-prestazzjoni għandu jinkludi indikaturi tal-outputs u tar-
riżultati. Dawn l-indikaturi jridu jkunu akkumpanjati minn linji bażi, stadji importanti u 
miri kkwantifikati biex ikun jista’ jitkejjel il-progress li sar lejn l-objettivi stabbiliti. L-
istadji importanti huma wkoll partikolarment importanti għall-2014-2020 billi 
jikkostitwixxu l-bażi għall-allokazzjoni tar-riżerva obbligatorja ta’ prestazzjoni. 

46 F’għadd ta’ rapporti aħna sibna problemi bil-mod li bih intużaw l-indikaturi tal-
output u/jew tar-riżultati. 

Dokument informattiv u analitiku: L-integrazzjoni ta’ migranti li jkunu 
ġejjin minn barra t-territorju tal-UE 

Aħna sibna li l-biċċa l-kbira mill-Istati Membri ma għandhomx stampa ġenerali 
kompluta tal-għadd ta’ migranti li jingħataw appoġġ u/jew tal-ammont li jintefaq fuq 
il-miżuri ta’ integrazzjoni. Fil-livell tal-UE, sett ta’ indikaturi komuni ewlenin 
(“Zaragoza”) jirrappreżentaw pass ’il quddiem fil-fehim tal-integrazzjoni fl-UE, iżda 
mhux l-Istati Membri kollha jużawhom u, skont il-Kummissjoni, dawn l-indikaturi 
għandhom ċerti limitazzjonijiet59. 

47 B’mod aktar ġenerali, aħna rrappurtajna li għall-perjodu 2014-2020, ir-
regolamenti jistabbilixxu rekwiżiti differenti f’termini ta’ linji bażi, stadji importanti u 
miri għall-fondi differenti. Il-linji bażi mhux dejjem ikunu meħtieġa u l-istadji importanti 
huma meħtieġa biss għal dawk l-indikaturi li jiffurmaw parti mill-“qafas tal-
prestazzjoni”. Il-miri għar-riżultati mhux dejjem iridu jiġu kkwantifikati60. 
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3. Jeħtieġ li jkun hemm indikaturi komuni li jippermettu l-aggregazzjoni tad-data 
dwar il-prestazzjoni 

48 Biex il-Kummissjoni tkun tista’ taggrega d-data dwar il-prestazzjoni fil-livell tal-UE 
u tkejjel il-kontribut tagħhom għall-objettivi kumplessivi tal-UE, hija teħtieġ indikaturi 
komuni, inklużi indikaturi dwar ir-riżultati, kondiviżi mill-fondi fejn possibbli u użati 
b’mod konsistenti mill-Istati Membri kollha61. Aħna rrappurtajna dwar in-nuqqas ta’ 
indikaturi komuni fil-perjodu 2007-201362. Għall-perjodu 2014-2020, il-qafas leġiżlattiv 
introduċa sett ta’ indikaturi komuni tal-outputs għat-tliet fondi kollha li jiffurmaw il-
politika ta’ Koeżjoni (FEŻR, FK u FSE), kif ukoll indikaturi komuni tar-riżultati għall-FSE. 
Din il-bidla kienet pass importanti fid-direzzjoni t-tajba, iżda hemm ir-riskju li ċerti 
elementi fit-tfassil tas-sistema għall-indikaturi komuni jillimitaw l-utilità u r-rilevanza 
tagħhom, u għaldaqstant il-kapaċità tal-Kummissjoni li taggrega l-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni63 bħal: 

o L-Istati Membri mhumiex sistematikament meħtieġa jinkludu indikaturi komuni 
fil-programmi tagħhom. Madankollu, ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni min-naħa 
tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq dawn l-indikaturi komuni (pereżempju l-pjanijiet 
ta’ ġestjoni u r-rapporti annwali tal-attività tal-Kummissjoni dwar il-fondi taħt il-
politika ta’ Koeżjoni huma bbażati fuq dawn l-indikaturi biss). Għaldaqstant, 
hemm riskju li l-użu inkonsistenti tal-indikaturi komuni jkollu riperkussjonijiet 
sinifikanti fuq il-kwalità tar-rappurtar imwettaq mill-Kummissjoni64. 

o Kull fond tal-politika ta’ Koeżjoni għandu indikaturi komuni tal-outputs. 
Madankollu, il-FK u l-FEŻR ma għandhom l-ebda indikaturi komuni tar-riżultati. 
Għalhekk, se jkun diffiċli għall-Kummissjoni li taggrega l-informazzjoni dwar ir-
riżultati għal dawn il-fondi65. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet 
għall-ewwel darba sett ta’ indikaturi komuni tar-riżultati għal kull fond66. 

4. Jeħtieġ li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni tkun limitata għal dak li huwa strettament meħtieġ 

49 L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni trid tiġi ġġenerata biss jekk tintuża67 biex 
tittieħed azzjoni korrettiva u biex tappoġġa l-proċess ta’ ppjanar strateġiku fil-livell tal-
UE. Għall-perjodu 2014-2020, l-Istati Membri ddefinixxew madwar 9 000 indikatur 
differenti għall-kejl tal-prestazzjoni tal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni. Aħna indikajna li l-
biċċa l-kbira huma speċifiċi għall-programm u li għalhekk il-Kummissjoni mhux se tkun 
tista' taggrega din id-data b'mod sinifikattiv f’livell ogħla tal-UE. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-Istati Membri jiġbru l-informazzjoni kollha u jirrappurtawha fil-ħin. Skont il-
Kummissjoni, dan il-qafas ta’ monitoraġġ huwa fattur importanti li jikkontribwixxi 
għall-ispiża amministrattiva għall-awtoritajiet u għall-piż fuq il-benefiċjarji. Dan in-
numru ta’ indikaturi kien eċċessiv u rriżulta f’ammont eċċessiv ta’ data68. L-Istati 
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Membri jistgħu jsibu li l-indikaturi speċifiċi għall-programm huma utli għall-ġestjoni tal-
programmi tagħhom. Il-proposta għal regolament għall-perjodu 2021-2027 toffri l-
possibbiltà li l-Istati Membri jkomplu jużaw indikaturi speċifiċi għall-programm, iżda r-
riskju ta’ ammont eċċessiv ta’ data jibqa’69. 

6 Hemm stabbiliti mekkaniżmi li jinċentivaw 
il-prestazzjoni 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

50 Huwa importanti li jkun hemm stabbiliti mekkaniżmi ta’ inċentivazzjoni, maħsuba 
biex jorbtu l-prestazzjoni mal-finanzjament mill-UE. Il-perjodu 2014-2020 introduċa 
premji u sanzjonijiet finanzjarji, maħsuba biex jinċentivaw prestazzjoni aħjar. 

o Il-kundizzjonalitajiet ex ante jirrikjedu li Stat Membru jissodisfa kundizzjonijiet 
regolatorji, istituzzjonali u strateġiċi qabel ma titnieda l-implimentazzjoni ta’ 
programm jew sa mhux aktar tard minn tmiem l-2016. Il-Kummissjoni kellha l-
possibbiltà li tissospendi l-pagamenti interim kollha jew parti minnhom jekk l-Istati 
Membri jonqsu milli jissodisfaw il-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli. Dan il-
mekkaniżmu huwa msaħħaħ fil-proposta tal-Kummissjoni għall-perjodu 2021-
2027 f’dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni. 

o Riżerva obbligatorja ta’ prestazzjoni, li tirrappreżenta 6 % tal-allokazzjoni għal Stat 
Membru bil-kundizzjoni li jintlaħqu ċerti stadji importanti, speċifikati fil-programm 
rilevanti. Il-Kummissjoni għandha wkoll is-setgħa li timponi penali finanzjarji f’każ 
li l-istadji importanti u l-miri ma jintlaħqux70. Il-Kummissjoni tipproponi t-tneħħija 
tar-riżerva ta’ prestazzjoni fil-perjodu 2021-2027. Hija biħsiebha tieħu kont tal-
prestazzjoni - fost kunsiderazzjonijiet oħra - permezz tal-introduzzjoni ta’ analiżi 
ta’ nofs it-terminu ta’ kull programm fl-2025 b’rabta mar-riprogrammazzjoni tal-
fondi. 

o Ibbaġitjar dirett abbażi tal-prestazzjoni li jorbot il-pagamenti mal-ksib tar-riżultati. 
Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni introduċiet Pjanijiet ta’ azzjoni konġunti, 
tip ta’ finanzjament li mhuwiex marbut mal-ispejjeż tal-operazzjonijiet rilevanti, 
iżda huwa bbażat fuq l-issodisfar tal-kundizzjonijiet relatati mal-progress fl-ilħuq 
tal-objettivi. Fl-2018, ir-Regolament Finanzjarju ġie rivedut u introduċa forma 
ġdida ta’ finanzjament: finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż (il-pagament ikun 
ibbażat fuq l-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew fuq il-kisba tar-riżultati). Din il-forma 
ġdida ta’ finanzjament hija inkluża wkoll fil-proposta tal-Kummissjoni għall-
perjodu 2021-2027. 
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51 Fil-prattika, aħna sibna dgħjufijiet f’xi wħud mill-aspetti kemm tat-tfassil kif ukoll 
tal-implimentazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi. Dawn id-dgħjufijiet jillimitaw l-effett ta’ 
inċentivazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi. 

1. Jeħtieġ li l-mekkaniżmi ta’ inċentivazzjoni jkopru r-riżultati 

52 Biex tiġi inċentivata l-prestazzjoni, huwa importanti li l-mekkaniżmi ta’ 
inċentivazzjoni stabbiliti jkopru l-kisba tar-riżultati. It-tfassil tal-metodu għall-
allokazzjoni tar-riżerva ta’ prestazzjoni ma kienx jiffoka fuq ir-riżultati, iżda pjuttost fuq 
l-outputs u l-inputs71. Meta aħna eżaminajna l-implimentazzjoni tar-riżerva ta’ 
prestazzjoni, sibna li kważi l-indikaturi kollha użati għall-allokazzjoni tar-riżerva kienu 
jew relatati mal-outputs jew inkella mal-inputs, u li l-użu tal-indikaturi tar-riżultati kien 
marġinali72. 

53 F’termini tal-forma ġdida ta’ finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati li huwa previst 
għall-perjodu 2021-2027, is-suċċess finali tal-proposta se jiddependi, fil-biċċa l-kbira, 
minn jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħux jevitaw it-tendenza li jmorru lura 
għal pagament għall-inputs u għall-outputs, u li jiżguraw li t-tip ta’ kundizzjonijiet li 
jridu jintlaħqu biex jiġi skattat il-pagament ikunu marbuta ma’ kunsiderazzjonijiet 
ġenwini ta’ prestazzjoni73. L-istess kunsiderazzjoni tapplika għall-analiżi ta’ nofs it-
terminu proposta għall-2021-202774. 

