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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-9 ta’ Diċembru 2019 

L-Awdituri tal-UE biħsiebhom jeżaminaw il-programmi ta’ 
kooperazzjoni transfruntiera  

Ħafna reġjuni tal-fruntieri interni tal-UE huma sottożviluppati u jiffaċċjaw disparitajiet 
soċjoekonomiċi. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta jekk il-
programmi speċifiċi li huma ffinanzjati taħt il-politika ta' koeżjoni tal-UE kinux indirizzaw l-isfidi 
transfruntiera b’mod effettiv. 

Ir-reġjuni tal-fruntieri interni tal-UE jkopru 40 % tat-territorju tal-UE, u fihom jgħixu 30 % tal-
popolazzjoni tagħha. Ta’ spiss, dawn ir-reġjuni jkunu sottożviluppati, minħabba li l-ostakli 
amministrattivi, loġistiċi, legali u kulturali li jkun hemm fihom jistgħu jillimitaw it-tkabbir tagħhom. 
Skont studju mwettaq mill-Kummissjoni Ewropea, li kieku jitneħħew 20 % biss tal-impedimenti 
għall-kooperazzjoni transfruntiera, il-PDG tar-reġjuni jiżdied bi 2 % u jinħolqu sa 1 000 000 impjieg. 
Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha l-għan li tnaqqas l-ostakli u d-disparitajiet matul il-programmi 
ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, b’baġit li ammonta għal aktar minn EUR 10 biljun għall-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020.  

“Li kieku jitnaqqsu l-ostakli transfruntiera, ikun ta’ benefiċċju għal ħafna territorji u ċittadini tal-
UE”, qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. 
“Aħna nixtiequ naraw jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri kinux indirizzaw b’mod effettiv l-ostakli 
fiżiċi u legali/amministrattivi li r-reġjuni transfruntiera ltaqgħu magħhom, u b’hekk kinux rawmu 
tkabbir soċjoekonomiku u integrazzjoni territorjali.”  

Il-biċċa l-kbira mill-programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera jagħtu appoġġ għall-kollaborazzjoni 
bilaterali bejn il-pajjiżi ġirien u/jew ir-reġjuni tal-fruntieri marittimi; oħrajn jiffukaw fuq sfidi 
transnazzjonali speċifiċi bħall-ġestjoni ta’ għargħar jew bħat-tniġġis, filwaqt li l-programmi ta’ 
netwerking orizzontali jistimulaw l-iskambju ta’ prassi tajba fost l-Istati Membri kollha. Madankollu, 
l-evalwazzjonijiet ta’ programmi ta’ kooperazzjoni aktar bikrin osservaw in-nuqqas ta’ fokus u ta’ 
strateġija koerenti tagħhom, kif ukoll il-fatt li s-sinerġiji mal-programmi tradizzjonali ta’ żvilupp ta’ 
dawn ir-reġjuni kienu limitati.  

https://www.eca.europa.eu/


2 

 MT 

F’dan l-awditu, l-awdituri se jeżaminaw jekk: 

– il-programmi operazzjonali ta’ kooperazzjoni jiffukawx fuq il-ħtiġijiet u l-isfidi tar-reġjuni 
transfruntiera, aktar milli fuq il-ħtiġijiet ta’ żvilupp ġenerali, li minflok jistgħu jiġu indirizzati fi ħdan 
programmi oħra taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

– il-proġetti magħżula humiex dawk li jindirizzaw dawn il-ħtiġijiet u sfidi transfruntiera bl-
aħjar mod 

– inħolqux sinerġiji ma’ politiki oħra tal-UE, u jekk it-trikkib ġiex evitat 

– ir-riżultati humiex sotenibbli.  

Noti lill-Edituri  

Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE tagħti appoġġ lill-programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
(KTE), jew “programmi Interreg”, permezz ta’ fondi mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR). L-appoġġ taħt il-KTE jiġi pprovdut permezz ta’ “programmi operazzjonali ta’ kooperazzjoni” 
(POK), li jinvolvu sħab minn mill-inqas żewġ Stati Membri, jew Stat Membru wieħed u pajjiż terz 
ġar. Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-Kummissjoni approvat 107 POK. Issa, il-baġit 
allokat huwa ta’ EUR 10.1 biljun. Għall-perjodu 2021-2027, dan huwa mistenni li jinżel għal 
EUR 8.4 biljun. 

Ir-rapport dwar il-kooperazzjoni transnazzjonali se jiġi ppubblikat lejn tmiem l-2020. 

Il-previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu informazzjoni fir-rigward ta’ kompitu tal-awditjar li jkun 
għaddej. Huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda l-awditu u ma għandhomx 
jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar.  

Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni  
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