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Ir-regoli proposti għall-fondi ta’ Koeżjoni wara l-2020 huma aktar 
sempliċi u flessibbli, iżda jinħtieġu salvagwardji addizzjonali, iwissu 
l-Awdituri tal-UE 

Skont Opinjoni li ġiet ippubblikata llum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-pjanijiet il-ġodda dwar kif 
għandhom jintnefqu l-fondi tal-UE relatati mal-Koeżjoni huma aktar sempliċi u flessibbli. Madankollu, l-
awdituri jagħmlu għadd ta’ suġġerimenti dwar kif jista’ jiġi żgurat li l-infiq tal-Istati Membri jkollu impatt reali 
u jkun konformi mar-regoli.  

Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) propost għall-2021-2027 ikopri seba’ fondi għall-investiment 
fl-iżvilupp reġjonali u l-impjieg, is-sigurtà u l-protezzjoni tal-fruntieri, u miżuri għall-appoġġ tal-migranti fl-Istati 
Membri tal-UE. Flimkien, dawn il-fondi jistgħu jammontaw għal madwar EUR 360 biljun, sa terz tal-baġit totali 
tal-UE għall-perjodu 2021-2027. Ir-regolament jistipula objettivi ta’ politika komuni, jiddefinixxi l-allokazzjoni tal-
fondi bejn l-Istati Membri, u jipprovdi regoli għall-programmazzjoni u l-infurzar tal-politika.  

“B’mod ġenerali, il-valutazzjoni tagħna turi li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea rnexxielha tissimplifika t-test, 
iżda l-fokus fuq il-valur għall-flus ma żdiedx u ċerti arranġamenti tal-kontabbiltà ddgħajfu sinifikattivament”, 
qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Aħna nagħmlu 
58 proposta biex jiġu kkunsidrati mil-leġiżlaturi u mill-Kummissjoni, li, jekk jiġu adottati, iwasslu għal politika ta' 
Koeżjoni aktar effettiva u effiċjenti”. 

Fl-Opinjoni tagħhom, l-awdituri jilqgħu l-isforzi kontinwati tal-Kummissjoni Ewropea lejn is-simplifikazzjoni, li, 
jekk jiġu implimentati kif suppost, għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-piż amministrattiv u jittrasponu l-fokus mill-
inputs għar-riżultati. Madankollu, l-awdituri jgħidu li ċerti dispożizzjonijiet mhumiex ċari biżżejjed, li jista’ jwassal 
għal interpretazzjonijiet differenti u jaffettwa ċ-ċertezza legali. L-awdituri jwissu li s-simplifikazzjoni ma 
għandhiex tirriżulta f’riskju akbar ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli, jew ixxekkel li jsir l-aħjar użu tal-fondi 
limitati tal-UE disponibbli. 

Id-dokument josserva wkoll li l-Kummissjoni tipproponi ħames objettivi ta’ politika ta’ livell għoli, aktar milli 
torbot l-infiq ma’ strateġija għall-UE kollha. Madankollu, dawn l-objettivi mhumiex maħsuba biex jiġu 
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kkonkretizzati f’riżultati jew f’miri li jistgħu jitkejlu fil-livell tal-UE. L-awdituri jgħidu li, b’riżultat ta’ dan, ir-riforma 
proposta tista’ tispiċċa tkun jerġa’ inqas orjentata lejn il-prestazzjoni milli kienet fil-perjodu 2014-2020. 

L-awdituri jenfasizzaw li r-regolament jittrasponi r-responsabbiltà addizzjonali għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi 
tal-UE fuq l-Istati Membri. L-awdituri jwissu li l-limitazzjoni, jew anki l-eliminazzjoni, tas-superviżjoni li l-
Kummissjoni twettaq dwar kif l-Istati Membri jonfqu l-fondi tal-UE, tista’ tipperikola l-progress li sar dawn l-
aħħar snin biex jitnaqqas il-livell ta’ nfiq irregolari u ineffettiv fil-qasam ta’ Koeżjoni. 
 

 
 
 

Nota lill-Edituri 

Fid-29 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposta tagħha għal Regolament dwar dispożizzjonijiet 
komuni (CPR) għal seba’ fondi tal-UE għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 li jmiss. Dawn is-seba’ fondi 
huma l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta’ Koeżjoni 
(FK), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (AMIF), il-Fond 
għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI). Ir-responsabbiltà għall-
ġestjoni ta’ dawn il-fondi hija kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. 
 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika 
opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. Dawn l-opinjonijiet jipprovdu 
valutazzjoni indipendenti tal-proposti leġiżlattivi mill-awditur estern tal-UE.  

Il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni tfisser li huwa obbligatorju li l-QEA tiġi kkonsultata. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill – il-koleġiżlaturi tal-UE – għandhom ir-responsabbiltà li jadottaw il-leġiżlazzjoni 
finali għas-CPR. Huma jistgħu jirreferu għal din l-opinjoni biex jipproponu emendi għall-proposta tal-
Kummissjoni. 

Fis-7 ta’ Novembru, il-QEA se tippubblika Opinjoni dwar ir-riforma proposta tal-PAK wara l-2020. 

L-Opinjoni Nru 6/2018 tal-QEA li tirrigwarda l-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2018 dwar ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni hija attwalment disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA 
eca.europa.eu – lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 
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