2. Jeħtieġ li l-mekkaniżmi ta’ inċentivazzjoni jiġu applikati u jwassal għal 
benefiċċji jew sanzjonijiet finanzjarji reali 

54 Biex ikunu kredibbli, huwa importanti li l-mekkaniżmi ta’ inċentivazzjoni jiġu 
applikati u jwasslu għal benefiċċji jew għal sanzjonijiet finanzjarji reali. Fil-livell kemm 
tal-programm kif ukoll tal-proġett, dan mhux dejjem ikun il-każ. L-ilħuq tal-objettivi tal-
prestazzjoni – jiġifieri r-riżultati – ġeneralment ma jkollu l-ebda impatt fuq il-livell ta’ 
finanzjament:  

o Fil-livell tal-programm, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma timponi l-ebda sospensjoni 
tal-pagamenti għall-programmi, minkejja l-fatt li għadd kbir ta’ kundizzjonalitajiet 
ex ante ma kinux ġew issodisfati75. F’dan il-kuntest, il-Bank Dinji osserva li t-
theddida tal-irtirar tal-finanzjament kienet diffiċli biex tiġi implimentat minħabba 
raġunijiet politiċi76  

o L-effett ta’ inċentivazzjoni tar-riżerva ta’ prestazzjoni kien iddgħajjef mill-fatt li 
jekk l-istadji importanti rilevanti ma jintlaħqux, l-Istati Membru ma jitilfux il-
finanzjament tar-riżerva ta’ prestazzjoni, iżda dan jista’ jerġa’ jiġi allokat xi mkien 
ieħor77.  
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o Barra minn hekk, fi tmiem ta’ perjodu ta’ programmazzjoni, il-pagament ta’ bilanċ 
finali mill-Kummissjoni lil Stat Membru fil-kuntest tal-proċess ta’ għeluq tal-
programm mhuwiex marbut direttament mal-ilħuq tal-miri78. 

55 Sa Mejju 2018, l-ebda Stat Membru ma kien sfrutta l-possibbiltà li juża l-Pjanijiet 
ta’ azzjoni konġunti, li huma wieħed mit-tliet mekkaniżmi prinċipali mfassla għall-
inċentivazzjoni tal-prestazzjoni79. Wara sejħa għal proposti, f’Jannar 2019, il-
Kummissjoni tat għotjiet lil żewġ Pjanijiet pilota ta’ azzjoni konġunti taħt il-FSE li se 
joperaw fin-Netherlands u fil-Portugall. 

56 Fil-livell tal-proġett, huwa biss fi ftit li xejn każijiet li l-ilħuq tal-objettivi tal-
prestazzjoni għandu impatt fuq il-livell ta’ finanzjament mill-UE. 

Rapport Annwali 2014 

F’każ minnhom, il-ftehim ta’ għotja għal proġett tal-FEŻR fir-Rumanija ddikjara li l-
benefiċjarju kellu jirritorna parti mill-għotja riċevuta jekk l-indikaturi tar-riżultati 
ddefiniti fil-ftehim ta’ għotja ma jintlaħqux hekk kif jitlesta l-proġett. Madankollu, 
għalkemm l-indikaturi tar-riżultati ma nkisbux kompletament, ma kienx hemm 
impatt fuq il-benefiċjarju f’termini tal-finanzjament riċevut80. 

3 – Prinċipji li jirregolaw l-implimentazzjoni 

57 L-implimentazzjoni tal-programmi mill-Istati Membri u mir-reġjuni tagħhom 
ġeneralment tibda malli l-Kummissjoni tadotta d-dokumenti strateġiċi u l-programmi. 
Din tiġi organizzata mill-“awtoritajiet maniġerjali” f’kull pajjiż u/jew reġjun u tikkonsisti 
fl-għażla u l-implimentazzjoni ta’ proġetti li, fit-teorija, għandhom jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-programm filwaqt li joffru l-aħjar valur għall-flus. Ir-rwol tal-
Kummissjoni matul il-fażi ta’ implimentazzjoni huwa relattivament limitat. Għal dan l-
istadju hemm tliet prinċipji gwida, li huma relatati mal-infiq f’waqtu, mal-għażla u l-
implimentazzjoni tal-proġetti, kif ukoll mar-reviżjoni tal-programmi. 

7 L-Istati Membri jonfqu l-fondi tagħhom 
taħt il-politika ta’ Koeżjoni b’mod f’waqtu 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

58 Jeħtieġ li l-Istati Membri jevitaw il-ħtieġa li jonfqu proporzjon sinifikanti mill-fondi 
taħt il-politika ta’ Koeżjoni fi tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni, peress li l-pressjoni 
biex jintnefqu dawn il-fondi tista’ twassal biex ma tittiħidx biżżejjed kunsiderazzjoni tal-
valur għall-flus81. L-awditi tagħna juru li dewmien fl-implimentazzjoni jippreżenta riskji 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-programmi u jista’ jwassal biex jintgħażlu proġetti ta’ kwalità 
baxxa fi tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-
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2013, ir-rata ta’ nfiq kienet baxxa82 u fil-perjodu 2014-2020 kienet saħansitra aktar 
baxxa. Sa April 2019, jiġifieri s-sitt sena tal-QFP attwali, skont stima tal-Kummissjoni, l-
Istati Membri kienu nefqu 27 % mill-finanzjament tal-UE li kien disponibbli għalihom. 
Filwaqt li ma jipprovdux garanzija li l-programmi fl-Istati Membri jiġu implimentati 
b’mod waqtu, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti mill-Kummissjoni għall-perjodu 
2021-2027 jistgħu jwasslu biex dawn jiġu implimentati aktar rapidament. 

1. Jeħtieġ li l-implimentazzjoni tal-programmi tibda mill-aktar fis possibbli 
f’perjodu ta’ programmazzjoni 

59 L-adozzjoni tal-qafas leġiżlattiv hija prerekwiżit essenzjali għat-tħejjija tal-
programmi, minħabba li din tipprovdi ċertezza lill-Istati Membri li l-pjanijiet tal-infiq u l-
objettivi tagħhom kif issettjati fil-programmi jkunu konformi mal-objettivi tal-UE. Min-
naħa l-oħra, l-adozzjoni ta’ dawn il-programmi mill-Kummissjoni timmarka l-bidu tal-
pagamenti mill-baġit tal-UE għal programm83. 

60 Għaż-żewġ perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020, l-adozzjoni 
tardiva tal-qafas leġiżlattiv ikkontribwiet għad-dewmien fl-adozzjoni tal-programmi84. 
Barra minn hekk, għall-perjodu 2014-2020, aħna osservajna li kien hemm problemi 
relatati mal-kwalità fl-abbozzi inizjali tad-dokumenti ta’ programmazzjoni ppreżentati 
mill-Istati Membri85. Għall-perjodu 2014-2020, il-pakkett leġiżlattiv għall-politika ta’ 
Koeżjoni ġie adottat f’Diċembru 2013, ġimagħtejn biss wara l-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni u 5 xhur aktar tard meta mqabbel mal-perjodu preċedenti86. Sa 
Diċembru 2014, jiġifieri sena mill-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, 
64 % biss mill-programmi taħt l-għan ta’ “Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi” kienu 
ġew adottati. Dan għandu effett negattiv inevitabbli fuq l-implimentazzjoni tal-fondi 
allokati u jirriżulta f’livell baxx ta’ pagamenti fl-ewwel snin87. Biex tindirizza l-problema 
tal-adozzjoni tardiva tal-qafas leġiżlattiv, il-Kummissjoni ħeġġet li jintlaħaq ftehim 
politiku bikri dwar il-QFP għal wara l-2020 u adottat il-proposti tagħha għal wara l-2020 
f’Mejju u f’Ġunju 2018, 30 xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid - 
skont l-iskeda ta’ żmien li aħna pproponejna f’wieħed mir-rapporti speċjali tagħna88. 

61 Id-dati ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u tal-programmi 
ġew inklużi għall-perjodi 2007-2013 u 2014-2020. Madankollu, ma hemmx data ta’ 
skadenza fil-proposta għall-2021-202789. Min-naħa l-oħra, dawn il-proposti jinkludu xi 
miżuri ta’ simplifikazzjoni li jistgħu jgħinu fl-implimentazzjoni f’waqtha, bħal proċess ta’ 
“deżinjazzjoni” aktar sempliċi, kif ukoll mudelli għad-dokumenti ta’ programmazzjoni90. 
Madankollu, dawn il-mudelli ma jistgħux huma stess jiggarantixxu l-adozzjoni f’waqtha 
tal-programmi jekk ikun hemm dewmien fl-adozzjoni tal-pakkett leġiżlattiv. 
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2. Jeħtieġ li d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġetti jiġi evitat 

62 L-Istati Membri huma responsabbli milli jimplimentaw il-proġetti ta’ Koeżjoni 
b’mod f’waqtu. Matul iż-żmien, aħna rrappurtajna ħafna drabi dwar id-dewmien fl-
implimentazzjoni tal-proġetti kkofinanzjati mill-UE u r-raġunijiet għal dan91. Dan id-
dewmien jista’ jipperikola wkoll l-ilħuq tal-objettivi/miri fil-livell tal-programm92. Dan 
huwa partikolarment minnu għall-Istati Membri fejn il-fondi tal-UE jirrappreżentaw 
parti sinifikanti mill-investimenti pubbliċi. 

3. Jeħtieġ li t-trikkib fil-perjodi ta’ eliġibbiltà jiġu evitati kemm jista’ jkun u l-
proċedura ta’ għeluq trid tiġi ffinalizzata fil-pront wara t-tmiem tal-perjodu ta’ 
eliġibbiltà 

63 Spjegazzjoni addizzjonali għad-dewmien fl-infiq hija li, f’nofs il-perjodu ta’ 
programmazzjoni, l-Istati Membri kienu għadhom jistgħu jużaw fondi mill-perjodu 
preċedenti93. Dan it-trikkib fil-perjodi ta’ eliġibbiltà jfisser li l-Istati Membri jistgħu 
jkomplu jonfqu wara t-tmiem tal-perjodu ta’ programmazzjoni, għal sentejn oħra għall-
perjodu 2007-2013, u għal 3 snin għall-2014-202094. Għall-2021-2027, il-proposta hija li 
l-perjodu jerġa’ lura għal sentejn, li aħna lqajna bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba 
biex l-eliġibbiltà tiġi allinjata kemm jista’ jkun mal-perjodu ta’ programmazzjoni95. 
Wara t-tmiem ta’ dan il-perjodu ta’ eliġibbiltà, il-proċess ta’ għeluq – li fih l-Istati 
Membri jħejju u jippreżentaw id-dokumenti tal-għeluq tagħhom biex jiġu vvalutati mill-
Kummissjoni – jiżdied għal mill-inqas sentejn oħra. 

64 L-implimentazzjoni f’waqtha tal-programmi tiddependi mid-disponibbiltà tar-
riżorsi umani. Il-perjodi ta’ eliġibbiltà estiżi u l-proċess ta’ għeluq jorbtu dawn ir-
riżorsi96 u ma jinċentivawx il-bidu tal-programmi tal-perjodu ta’ programmazzjoni li 
jmiss, u għaldaqstant jaffettwaw l-implimentazzjoni f’waqtha97. 

8 Jeżisti approċċ orjentat lejn il-prestazzjoni 
fl-għażla u fl-implimentazzjoni tal-proġetti 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

65 Biex tinkiseb politika effettiva, mhuwiex biss importanti li tiġi stabbilita loġika ta’ 
intervent ċara fil-fażi ta’ programmazzjoni (ara l-PG Nru 3). Huwa essenzjali li jiġi 
segwit approċċ orjentat lejn ir-riżultati matul il-fażi kollha tal-għażla tal-proġetti u 
matul l-implimentazzjoni tagħhom, peress li huma prinċipalment il-kwalità tal-proġetti 
ffinanzjati u l-valur miżjud tagħhom f’termini ta’ riżultati tanġibbli li jiddeterminaw l-
effettività ta’ politika98. B’mod ġenerali, mill-perjodu 2014-2020 ’l hawn, il-qafas 
leġiżlattiv jieħu aktar kont tar-riżultati matul l-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti, 
iżda l-implimentazzjoni effettiva tar-regoli għadha diffikultuża. Il-Parlament Ewropew 
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enfassiza li matul l-istadju ta’ implimentazzjoni tal-programmi jeħtieġ li jsir aktar biex 
jiġi żgurat li jkun hemm il-fokus neċessarju fuq it-twassil tar-riżultati99. 

1. Jeħtieġ li jkun hemm approċċ orjentat lejn ir-riżultati fl-għażla tal-proġetti 

66 L-elementi ewlenin għal approċċ orjentat lejn ir-riżultati huma dawn li ġejjin: 

o Il-proċess tal-għażla għandu jiżgura li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-
programm u jipprovdu kontribut effettiv biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi tiegħu. 
Aħna stabbilejna li, għall-programmi li żorna fil-kuntest ta’ awditu reċenti tagħna 
relatat mal-għażla tal-proġetti, dan kien il-każ għall-perjodu 2014-2020100. 

o Jeħtieġ li l-kriterji għall-għażla tal-proġetti jirrikjedu li l-benefiċjarji jiddefinixxu 
mill-inqas indikatur wieħed tar-riżultati li jkun ġenwin u li jikkorrispondi għall-
objettivi tal-programmi. Fl-istess awditu, aħna sibna li għall-perjodu 2014-2020 il-
kriterji ma kinux jieħdu kont biżżejjed tar-riżultati iżda fil-biċċa l-kbira kienu ffukati 
fuq l-outputs u l-infiq101. 

o Il-proġetti li japplikaw għal finanzjament iridu jiġu vvalutati u kklassifikati. Fl-istess 
awditu, aħna sibna li għall-perjodu 2014-2020, il-proġetti ġeneralment ġew 
approvati fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel; b’riżultat ta’ dan, jista’ jkun li l-
finanzjament ma ġiex allokat għall-aħjar proġetti102. 

o Jeħtieġ li l-ambitu tal-proġetti magħżula jkun iġġustifikat b’mod ċar mill-ħtiġijiet u 
dawn għandhom ikunu l-aktar rilevanti għall-objettivi tal-programmi. F’ħafna mill-
awditi tagħna, aħna nsibu problemi fir-rigward tal-ambitu tal-proġetti magħżula 
għall-finanzjament. Xi kultant dan jirriżulta minn loġika ta’ intervent li tkun 
dgħajfa(analiżi tal-ħtiġijiet) fil-fażi ta’ programmazzjoni (ara l-PG Nru 3). 
Madankollu, anki meta l-loġika ta’ intervent tkun ċara, proċeduri tal-għażla 
inadegwati jistgħu jwasslu biex proġetti mhux adattati jirċievu finanzjament103. 

67 L-abbozz tas-CPR għall-perjodu 2021-2027 jipproponi li l-Kummissjoni tingħata 
setgħat addizzjonali fl-approvazzjoni tal-kriterji tal-għażla u jintroduċi rekwiżiti 
addizzjonali għall-awtoritajiet maniġerjali rigward l-għażla tal-proġetti. Dan għandu l-
potenzjal li jżid l-orjentazzjoni tar-riżultati tal-għażla tal-proġetti u l-kosteffettività tal-
proġetti magħżula104. 
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2. Jeħtieġ li l-indikaturi tal-prestazzjoni jiġu inklużi fil-ftehimiet ta’ 
kuntratt/għotja 

68 Jeħtieġ li l-indikaturi tal-prestazzjoni li jkollhom miri jiġu inklużi fil-ftehimiet ta’ 
kuntratt u/jew ta’ għotja, biex ikun jista’ jitkejjel sa liema punt l-objettivi tal-programmi 
jkunu ntlaħqu105. 

69 Fil-livell tal-proġett, għat-tliet perjodi eżaminati, il-leġiżlazzjoni ma kinitx tirrikjedi 
b’mod espliċitu l-inklużjoni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni fil-ftehimiet ta’ għotja. 
B’riżultat ta’ dan, aħna sibna li huwa diffiċli li jiġi mmonitorjat kemm il-proġetti tal-
FEŻR għall-perjodu 2014-2020 jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tal-programm106. 
Din il-problema tapplika wkoll għall-FSE, billi ħafna ftehimiet ta’ għotja ma jinkludux 
indikaturi tar-riżultati kkwantifikati107. 

3. Jeħtieġ li l-implimentazzjoni tal-proġetti tkun kosteffettiva 

70 Il-leġiżlazzjoni għall-2007-2013 u għall-2014-2020 kienet tinkludi għadd ta’ miżuri 
mfassla biex jiżguraw li l-proġetti magħżula jiġu implimentati b’mod kosteffettiv 
(relazzjoni ottimali bejn ir-riżorsi użati u r-riżultati miksuba): ir-rekwiżit li titwettaq 
analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji għal proġetti kbar; il-limitu fuq il-
finanzjament għal proġetti li jiġġeneraw dħul; u l-ħtieġa li jiġu applikati proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku. Filwaqt li jżomm ir-rekwiżit li tiġi applikata l-liġi dwar l-akkwist 
pubbliku, il-qafas leġiżlattiv propost għall-2021-2027 jelimina r-rekwiżiti l-oħra, li aħna 
nqisu li jippreżenta riskju għall-ġestjoni finanzjarja tajba108. 

71 Aħna spiss identifikajna problemi fir-rigward tal-kosteffettività fil-proġetti 
ffinanzjati mill-Koeżjoni. 

 

9 Ir-reviżjonijiet tal-programmi huma bbażati 
fuq kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni li 
jinkludu r-riżultati 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

72 Ir-riprogrammazzjoni tal-fondi (it-trasferiment ta’ fondi bejn il-programmi u bejn 
il-prijoritajiet, it-tibdil tar-rati ta’ kofinanzjament, jew il-qsim pubbliku/privat tal-
kontribuzzjoni nazzjonali) tista’ sseħħ matul l-implimentazzjoni tal-programmi, b’hekk 

Rapport speċjali dwar l-investimenti fl-Effiċjenza Enerġetika 

Aħna sibna li l-kosteffettività ma kinitx fattur determinanti meta l-Istati Membri 
allokaw finanzjament għal miżuri relatati mal-effiċjenza enerġetika u għal proġetti 
konkreti109. 
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tippermetti li l-Istati Membri jallinjaw mill-ġdid l-operazzjonijiet tagħhom biex jieħdu 
kont tal-bidliet fiċ-ċirkustanzi. L-Istati Membri jistgħu jipprogrammaw mill-ġdid il-
finanzjament permezz ta’ proposta għal emenda tal-programmi rilevanti, li trid tiġi 
approvata mill-Kummissjoni. Biex tinżamm il-loġika ta’ intervent stabbilita għall-
programmi, ir-reviżjonijiet tal-programmi jkunu bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta’ 
prestazzjoni, inkluż ir-riżultati110. 

73 Il-kundizzjonijiet għal tali reviżjonijiet ipprovdew lill-Istati Membri b’marġni 
konsiderevoli ta’ manuvra għall-perjodu 2007-2013111. F’dan il-perjodu, aħna sibna li l-
emendi għall-programmi mhux dejjem kienu xprunati minn kunsiderazzjonijiet ta’ 
prestazzjoni, iżda prinċipalment biex jiġu riżolti diffikultajiet fl-infiq tal-fondi tal-UE 
kollha disponibbli. 

74 Il-qafas leġiżlattiv issaħħaħ fil-perjodu 2014-2020 bl-introduzzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
ġġustifikati t-tibdiliet proposti fil-programmi u li jiġi vvalutat l-impatt mistenni tagħhom 
fuq l-ilħuq tal-objettivi ta’ Ewropa 2020 u tal-programmi112, kif ukoll bl-introduzzjoni 
tar-regoli rigward il-bidliet fl-indikaturi tar-riżerva ta’ prestazzjoni113. Madankollu, fil-
proposti għall-2021-2027, filwaqt li l-emendi għall-programmi xorta jridu jiġu 
ġġustifikati u l-Istati Membri xorta jridu jivvalutaw l-impatt mistenni tagħhom b’rabta 
mal-objettivi tal-programmi, ir-restrizzjonijiet li jikkonċernaw l-indikaturi tneħħew. 
Għall-2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet eżerċizzju obbligatorju ta’ analiżi ta’ nofs 
it-terminu, li jemenda l-programmi kollha fl-2025 biex jiġu stabbiliti l-allokazzjonijiet 
għall-aħħar sentejn. Madankollu, aħna osservajna li hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar kif 
se tiġi vvalutata l-prestazzjoni114. Barra minn hekk, l-introduzzjoni tal-possibbiltà li jsir 
trasferiment ta’ fondi sa massimu ta’ 5 % permezz ta’ emenda ta’ programm mingħajr 
l-approvazzjoni tal-Kummissjoni115 żżid ukoll ir-riskju li jsiru tibdiliet mingħajr l-ebda 
kunsiderazzjoni tar-riżultati116. 

1. Jeħtieġ li r-reviżjonijiet fil-programmi jinkludu kunsiderazzjonijiet tar-riżultati 

75 Aħna sibna li r-reviżjonijiet tal-programmi mhux dejjem kienu jinkludu 
kunsiderazzjonijiet tar-riżultati. 

Rapport speċjali dwar l-appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta’ 
azzjoni għaż-żgħażagħ 

Għall-perjodu 2007-2013, aħna sibna li l-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-emendi 
għall-programmi proposti mill-Istati Membri kienet tiffoka prinċipalment fuq l-
aspetti baġitarji tal-eżerċizzju ta’ riprogrammazzjoni aktar milli fuq l-aħjar użu tal-
fondi tal-FSE117. 
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2. Jeħtieġ li l-miri ma jiġux riveduti mingħajr ġustifikazzjoni, iżda huma 
mistennija li jirriflettu l-livell ta’ finanzjament 

76 Aħna nqisu li l-linji bażi u l-miri għall-indikaturi tal-prestazzjoni jridu jiġu stabbiliti 
fil-livell it-tajjeb sa mill-bidu nett118, u jiġu adattati biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali (fatturi 
esterni u tibdiliet fil-baġit). Ir-reviżjonijiet mhux ġustifikati u frekwenti tal-miri jdgħajfu 
l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni. 

77 Aħna sibna diversi każijiet li fihom saru reviżjonijiet frekwenti u mhux ġustifikati 
tal-miri. 

78 Fejn bidliet sinifikanti fil-finanzjament ikunu ġġustifikati, jeħtieġ li l-miri tal-
programm jiġu riveduti. Fin-nuqqas ta’ dan jista’ jkun hemm impediment fil-
valutazzjoni tal-effettività ta’ programm120. Aħna sibna li tibdiliet sinifikanti fil-
finanzjament ma ġewx riflessi fil-miri b’mod konsistenti. 

4 – Prinċipji li jirregolaw il-monitoraġġ u r-rappurtar 

79 Kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri għandhom responsabbiltajiet għal 
dak li jirrigwarda l-monitoraġġ tal-programmi. Fil-livell tal-Istati Membri, l-awtoritajiet 
maniġerjali jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-programmi, jaggregaw l-
informazzjoni dwar il-monitoraġġ u, mill-2014-2020, jikkonfermaw l-affidabbiltà tad-
data dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni. Ir-rappurtar huwa marbut mill-qrib mal-
monitoraġġ u huwa wieħed mill-elementi prinċipali mfassla biex jiżguraw l-obbligu ta’ 
rendikont. L-Istati Membri jippreżentaw rapporti lill-Kummissjoni matul il-perjodi ta’ 
programmazzjoni, li mbagħad hija tuża bħala bażi għar-rapporti strateġiċi li tippubblika 
(eż. rapport annwali fil-qosor, rapporti annwali tal-attività). Għal dan l-istadju hemm 

Rapport speċjali dwar l-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-
kummerċ elettroniku 

Għall-perjodu 2007-2013, aħna rrappurtajna li l-kejl sinifikattiv tal-progress xi kultant 
kien ipperikolat mill-fatt li l-indikaturi u l-valuri fil-mira ġew riveduti, spiss lejn tmiem 
il-perjodu ta’ programmazzjoni, u mhux dejjem kien hemm ġustifikazzjoni xierqa119. 

Rapport speċjali dwar l-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni fil-qasam tal-
Koeżjoni 

Aħna sibna li għal żewġ programmi fl-Italja, l-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
edukazzjoni tnaqqsu bi 8 % u 10 % mill-baġit inizjali rispettivament, mingħajr ma ġew 
modifikati l-indikaturi u l-valuri fil-mira tagħhom jew mingħajr ma ġiet ipprovduta 
ġustifikazzjoni adegwata121. 
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tliet prinċipji, li huma relatati mal-provvediment f’waqtu ta’ data dwar il-prestazzjoni, 
mal-obbligu ta’ rendikont u mal-użu tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. 

80 Data dwar il-prestazzjoni li tkun f’waqtha u ta’ kwalità tajba hija l-bażi ta’ kull 
sistema effettiva ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni. Minbarra dan, data tajba dwar il-
prestazzjoni hija essenzjali matul iċ-ċiklu kollu ta’ ġestjoni tal-politika biex jiġu vvalutati 
l-kisbiet u jiġi ġġudikat jekk tkunx meħtieġa azzjoni korrettiva122. Azzjoni korrettiva 
tinkludi t-tħejjija ta’ leġiżlazzjoni sussegwenti – u, b’mod speċifiku għall-perjodu 2014-
2020, it-twettiq ta’ analiżi tal-prestazzjoni siewja123 (ara l-PG Nru 6). Dan se jsir dejjem 
aktar importanti ladarba jkun hemm aktar lok biex il-pagamenti jintrabtu direttament 
mal-prestazzjoni. 

81 Il-qafas leġiżlattiv għall-2014-2020 ġie msaħħaħ meta mqabbel mal-perjodu tal-
2007-2013, pereżempju, permezz tal-introduzzjoni tal-iskambju elettroniku 
obbligatorju ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni bejn il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-
Istati Membri u l-Kummissjoni, u permezz ta’ miżuri għas-salvagwardja tal-kwalità tad-
data fil-livell tal-Istati Membri. Il-proposti għall-2021-2027 iżommu dawn l-
arranġamenti u jirrikjedu wkoll li l-Istati Membri jittrażmettu d-data dwar il-
prestazzjoni kull xahrejn, li għadha ttejjeb il-puntwalità tad-data. 

82 Sejba frekwenti fl-awditi tagħna kienet in-nuqqasijiet b'rabta mal-affidabbiltà, il-
kompletezza jew l-puntwalità tal-informazzjoni ppreżentata mill-Istati Membri (fejn il-
maġġoranza tad-datatiġi ġġenerata) lill-Kummissjoni. Skont il-proposti għall-2021-
2027, l-Istati Membri huma responsabbli kemm għall-kwalità u l-affidabbiltà tas-
sistema ta’ monitoraġġ kif ukoll għad-data dwar l-indikaturi124. Madankollu, aħna xorta 
nqisu li l-proposti mhumiex ċari biżżejjed dwar min huwa responsabbli għall-kontroll 
tal-kwalità tad-data, b’mod partikolari dwar ir-rwol tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ u tal-
Kummissjoni125. 

1. Is-sistemi ta’ monitoraġġ jipproduċu data dwar il-prestazzjoni ta’ kwalità 
tajba, li tkun disponibbli fil-mument opportun 

83 Għat-tliet perjodi kollha, hemm rekwiżit legali għall-Awtoritajiet Maniġerjali biex 
jistabbilixxu sistema li tippermetti r-reġistrazzjoni u l-ħżin ta’ data dwar il-prestazzjoni 
f’forma kompjuterizzata. Il-perjodu 2014-2020 ra titjib sinifikanti fid-dispożizzjonijiet li 

10 Is-sistemi ta’ monitoraġġ jiżguraw li d-data 
dwar il-prestazzjoni tkun f’waqtha u ta’ 
kwalità tajba 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 
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jikkontribwixxu għall-produzzjoni ta’ data dwar il-prestazzjoni ta’ kwalità tajba mis-
sistemi ta’ monitoraġġ: 

o L-Istati Membri setgħu jiskambjaw informazzjoni mal-benefiċjarji permezz ta’ 
mezzi elettroniċi (“koeżjoni elettronika”). Fil-proposta għall-2021-2027, dan huwa 
obbligatorju. 

o Il-Kummissjoni stabbiliet sistema li tippermetti lill-Awtoritajiet Maniġerjali 
jittrażmettu data dwar il-prestazzjoni b’mod elettroniku u f’forma strutturata lill-
Kummissjoni (li se tinżamm għall-2021-2027). 

o L-arranġamenti għall-ġbir u għall-ipproċessar ta’ data b’rabta mal-indikaturi tar-
riżultati kienu ġew inklużi fil-kuntest tal-kundizzjonalitajiet ex ante. Dan ġew 
proposti sabiex jintemmu għall-2021-2027. 

84 Il-proposti għall-2021-2027 jirrikjedu li l-Istati Membri jittrażmettu d-data dwar il-
prestazzjoni kull xahrejn, li għadha ttejjeb il-puntwalità tad-data. 

85 Minkejja dawn l-arranġamenti, id-dgħjufijiet fil-kwalità tad-data jikkostitwixxu 
waħda mill-problemi l-aktar frekwenti li nsibu fl-awditi tagħna. 

2. Jeħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jissalvagwardjaw il-kwalità ta’ din 
id-data 

86 Kemm għall-2007-2013 kif ukoll għall-2014-2020, l-Istati Membri kienu 
responsabbli mit-twaqqif tas-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar u milli jiżguraw l-
affidabbiltà tagħhom. Dawn is-sistemi jiġu awditjati mill-awtoritajiet tal-awditjar (il-
proċess ta’ “deżinjazzjoni”) qabel ma tinbeda l-implimentazzjoni tal-programm. Jeħtieġ 
li l-Kummissjoni tivverifika l-affidabbiltà tad-data pprovduta mill-Istati Membri 
permezz tal-awditi tagħha. Kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-awtoritajiet tal-awditjar 
iridu jikkontrollaw ukoll ir-robustezza tas-sistemi għar-reġistrazzjoni tad-data dwar l-

Rapport speċjali dwar il-Qgħad fost iż-żgħażagħ 

L-Istati Membri kollha li żorna kellhom biss informazzjoni limitata dwar it-tip ta’ 
assistenza li n-NEETs kienu rċevew qabel it-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, 
dwar l-għadd ta’ offerti/servizzi pprovduti u dwar l-ispejjeż relatati. Aħna osservajna 
wkoll diversi inkonsistenzi u problemi ta’ affidabbiltà fid-data rrappurtata mill-Istati 
Membri, li affettwaw il-komparabbiltà. Ġew osservati xi problemi, inkluż in-nuqqas 
ta' kompletezza tad-data, fl-Istati Membri li kellhom bosta fornituri tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ iżda ma kellhomx sistema waħda ta' rappurtar armonizzata126. 
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implimentazzjoni pprovduta mill-Istati Membri permezz tax-xogħol tal-awditjar 
tagħhom relatat mas-sistemi127. 

87 Il-perjodu 2014-2020 saħħaħ ir-responsabbiltajiet għas-salvagwardja tal-kwalità 
tad-data fl-Istati Membri. L-Awtoritajiet Maniġerjali jridu jikkonfermaw l-affidabbiltà 
tad-data dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni fid-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni tagħhom. 
Imbagħad, l-Awtoritajiet tal-Awditjar jikkonfermaw din il-valutazzjoni fl-opinjonijiet tal-
awditjar tagħhom. Il-Kummissjoni tista’ tissospendi wkoll il-ħlasijiet jekk ikun hemm 
nuqqas serju fil-kwalità u fl-affidabbiltà tas-sistemi ta’ monitoraġġ jew tad-data dwar il-
prestazzjoni. F’April 2019, il-Kummissjoni kienet bdiet tnejn minn dawn il-proċeduri ta’ 
sospensjoni tal-pagamenti. 

88 Diversi awditi tagħna sabu dgħjufijiet speċifiċi relatati mal-arranġamenti għas-
salvagwardja tal-kwalità tad-data, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-
Kummissjoni. 

Rapport speċjali dwar l-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-
kummerċ elettroniku 

Fi tnejn mill-Istati Membri magħżula, l-Awtoritajiet Maniġerjali ma kinux wettqu l-
kontrolli meħtieġa fuq l-affidabbiltà tad-data mdaħħla fis-sistema128. 

Rapport speċjali dwar l-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti taħt il-FEŻR u 
l-FSE fil-perjodu 2014-2020 

Aħna osservajna li fil-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet tal-Awditjar 
kienu, fil-biċċa l-kbira, għadhom ma bdewx l-awditi tagħhom fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ u fuq l-affidabbiltàtà u d-disponibbiltà tad-data qabel l-2017, u dan 
illimita l-aċċertament miksub. Aħna osservajna li billi l-analiżi tal-prestazzjoni se 
sseħħ fl-2019, hemm ir-riskju li l-miżuri korrettivi ma jkunux jistgħu jiġu kkompletati 
fil-ħin u li l-analiżi tal-prestazzjoni ma tkunx ibbażata fuq informazzjoni tajba129. 

89 Fl-2013, l-IAS tal-Kummissjoni sab ukoll problemi bl-arranġamenti stabbiliti għas-
salvagwardja tal-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni għall-perjodu 2007-2013. L-IAS 
irrakkomanda li d-DĠ REGIO/DĠ EMPL jiżviluppaw strateġija biex itejbu l-affidabbiltà 
tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-Istati Membri. Skont l-awditu ta’ segwitu tal-
IAS, ir-rakkomandazzjoni ġiet implimentata fl-2016. 

90 Aħna nqisu li r-Regolament propost għall-2021-2027 għadu mhuwiex ċar biżżejjed 
dwar min huwa responsabbli għas-salvagwardja tal-kwalità tad-data. Filwaqt li 
jipproponi li l-Kumitat ta’ Monitoraġġ jissorvelja l-implimentazzjoni tal-programmi kif 
ukoll jeżamina u japprova r-rapporti annwali u finali dwar il-prestazzjoni li jiġu 
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ukoll jeżamina u japprova r-rapporti annwali u finali dwar il-prestazzjoni li jiġu 
ppreżentati lill-Kummissjoni, dan mhuwiex il-każ fir-rigward tad-data dwar il-
prestazzjoni. Aħna osservajna wkoll li ma hemm l-ebda dispożizzjoni fis-CPR propost 
dwar ir-rwol tal-Kummissjoni fil-verifikazzjoni tal-kwalità tad-data trażmessa lilha130. 

11 Hemm obbligu ta’ rendikont ċar għall-
prestazzjoni 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

91 L-obbligu ta’ rendikont pubbliku għall-kisba tar-riżultati bil-finanzjament mill-UE 
jipprovdi rabta importanti bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha. B’mod ġenerali, ir-regoli li 
jirregolaw l-obbligu ta’ rendikont relatat mal-legalità u mar-regolarità ma ġewx estiżi 
għall-prestazzjoni. Dan l-obbligu jiddependi mid-disponibbiltà ta’ data u ta’ rapporti ta’ 
kwalità tajba dwar jekk ikunux intlaħqu l-objettivi, iżda spiss dan ma jiġix stabbilit. 

1. Jeħtieġ li r-rapporti jipprovdu stampa vera u ġusta tal-prestazzjoni u jkunu 
disponibbli għall-pubbliku 

92 Jeħtieġ li jkun hemm rappurtar konsistenti dwar ir-riżultati tal-interventi tal-UE. 
Huwa partikolarment importanti li r-riżultati rappurtati jkunu affidabbli u konformi 
mal-objettivi131. Il-problemi identifikati fir-rigward tal-eżistenza u l-affidabbiltà tad-
data (ara l-PG Nri 5, 8 u 10), flimkien mal-problemi f’dak li jirrigwarda l-
konkretizzazzjoni tal-objettivi strateġiċi f’objettivi operazzjonali għall-maniġers (ara l-
PG Nru 1), jillimitaw il-kapaċità tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-prestazzjoni fir-
rigward ta’ dawn l-objettivi ta’ livell għoli132. 

93 Jeħtieġ li r-rapporti tal-UE dwar il-prestazzjoni jipprovdu riflessjoni vera u ċara ta’ 
dak li qed jinkiseb133. Ir-rappurtar tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni mhuwiex 
ibbilanċjat biżżejjed, peress li jipprovdi informazzjoni limitata dwar l-isfidi u l-
fallimenti134. Lanqas ma jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet li jirriżultaw mid-dipendenza 
neċessarja tiegħu fuq id-data pprovduta mill-Istati Membri, li tista’ ma tkunx preċiża 
jew affidabbli135. 

94 Id-disponibbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni għall-pubbliku hija aspett 
importanti tal-obbligu ta’ rendikont136. Mill-2014 ’l hawn, il-progress li nkiseb b’rabta 
mal-indikaturi komuni fil-qasam tal-Koeżjoni, kif irrappurtati mill-Awtoritajiet 
Maniġerjali, kien disponibbli għall-pubbliku fuq il-pjattaforma tal-Kummissjoni tad-data 
miftuħa dwar il-Koeżjoni. Madankollu, aħna nqisu li, f’termini tal-proposti għall-2021-
2027, it-twaqqif tal-pubblikazzjoni kemm tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-
Istati Membri137, kif ukoll tar-rapporti strateġiċi li l-Kummissjoni tibgħat lill-awtoritajiet 
tal-kwittanza dwar kemm il-Fondi jilħqu l-objettivi strateġiċi, jikkostitwixxi pass lura138. 
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2. Jeħtieġ li dawk responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE jieħdu s-
sjieda tal-ġestjoni finanzjarja tajba tal-baġit tal-UE 

95 L-eżistenza ta’ data u ta’ rapporti ta’ kwalità tajba dwar jekk l-objettivi kinux 
intlaħqu u dwar jekk ir-riżultati kinux inkisbu għandha tippermetti li dawk responsabbli 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE jieħdu s-sjieda tal-ġestjoni finanzjarja tajba kif 
meħtieġ mir-Regolament Finanzjarju139. 

96 Fil-kuntest tal-programmi 2007-2013, aħna esprimejna b’dispjaċir li l-proċess ta’ 
għeluq ma jinkludix aċċettazzjoni mill-Kummissjoni tal-aspetti tal-prestazzjoni, bħar-
riżultati miksuba, kif ukoll li l-Kummissjoni ma tirrappurtax dwar il-prestazzjoni tal-
awtorità baġitarja140. 

97 Barra minn hekk, filwaqt li r-rapporti annwali tal-attività jinkludu dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni mid-diretturi ġenerali li, fost affarijiet oħra, ir-riżorsi assenjati lill-
attivitajiet deskritti fir-rapport intużaw skont l-iskop intenzjonat tagħhom u skont il-
prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, fil-prattika, l-aċċertament ipprovdut jeskludi 
speċifikament kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni. L-aċċertament, u kwalunkwe 
riżerva assoċjata, huwa limitat għal kwistjonijiet ta’ regolarità u ta’ kontroll intern141. 

98 Barra minn hekk, f’kull rapport annwali tal-attività, id-Direttur Ġenerali jiddikjara 
li l-informazzjoni fir-rapport tagħti stampa vera u ġusta. Fis-snin preċedenti, din id-
dikjarazzjoni ma kinitx estiża għall-kwalità tad-data rrappurtata dwar il-prestazzjoni142. 
L-istruzzjonijiet interni tal-Kummissjoni dwar it-tħejjija tar-Rapporti Annwali tal-
Attività 2018, li ġew ippubblikati fir-rebbiegħa tal-2019, issa jirrikjedu dikjarazzjoni 
minn membru tal-maniġment superjuri tad-Direttur Ġenerali biex tkopri d-data dwar 
il-prestazzjoni, maħsuba biex tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ dan tal-aħħar. L-impatt 
prattiku ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet addizzjonali, li aħna għadna ma eżaminajniex, 
mhuwiex ċar fil-gwida. 

12 L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża 
biex tittieħed azzjoni korrettiva u biex jiġi 
appoġġat il-proċess ta’ ppjanar strateġiku 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

99 Huwa importanti li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża biex jiġu 
mmaniġġjati l-attivitajiet, jiġu ottimizzati r-riżultati u jsiru aġġustamenti fis-sistemi ta’ 
ġestjoni, kif ukoll biex jiġi appoġġat il-proċess tal-ippjanar strateġiku143. Dan japplika fl-
istadji kollha taċ-ċiklu ta’ ġestjoni baġitarja, mill-allokazzjoni tal-fondi matul il-QFP, sal-
programmazzjoni u l-ġestjoni tal-proġetti nfushom. 
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100 Għall-perjodi 2007-2013 u 2014-2020, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-
programmi (li tinkludi d-diffikultajiet li jirriżultaw u l-miżuri li ttieħdu biex dawn jiġu 
indirizzati) intbagħtet lill-Kummissjoni mill-Istati Membri permezz tar-rapporti annwali 
ta’ implimentazzjoni tagħhom; dawn ir-rapporti jiġu approvati mill-Kumitati ta’ 
Monitoraġġ u mbagħad jiġu vvalidati mill-Kummissjoni. Minflok, għall-2021-2027, il-
Kummissjoni tipproponi li jintużaw il-laqgħat tal-analiżi annwali tal-prestazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex tiġi eżaminata l-prestazzjoni tal-programmi. 
Madankollu, il-proposta mhix ċara f’dak li jirrigwarda l-parteċipanti, il-kontenut u l-
konsegwenzi ta’ dawn il-laqgħat144. Barra minn hekk, filwaqt li d-data dwar il-
prestazzjoni se tiġi ppreżentata b’mod elettroniku mill-Istati Membri kull xahrejn (ara l-
PG Nru 10), il-laqgħat tal-analiżi tal-prestazzjoni se jseħħu biss darba fis-sena145. 

101 Aħna sibna li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ma tintużax biżżejjed, xi 
kultant minħabba li din ma tkunx disponibbli mill-ewwel. Kwistjoni partikolari hija li 
prestazzjoni insuffiċjenti ma twassalx għal sanzjonijiet finanzjarji, la fil-livell strateġiku 
u lanqas fil-livell tal-programm jew tal-proġett. 

1. Jeħtieġ li informazzjoni sinifikattiva dwar il-prestazzjoni tkun disponibbli biex 
jittieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza 

102 Aħna rrappurtajna f’PG preċedenti (ara l-PG Nri 5, 8 u 10) li d-disponibbiltà ta’ 
informazzjoni sinifikattiva dwar il-prestazzjoni mhix garanita, li minnha nfisha tillimita l-
użu tagħha għat-teħid ta’ deċiżjonijiet u ta’ azzjonijiet korrettivi. Barra minn hekk, 
hemm problema inerenti fit-twaqqit taċ-ċiklu ta’ ġestjoni tal-programmi, peress li jrid 
jgħaddi ċertu żmien qabel ma r-riżultati (mis-sistemi ta’ monitoraġġ) isiru disponibbli u 
jkunu jistgħu jintużaw għat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Din id-disponibbiltà tardiva tar-
riżultati ġiet aggravata minn dewmien fil-bidu tal-programmi (ara l-PG Nru 7). Is-Servizz 
ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew osserva li ma hemm l-ebda fażi ta’ “preklużjoni” 
bejn iż-żewġ ċikli tal-QFP, u li t-tagħlimiet politiċi sħaħ li nsiltu minn perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti jkunu għadhom mhumiex disponibbli meta jkunu jridu 
jsiru r-riflessjonijiet dwar il-proposti u l-pożizzjonijiet futuri146. L-istess problema teżisti 
għal informazzjoni ġġenerata minn evalwazzjonijiet ex post għal perjodu ta’ 
programmazzjoni partikolari147 (ara l-PG Nru 13). 

2. Meta tkun teżisti, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni hija mistennija li tintuża 
għall-monitoraġġ u għat-teħid ta’ azzjoni korrettiva 

103 F’termini tal-proċess strateġiku, aħna osservajna fil-PG Nru 2 li l-allokazzjoni tal-
finanzjament lill-Istati Membri jeħtieġ li tkun ibbażata fuq informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-passat. Fl-awditi tagħna, aħna sibna li kemm fil-livell tal-programm kif 
ukoll f’dak tal-proġett, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni mhux dejjem ġiet 
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immonitorjata, u li meta l-miri ma ntlaħqux ma kinux ittieħdu miżuri ta' rimedju (bħall-
applikazzjoni ta’ korrezzjonijiet finanzjarji). Fil-PG Nru 6, aħna osservajna li l-ilħuq tal-
objettivi tal-prestazzjoni ġeneralment ma jkollu l-ebda impatt fuq il-livell ta’ 
finanzjament mill-UE, la fil-livell tal-programm (eż. ir-riżerva ta’ prestazzjoni, l-għeluq) 
u lanqas fil-livell tal-proġett. 

104 Aħna identifikajna każijiet oħra li fihom l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ma 
ġietx sfruttata kompletament. 

Rapport speċjali dwar l-appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta’ 
azzjoni għaż-żgħażagħ 

Fil-minuti tal-laqgħat dwar l-eżami annwali, aħna sibna li l-kummenti tal-
Kummissjoni ffukaw fuq l-implimentazzjoni finanzjarja u l-outputs aktar milli fuq ir-
riżultati reali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni aċċettat id-data ppreżentata mill-
Istati Membri fil-laqgħat dwar l-eżami annwali mingħajr ma vverifikatha. F’każ 
minnhom, filwaqt li l-Kummissjoni rrappurtat li l-miri għal tliet miżuri kienu diġà 
ntlaħqu, il-kalkolu mill-ġdid tagħna żvela li, fil-fatt, kien inkiseb biss 72 % tal-valur fil-
mira148. 

Rapport speċjali dwar il-broadband fl-Istati Membri tal-UE 

Bħala eżempju ta’ azzjonijiet korrettivi inadegwati, aħna sibna li mhux il-miri kollha 
relatati mal-broadband għall-Istati Membri se jinkisbu sal-2020; madankollu, il-
Kummissjoni ma pproponiet l-ebda azzjoni korrettiva149. 

5 – Prinċipju li jirregola l-evalwazzjoni 

105 L-aħħar fażi taċ-ċiklu ta’ implimentazzjoni hija l-evalwazzjoni, fejn il-kisbiet u l-
impatti tagħhom jiġu vvalutati fil-fond. L-evalwazzjonijiet jistgħu jsiru fil-livell tal-
programm (evalwazzjoni ex ante, evalwazzjonijiet matul il-perjodu bħal 
evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu150, evalwazzjoni ex post) jew fil-livell tal-politika 
(valutazzjoni tal-impatt ex ante, analiżi ex post). L-evalwazzjonijiet tal-Istati Membri 
jirrigwardaw il-programmi (jew gruppi ta’ programmi) fil-livell nazzjonali jew dak 
reġjonali, filwaqt li l-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni jirrigwardaw il-fondi jew il-
programmi fil-livell tal-UE. 
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13 L-evalwazzjonijiet, kemm fil-livell tal-
programmi kif ukoll f’dak tal-politika, 
jintużaw għat-teħid ta’ deċiżjonijiet 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

106 B’mod ġenerali, il-Kummissjoni fasslet u implimentat sistema ta’ 
evalwazzjonijiet imfassla tajjeb, u s-sistema tagħha ta’ analiżi ex post tipparaguna 
tajjeb mas-sitwazzjoni fil-maġġoranza tal-Istati Membri151. Fl-2018, l-OECD ikklassifikat 
is-sistema tal-UE ta’ analiżi ex post fir-raba’ post fost il-membri tal-OECD152. 

107 Madankollu, aħna sibna żewġ problemi li jaffettwaw l-utilità tal-
evalwazzjonijiet: 

o l-evalwazzjonijiet ma jintużawx għat-teħid ta’ deċiżjonijiet – minħabba li ma 
jitwettqux jew għax ma jkunux disponibbli fil-mument opportun; jew meta jkunu 
jeżistu dawn ma jintużawx biżżejjed għat-teħid ta’ deċiżjonijiet; 

o huma ma jkunux ibbażati fuq evidenza sottostanti xierqa. 

1. Jeħtieġ li l-evalwazzjonijiet jintużaw għat-teħid ta’ deċiżjonijiet 

108 Xi kultant la jitwettqu evalwazzjonijiet tal-impatt u lanqas evalwazzjonijiet 
ex ante. 

Opinjoni dwar il-proposta tas-CPR 

o Fil-livell tal-politika, mill-2002 ’l hawn, il-proposti leġiżlattivi ewlenin kollha jridu 
jkunu suġġetti għal valutazzjoni tal-impatt. Għall-kuntrarju tal-perjodi l-oħra, il-
Kummissjoni ma wettqitx valutazzjoni tal-impatt għas-CPR għall-perjodu 2021-
2027. Ir-regolamenti speċifiċi għall-fond għas-seba’ fondi rregolati mis-CPR 
kienu suġġetti għal valutazzjonijiet tal-impatt. Madankollu, dawn il-
valutazzjonijiet ma kinux ikopru ċerti kwistjonijiet importanti ta’ rilevanza 
ġenerali153. 

o L-evalwazzjonijiet ex ante obbligatorji tal-programmi mill-Istati Membri għenu 
biex jiżguraw loġika ta’ intervent aktar robusta fil-programmi. Madankollu, il-
proposti għall-perjodu 2021-2027 jeliminaw dan l-iżvilupp pożittiv154. 

109 It-tieni problema hija l-puntwalità. Aħna diġà rreferejna (ara l-PG Nru 12) għad-
diffikultà fil-puntwalità, li jfisser li l-evalwazzjonijiet ex post, li jitwettqu wara l-perjodu 
ta’ programmazzjoni, ma jistgħux ikunu disponibbli biex iservu bħala bażi għall-
proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ programmazzjoni segwenti. Hekk kif enfasizzat il-
Kummissjoni, l-evalwazzjoni 2007-2013 ġiet ikkompletata fl-2016, filwaqt li l-
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leġiżlazzjoni għall-perjodu 2014-2020 tħejjiet mill-2011. B’hekk, din ma setgħetx 
tintuża għall-programmazzjoni tal-qafas 2014-2020155. 

110 Il-qafas leġiżlattiv għall-2014-2020 introduċa l-evalwazzjoni obbligatorja tal-
programmi (li tkopri l-effettività) min-naħa tal-Istati Membri matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni. Fil-fehma tagħna, dawn l-evalwazzjonijiet setgħu tal-inqas indirizzaw 
parzjalment din il-problema inerenti tat-twaqqit u jservu bħala bażi għall-proposti 
leġiżlattivi għall-perjodu 2021 – 2027. Madankollu, l-ebda evalwazzjoni ta’ dan it-tip 
ma ġiet ikkompletata sa tmiem l-2017. Għall-2021-2027, huwa propost li l-Kummissjoni 
twettaq ukoll evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-fondi li tista’ tipprovdi fehim 
approfondit utli f’dan il-kuntest. 

111 It-tielet problema hija li l-evalwazzjonijiet mhux dejjem jintużaw. L-evalwazzjoni 
ex post tal-programmi mill-Istati Membri kienet volontarja fl-2007-2013 u fl-2014-
2020. L-IAS sab dgħjufijiet fir-rigward tas-segwitu għall-evalwazzjonijiet (jiġifieri l-użu li 
sar minnhom) mill-Istati Membri. Pereżempju, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri fil-
kampjun tal-IAS ma ħejjewx pjan ta’ azzjoni komprensiv biex jindirizzaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni. Skont il-proposta tal-Kummissjoni, dan it-tip ta’ 
evalwazzjoni se jkun obbligatorju għall-2021-2027. 

2. Jeħtieġ li l-evalwazzjonijiet ikunu bbażati fuq evidenza utli u affidabbli 

112 Aħna diġà ġbidna l-attenzjoni għal għadd ta’ problemi fir-rigward tal-eżistenza u 
l-affidabbiltà tad-data (ara l-PG Nri 5, 8 u 10). Dawn il-problemi jaffettwaw ukoll l-
evalwazzjonijiet. 

Rapport speċjali dwar ir-rieżaminar ex post tal-leġiżlazzjoni tal-UE 

Aħna sibna li, filwaqt li l-evalwazzjonijiet kienu twettqu skont ir-rekwiżiti legali u l-
prattiki tajbin iddefiniti fil-linji gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar, in-nuqqas ta’ 
disponibbiltà tad-data kien problema ewlenija li fixkel it-twettiq ta’ rieżamijiet xierqa 
bbażati fuq l-evidenza156. 

113 Fir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post 2007-2013 tagħha dwar is-“Sistema ta’ 
twettiq”, il-Kummissjoni kkonkludiet li waħda mir-raġunijiet prinċipali għall-
utilizzazzjoni insuffiċjenti tal-evalwazzjonijiet imwettqa mill-Istati Membri għat-tagħlim 
dwar il-politika kienet id-disponibbiltà limitata tad-data ta’ monitoraġġ ta’ kwalità 
tajba u tad-data dwar il-gruppi ta’ tqabbil għall-fini tal-evalwazzjoni ex post157. Il-
proposti tal-Kummissjoni għall-2021-2027 jinkludu r-rekwiżit li l-Istati Membri jridu 
jiżguraw il-proċeduri neċessarji għall-produzzjoni u l-ġbir tad-data meħtieġa għall-
evalwazzjonijiet158. 
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6 – Prinċipju trażversali 

14 Is-sostenibbiltà hija inkorporata fiċ-ċiklu 
biex tiżgura l-effettività aktar fit-tul tal-
interventi pubbliċi 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

114 Is-sostenibbiltà hija element kruċjali għall-effettività fit-tul tal-interventi 
pubbliċi159. L-indikazzjoni prinċipali li proġett kiseb outputs u riżultati sostenibbli hija li 
jkun hemm fluss kontinwu ta’ benefiċċji netti wara li dan ikun ġie kkompletat160. 

115 Mhux il-proġetti kollha ffinanzjati mill-UE juru sostenibbiltà (jew din ma tistax 
tintwera). Jeħtieġ li l-iżgurar tas-sostenibbiltà u l-kisba ta’ riżultati dejjiema jiġu 
kkunsidrati matul iċ-ċiklu kollu ta’ implimentazzjoni tal-programm161. 

Fażi ta’ programmazzjoni 

116 L-iżgurar tas-sostenibbiltà jirrikjedi analiżi u strateġija fl-istadju tal-
formulazzjoni ta’ programm biex jinżamm investiment speċifiku fuq terminu twil162. 
F’awditu reċenti, aħna sibna li l-kisba ta’ riżultati dejjiema minn investimenti produttivi 
ma ġietx promossa b’mod effettiv fil-programmi ta’ bażi jew f’dokumenti strateġiċi 
reġjonali rilevanti oħra. Il-kisba ta’ riżultati dejjiema ma kinitx prijorità163. 

117 It-tariffi imposti għall-infrastruttura kofinanzjata mill-UE jikkostitwixxu 
problema partikolari f’dak li jirrigwarda s-sostenibbiltà finanzjarja. Għall-perjodu 2007-
2013, aħna sibna li dawn it-tariffi mhux dejjem jappoġġaw is-sostenibbiltà tal-
investimenti li jsiru. Pereżempju, it-tariffi tal-ilma mormi imposti fuq l-unitajiet 
domestiċi u fuq l-industrija f’ħafna każijiet kienu baxxi wisq biex jiġi permess it-tiġdid 
tal-infrastruttura fi tmiem il-ħajja ekonomika mistennija tagħha164. Biex din il-problema 
tiġi indirizzata minn tal-inqas b’mod parzjali, il-leġiżlazzjoni għall-2014-2020 kienet 
tirrikjedi li, għal ċerti oqsma speċifiċi (bħas-settur tal-ilma), l-Istati Membri jistabbilixxu 
strateġiji li jipprevedu sors sostenibbli ta’ finanzjament għaż-żamma tal-infrastruttura 
maħluqa mill-proġetti kofinanzjati (kundizzjonalità ex ante Nru 6.1). 

118 Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-kontribut tal-kundizzjonalitajiet ex ante għas-
sostenibbiltà tar-riżultati jeħtieġ li jissaħħaħ165. B’konsegwenza ta’ dan, il-leġiżlazzjoni 
proposta għall-perjodu 2021-2027 tirrikjedi ż-żamma tal-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni 
matul il-perjodu kollu, minflok ma ssir valutazzjoni bħala eżerċizzju ta’ darba. 
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Għażla tal-proġetti 

119 Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi għall-perjodi kollha jirrikjedu li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-benefiċjarji (il-proprjetarji) tal-proġetti magħżula jkollhom il-kapaċità 
amministrattiva u finanzjarja għaż-żamma tal-proġett wara li dan ikun ġie kkompletat. 
Madankollu, fl-awditu tagħna dwar l-appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi fin-
negozji, aħna sibna li l-kriterji tal-għażla ma kinux jirriflettu b’mod adegwat il-ħtieġa li l-
proġetti ffinanzjati mill-FEŻR jiksbu riżultati dejjiema166. Id-dispożizzjonijiet proposti 
tas-CPR għall-perjodu 2021-2027 saru aktar speċifiċi u jirrikjedu li l-Istati Membri 
jeżaminaw jekk il-benefiċjarji għandhomx riżorsi biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni167. 

120 Għal proġetti kbar ta’ investimenti (ta’ aktar minn EUR 50 miljun), għall-perjodi 
2007-2013 u 2014-2020, wieħed mill-għanijiet tal-analiżi obbligatorja tal-ispejjeż 
imqabbla mal-benefiċċji kien li jiġi żgurat li l-investimenti kofinanzjati jkunu 
finanzjarjament vijabbli. Proġetti kbar li ma saritilhomx analiżi tajba tal-ispejjeż 
imqabbla mal-benefiċċji spiss irriżultaw biex ma kinux finanzjarjament vijabbli u/jew 
biex ma jintużawx biżżejjed168. Il-proposta li ma jitkomplewx il-proġetti l-kbar u, 
għaldaqstant, l-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji għall-perjodu 2021-2027 
iżżid ir-riskju għas-sostenibbiltà. 

Fażi ta’ implimentazzjoni 

121 Għat-tliet perjodi ta’ programmazzjoni kollha kemm huma, b’mod ġenerali, il-
leġiżlazzjoni tobbliga lill-benefiċjarji jżommu l-proġetti għal perjodu ta’ 5 snin mid-data 
tal-ikkompletar, biex b’hekk jiġi evitat ir-rimborż tal-finanzjament169. Fl-awditu tagħna 
dwar l-appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi fin-negozji, aħna sibna li l-perjodu 
legali tas-sostenibbiltà kien ġie ssodisfat għall-proġetti kollha li ġew awditjati170. 

122 Dawn id-dispożizzjonijiet mhux dejjem jirriflettu ċ-ċiklu tal-ħajja reali tal-assi, li 
jista’ jkun ferm itwal minn 5 snin. Dan joħloq riskju li l-benefiċjarji jistgħu jiddisponu 
mill-assi wara l-iskadenza tal-perjodu rilevanti. 
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Rapport speċjali dwar l-appoġġ mill-FEŻR għal inkubaturi tan-negozju 

Aħna sibna li s-sistemi stabbiliti jippermettu li parti sinifikanti mill-valur tal-
finanzjament pubbliku tgħaddi għand il-proprjetarji tal-inkubaturi wara t-tmiem tal-
perjodu ta’ sostenibbiltà171. 

Fażi ta’ monitoraġġ/rappurtar/evalwazzjoni 

123 L-iżgurar tas-sostenibbiltà jirrikjedi monitoraġġ xieraq matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
proġett u wara172. Aħna sibna li d-data dwar is-sostenibbiltà xi kultant ma kinitx 
kompleta. 

Rapport speċjali dwar l-appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi fin-
negozji 

Aħna sibna li sa tmiem il-perjodu ta’ sostenibbiltà ta’ 5 snin, limitazzjonijiet fl-
informazzjoni dwar il-monitoraġġ fissru li għal kważi nofs il-proġetti kollha ma kienx 
possibbli li titwettaq valutazzjoni tas-sostenibbiltà. Dan seħħ minħabba li l-
Awtoritajiet Maniġerjali ma kinux ġabru d-data ta’ monitoraġġ meħtieġa, jew 
minħabba li d-dokumenti rilevanti ma kinux għadhom disponibbli peress li l-perjodu 
ta’ arkivjar kien skada. B’mod ġenerali, wara l-ikkompletar tal-proġetti, il-monitoraġġ 
tar-rekwiżiti legali ta’ sostenibbiltà baqa’ limitat fl-ambitu u kien ivarja bejn il-
programmi. B’mod partikolari, billi ma kien hemm l-ebda rekwiżit legali biex huma 
jkomplu jagħmlu dan, l-awtoritajiet maniġerjali ma baqgħux jagħtu segwitu għall-
evoluzzjoni tal-proġetti immedjatament wara tmiem il-perjodu legali tas-
sostenibbiltà173. 

124 Biex ikompli juri n-nuqqas ta’ prominenza mogħtija għal din il-problema, il-
Parlament Ewropew osserva li s-settur pubbliku wera biss interess limitat f’dan ir-
rigward u, konsegwentement, teżisti biss data inkompleta dwar is-sostenibbiltà tar-
riżultati mill-proġetti kofinanzjati mill-FEŻR174. Barra minn hekk, aħna ma sibna l-ebda 
evalwazzjoni tal-programmi ta’ investiment produttiv li kienet tinkludi valutazzjoni 
speċifika tad-durabbiltà tar-riżultati175.  
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Osservazzjonijiet finali 
125 L-interventi tal-politika ta’ Koeżjoni jistgħu jaffettwaw b’mod pożittiv mhux biss 
il-prestazzjoni tal-Istati Membri u tar-reġjuni li fihom dawn jiġu implimentati, iżda 
jistgħu jiġġeneraw ukoll riperkussjonijiet fi bnadi oħra fl-UE. Biex tirrinforza aktar l-
effett pożittiv tal-politika, l-UE fittxet li żżid l-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni tal-infiq 
tagħha fil-qasam tal-Koeżjoni. Fost il-ħafna partijiet ikkonċernati differenti involuti, xi 
kultant ikun hemm fehmiet li jvarjaw jew li jkunu saħansitra kontradittorji dwar kif din 
tista’ tinkiseb. 

126 Il-qafas leġiżlattiv ġenerali tal-UE u r-regoli speċifiċi għall-politika ta’ Koeżjoni 
evolvew b’mod gradwali. Attwalment, dawn jinkludu għadd ta’ karatteristiċi ewlenin 
meħtieġa għal sistema effettiva ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni, għalkemm il-leġiżlazzjoni 
proposta għall-2021-2027 tnaqqas, sa ċertu punt, il-fokus fuq il-prestazzjoni. 
Madankollu, dan it-titjib ġenerali fit-tfassil mhux dejjem żamm il-pass mal-mod kif tiġi 
implimentata l-politika. 

127 Il-prinċipji gwida li identifikajna jkopru ċ-ċiklu kollu ta’ ġestjoni tal-politika, mill-
ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni sal-istadji ta’ rappurtar u evalwazzjoni. Iktar ’il 
fuq mill-prinċipji gwida hemm il-kunċett ta’ valur miżjud tal-UE – il-valur li jirriżulta 
minn intervent tal-UE li jkun addizzjonali għall-valur li kieku kien jinħoloq mill-azzjoni 
tal-Istati Membri waħidha. Aħna ddikjarajna fil-passat li l-programmi ta’ nfiq li ma 
jipprovdux valur miżjud tal-UE, fihom infushom, x’aktarx li ma jippreżentawx użu 
effiċjenti u effettiv tal-flus tal-kontribwenti tal-UE. Aħna sibna wkoll li l-identifikazzjoni 
ta’ valur miżjud ġenwin tal-UE spiss kienet diffiċli, b’mod partikolari fejn titħaddem 
ġestjoni kondiviża, bħal fil-każ tal-qasam tal-Koeżjoni. 

128 Biex nindirizzaw l-oqsma li jirrikjedu attenzjoni partikolari, aħna għamilna 
rakkomandazzjonijiet fir-rapporti tagħna tal-passat. Dawn kienu jinkludu: 

o Il-ħtieġa ta’ prijoritajiet ċari fil-livell tal-UE – flimkien ma’ miri assoċjati – li 
għalihom l-infiq tal-Koeżjoni jeħtieġ li jikkontribwixxi, biex jiġu razzjonalizzati u 
ssimplifikati l-oqfsa strateġiċi sabiex jinkiseb sett koerenti ta’ objettivi ta’ livell 
għoli li jiġu kkonkretizzati f’objettivi operazzjonali (il-PG Nru 1); 

o Jenħtieġ li r-reviżjonijiet tal-programmi jieħdu kont tal-kunsiderazzjonijiet ta’ 
prestazzjoni, inkluż il-kisba ta’ riżultati aħjar (il-PG Nru 9). 

129 Aħna indikajna wkoll il-fatt li l-qafas leġiżlattiv għandu jkun lest sa mill-bidu tal-
perjodu ta’ programmazzjoni billi d-dewmien fl-implimentazzjoni jaffettwa l-fażijiet 
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sussegwenti taċ-ċiklu. Dewmien kumulattiv fl-implimentazzjoni, flimkien ma’ trikkib 
tal-perjodi ta’ eliġibbiltà, ibiddel il-fokus minn fuq il-kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni 
għal fuq l-infiq tal-flus (ara l-PG Nru 7) u jillimita l-użu li jista’ jsir mid-data dwar il-
prestazzjoni għall-finijiet ta’ evalwazzjoni jew ta’ ppjanar strateġiku (ara l-PG Nri 12 u 
13). 
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Anness 

Anness I — Evoluzzjoni tal-orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni 
It-tabella ta’ hawn taħt turi jekk, għal kull PG, il-kriterji li fuqhom huma bbażati l-ġudizzji tagħna kinux stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-programm ta’ 
Koeżjoni rilevanti. Aħna żviluppajna l-biċċa l-kbira mill-kriterji biex ikun fihom aktar dettall minn dak li huwa inkluż fl-analiżi ta’ kull PG fit-test 
prinċipali. Biex nipprovdu stampa kompleta, aħna analizzajna l-perjodi ta’ programmazzjoni kollha mill-introduzzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni. 

 
1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Prinċipji li jirregolaw l-ippjanar strateġiku       

1. L-UE artikolat viżjoni ċara u konsistenti ta’ dak li hija trid tikseb bil-fondi tal-politika ta’ Koeżjoni, li jeħtieġ li tiġi adottata u operazzjonalizzata. 
Eżistenza ta’ strateġija globali għall-UE kollha       

Objettivi strateġiċi tal-UE kkonkretizzati f’objettivi għall-politika ta’ Koeżjoni       

2. L-allokazzjoni tal-finanzjament lill-Istati Membri tieħu kont tal-ħtiġijiet identifikati u hija bbażata fuq informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
Metodu ta’ allokazzjoni stabbilit fil-leġiżlazzjoni       
Allokazzjoni bbażata fuq il-PDG       
Allokazzjoni bbażata fuq il-ħtiġijiet f’oqsma speċifiċi       
Allokazzjoni bbażata fuq informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-passat       

Prinċipji li jirregolaw il-programmazzjoni       

3. Teżisti loġika ta’ intervent ċara 
Eżistenza ta’ strateġija nazzjonali obbligatorja (eż. Qafas ta’ Referenza Strateġiku Nazzjonali, Ftehim ta’ 
Sħubija)       

Definizzjoni tal-objettivi/prijoritajiet fil-livell nazzjonali       
L-istrateġija komuni għall-UE kollha kkonkretizzata f’objettivi fil-livell nazzjonali, flimkien ma’ miri (ir-riżultati 
prinċipali mistennija) 

      

Identifikazzjoni u artikolazzjoni tal-ħtiġijiet fil-livell nazzjonali       
Eżistenza ta’ programmi obbligatorji       
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1989-
1993 

1994-
1999 

2000-
2006 

2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

Identifikazzjoni u artikolazzjoni tal-ħtiġijiet fil-livell tal-programm       
Definizzjoni tal-objettivi fil-livell tal-programm       
Definizzjoni tal-azzjonijiet li jindirizzaw l-objettivi fil-livell tal-programm       
Mudell standardizzat tal-programm li jiddeskrivi l-loġika ta’ intervent b’mod armonizzat       
Ripartizzjoni tad-data finanzjarja skont il-kodiċijiet ta’ intervent fil-livell tal-programm       
4. Il-finanzjament huwa mmirat tajjeb 
Eżistenza ta’ rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika li jobbligaw lill-Istati Membri kollha biex jallokaw ċertu 
ammont ta’ flus lill-oqsma ta’ prijorità tal-UE 

      

Eżistenza ta’ kundizzjonalitajiet ex ante/kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni li jikkontribwixxu biex il-fondi jiġu 
kkonċentrati fuq oqsma fil-mira/tip ta’ benefiċjarju fil-mira 

      

5. Hemm stabbilit qafas sempliċi u konsistenti għall-kejl tal-prestazzjoni 
Indikaturi tal-outputs (speċifiċi għall-programm)       
Indikaturi tal-outputs (komuni għall-FEŻR/FK/FSE)       
Indikaturi tar-riżultati (speċifiċi għall-programm)       
Indikaturi tar-riżultati (komuni għall-FEŻR/FK/FSE)       
Inklużjoni obbligatorja u bil-quddiem (fl-adozzjoni tal-programm) tal-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati fil-
programmi       

Linji bażi u miri għall-outputs u r-riżultati meħtieġa speċifikament mill-mudell tal-programm       
Stadji importanti meħtieġa għall-outputs (*limitati biss għall-qafas tal-prestazzjonigħall-2014-2020)       
Stadji importanti meħtieġa għar-riżultati (*limitati biss għall-qafas tal-prestazzjoni għall-2014-2020)       
Definizzjoni armonizzata tal-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati fil-qasam tal-Koeżjoni       
6. Hemm stabbiliti mekkaniżmi li jinċentivaw il-prestazzjoni 
Ħtieġa li jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet strateġiċi/regolatorji għall-użu effettiv tal-fondi (kundizzjonalitajiet 
ex ante/kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni) 

      

Riżerva obbligatorja ta’ prestazzjoni/analiżi ta’ nofs it-terminu li jieħdu kont tal-prestazzjoni fil-livell tal-
programm 

      

Pagament tal-bilanċ finali lill-programm marbut mal-ilħuq tal-miri (għeluq)       

Korrezzjonijiet finanzjarji għal proġetti, jekk ir-riżultati miftiehma ma jinkisbux (*limitati biss għall-qafas tal-
prestazzjoni) 

      

Ibbaġitjar dirett abbażi tal-prestazzjoni - pagamenti ibbażat fuq l-issodisfar tal-kundizzjonijiet u fuq il-ksib tar-
riżultati (fakultattiv) 
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Irbit tal-iżborżament tal-fondi tal-UE mal-konformità mar-rekwiżiti ta’ governanza ekonomika (Semestru 
Ewropew) 

      

Prinċipji li jirregolaw l-implimentazzjoni       

7. L-Istati Membri jonfqu l-fondi tagħhom taħt il-politika ta’ Koeżjoni b’mod f’waqtu 
Dati ta’ skadenza għall-preżentazzjoni ta’ strateġiji nazzjonali u programmi       

Skedi ta’ żmien ċari għad-deżinjazzjoni (jekk ikun meħtieġ)       

Proċess ta’ deżinjazzjoni aktar sempliċi (riportament ta’ sistemi preċedenti)       
Eżistenza ta’ regoli finanzjarji dwar ir-regola (N+2) jew (N+3) tal-infiq f’waqtu biss       
Dati ta’skadenza għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti tal-għeluq (14 jew 15-il xahar wara l-perjodu ta’ 
eliġibbiltà) 

      

Dati ta’ skadenza għall-Kummissjoni biex tikkompleta l-valutazzjoni tal-għeluq u tħallas il-bilanċ finali       

Inklużjoni bil-quddiem ta’ mudelli għad-dokumenti ta’ programmazzjoni fis-CPR       
Rekwiżiti li jiżguraw l-implimentazzjoni f’waqtha tal-proġetti       

8. Jeżisti approċċ orjentat lejn il-prestazzjoni fl-għażla u fl-implimentazzjoni tal-proġetti 
Rekwiżit għall-Istati Membri biex jistabbilixxu u japplikaw il-kriterji għall-għażla tal-proġetti       
Rekwiżit għall-Istati Membri biex jipprovdu informazzjoni dwar il-possibbiltajiet ta’ finanzjament u l-proċeduri 
tal-għażla lill-benefiċjarji potenzjali 

      

Rekwiżit għall-Istati Membri biex il-kriterji tal-għażla jiżguraw il-kontribut tal-proġetti magħżula għall-objettivi 
u għar-riżultati 

      

Hemm rekwiżiti addizzjonali tal-kwalità li jikkonċernaw il-kriterji tal-għażla (il-kosteffettività, il-konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni) 

      

Il-kriterji tal-għażla jirrikjedu l-identifikazzjoni ta’ mill-anqas indikatur wieħed tar-riżultati li jikkorrispondi 
għall-objettivi tal-programm 

      

Rekwiżit għall-Istati Membri biex jippjoritizzaw il-proġetti li jridu jintgħażlu       
Il-Kummissjoni tista’ tagħmel osservazzjonijiet dwar il-kriterji tal-għażla; l-Istati Membri jridu jagħtu segwitu 
għal dawn l-osservazzjonijiet 

      

Inklużjoni obbligatorja ta’ indikaturi tal-prestazzjoni fil-ftehimiet ta’ għotja       
Obbligu biex il-proġetti ffinanzjati jiġu implimentati bl-aktar mod kosteffettiv (applikazzjoni tal-liġi dwar l-
akkwist pubbliku)       

Obbligu biex il-proġetti ffinanzjati jiġu implimentati bl-aktar mod kosteffettiv (analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-
benefiċċji, diskrepanza fil-finanzjament) 
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9. Ir-reviżjonijiet tal-programmi huma bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni li jinkludu r-riżultati 
Tibdiliet fil-programmi jistgħu jsiru biss f’ċerti kundizzjonijiet (eż. ċirkustanzi soċjoekonomiċi, diffikultajiet fl-
implimentazzjoni) 

      

Valutazzjoni obbligatorja tal-impatt tal-bidliet fuq l-objettivi (għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni) u l-
ħtieġa ta’ ġustifikazzjoni tal-bidliet proposti fil-programmi 

      

Valutazzjoni obbligatorja tal-impatt tal-bidliet fuq l-indikaturi fil-qafas tal-prestazzjoni       

Il-programmi riveduti kollha jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni       

Prinċipji li jirregolaw il-monitoraġġ u r-rappurtar       

10. Is-sistemi ta’ monitoraġġ jiżguraw li d-data dwar il-prestazzjoni tkun f’waqtha u ta’ kwalità tajba 
Rekwiżit għall-Istati Membri biex jistabbilixxu sistema li tirreġistra u taħżen id-data tal-monitoraġġ f’forma 
kompjuterizzata 

      

Rekwiżit għall-Istati Membri biex jiddeskrivu l-arranġamenti għall-ġbir u l-ipproċessar tad-data fid-dokumenti 
tal-programmazzjoni tagħhom (kundizzjonalità ex ante Nru 7) 

      

Il-funzjonament tas-sistema jiġi awditjat mill-awtorità indipendenti tal-awditjar fl-istadju bikri ta’ 
implimentazzjoni 

      

Skambju obbligatorju ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet permezz ta’ mezzi elettroniċi 
(koeżjoni elettronika) 

      

Rekwiżit għall-Istati Membri biex jittrażmettu data elettronikament permezz tas-sistema tal-IT tal-
Kummissjoni f’forma strutturata 

      

L-Awtoritajiet Maniġerjali jikkonfermaw l-affidabbiltà tad-data dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni fid-
dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni tagħhom 

      

L-Awtoritajiet tal-Awditjar jikkonfermaw il-valutazzjoni tal-Awtoritajiet Maniġerjali fuq l-affidabbiltà tad-data 
dwar il-prestazzjoni fl-opinjonijiet tal-awditjar 

      

Il-Kumitat ta’ Monitoraġġ jeżamina u jikkonferma l-kwalità tad-data li l-Awtoritajiet Maniġerjali jittrażmettu 
lill-Kummissjoni 

      

Ir-rwol tal-Kummissjoni fl-eżaminar tad-data huwa stabbilit fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni       

Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti jekk ikun hemm nuqqas serju fil-kwalità u fl-affidabbiltà tas-
sistema ta' monitoraġġ jew tad-data dwar l-indikaturi komuni u speċifiċi       

11. Hemm obbligu ta’ rendikont ċar għall-prestazzjoni 
Rekwiżit għall-Istati Membri biex jitrażmettu lill-Kummissjoni data dwar il-prestazzjoni tal-programmi għall-
fondi kollha       

Obbligu li l-Istati Membri jipprovdu rapporti annwali ta’ implimentazzjoni       
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Rapporti strateġiċi meħtieġa mill-Kummissjoni       

Id-data dwar il-prestazzjoni hija disponibbli online fil-pront u għall-pubbliku       
Il-Kummissjoni hija meħtieġa taċċetta b’mod espliċitu l-outputs u r-riżultati miskuba fl-għeluq tal-programm       

12. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża biex tittieħed azzjoni korrettiva u biex jiġi appoġġat il-proċess ta’ ppjanar strateġiku 
L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni hija prevista li tintuża għal deċiżjonijiet fil-livell strateġiku (analiżi ta’ nofs 
it-terminu) 

      

L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni hija prevista li tintuża għal deċiżjonijiet fil-livell tal-programm (riżerva ta’ 
prestazzjoni, analiżi ta’ nofs it-terminu u korrezzjonijiet għal prestazzjoni insuffiċjenti) 

      

Approvazzjoni formali tal-prestazzjoni tal-programmi mill-Kummissjoni       
Approvazzjoni formali tal-prestazzjoni tal-programmi mill-kumitat ta’ monitoraġġ        
Laqgħa annwali ta’ rieżami bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex tiġi eżaminata l-prestazzjoni ta’ kull 
programm       

Prinċipju li jirregola l-evalwazzjoni       

13. L-evalwazzjonijiet, kemm fil-livell tal-programmi kif ukoll f’dak tal-politika, jintużaw għat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
Valutazzjoni tal-impatt ex ante tal-leġiżlazzjoni relatata mal-Koeżjoni mill-Kummissjoni       

Evalwazzjoni ex post obbligatorja tal-programmi mill-Istati Membri       
Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu/interim obbligatorja tal-programmi mill-Istati Membri, li jkopru l-effettività       
Evalwazzjoni ex post obbligatorja tal-programmi mill-Istati Membri       
Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu obbligatorja tal-politika/fondi mill-Kummissjoni       
Evalwazzjoni ex post obbligatorja tal-politika/fondi mill-Kummissjoni       

Prinċipju trażversali       

14. Is-sostenibbiltà hija inkorporata fiċ-ċiklu biex tiżgura l-effettività aktar fit-tul tal-interventi pubbliċi 
Fl-għażla tal-proġetti, l-Awtoritajiet Maniġerjali huma meħtieġa jeżaminaw il-kapaċità (finanzjarja u 
amministrattiva) tal-benefiċjarji f’dak li jirrigwarda ż-żamma tal-proġetti       

L-Istati Membri huma meħtieġa jeżaminaw jekk il-benefiċjarji għandhomx riżorsi biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni       

Proġetti kbar (> EUR 50 miljun) iridu jkunu akkumpanjati minn analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji li 
tkopri l-vijabbiltà finanzjarja tal-proġetti d      

Il-benefiċjarji għandhom l-obbligu li jżommu l-proġetti (proġetti/investiment produttivi u infrastruttura) għal 
mill-inqas 5 snin       
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Kundizzjonalitajiet ex ante jew kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni jirrikjedu qafas strateġiku li jiżgura s-
sostenibbiltà tal-investimenti       
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