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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 

    

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-14 ta' Lulju 2015 

 
 
Il-finanzjament mill-UE għal mikroimprendituri jista' jkun immirat aħjar jekk il-
ħtiġijiet speċifiċi jiġu indirizzati b'mod adegwat, jgħidu l-awdituri tal-UE 
 
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-finanzjament mill-UE għal 
mikroimprendituri jista' ma jkunx qed jindirizza l-ħtiġijiet tagħhom b'mod adegwat minħabba nuqqas ta' 
valutazzjonijiet speċifiċi tal-ħtiġijiet, sistemi xierqa ta' mmaniġġjar tar-riskju u informazzjoni komparattiva dwar l-
ispejjeż ta' implimentazzjoni.  
 
“Il-ħolqien ta' mikrointrapriżi u ta' negozji ġodda jista' jkun għodda effettiva għat-tnaqqis tal-esklużjoni u l-qgħad. 
Madankollu, il-mikroimprendituri qed jesperjenzaw diffikultajiet biex jaċċessaw is-suq tal-kreditu konvenzjonali, li 
jostakola l-ħolqien ta' mikrointrapriżi ġodda u t-tkabbir tal-impjiegi indipendenti. Biex tittratta din il-kwistjoni, l-UE 
tipprovdi għotjiet jew tiffaċilita l-aċċess għal finanzjament permezz ta' selfiet u garanziji. Aħna vvalutajna jekk dawn il-
programmi jindirizzawx b'mod adegwat il-ħtiġijiet tal-mikroimprendituri Ewropej. Sibna dgħufijiet relatati mal-istadju ta' 
programmazzjoni u tfassil, u nuqqas ta' biżżejjed informazzjoni affidabbli dwar il-prestazzjoni li, fil-fehma tagħna, jista' 
jkollu impatt negattiv fuq l-effettività tal-appoġġ finanzjarju tal-UE pprovdut lis-settur,” iddikjarat Iliana Ivanova, il-
Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport.  
 
L-awdituri tal-UE analizzaw 27 proġett ikkompletati parzjalment jew kompletament, li huma ffinanzjati permezz tal-Fond 
Soċjali Ewropew u tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress, li jirrappreżentaw bejn wieħed u ieħor 
EUR 1.2 biljun imħallsa fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-Italja, fil-Polonja u fir-Rumanija. Barra minn hekk, huma wettqu stħarriġ 
ta' 18-il Awtorità Maniġerjali f'14-il Stat Membru inkarigati bi 22 programm operazzjonali taħt l-FSE biex jiġbru 
informazzjoni addizzjonali dwar l-esperjenza tagħhom fir-rigward tal-appoġġ finanzjarju lil mikroimprendituri. L-awdituri 
eżaminaw jekk l-appoġġ kienx qed jindirizza l-ħtiġijiet reali tal-mikroimprendituri u jekk kienx hemm stabbiliti sistemi 
robusti ta' rappurtar tal-prestazzjoni. Huma eżaminaw ukoll jekk kienx hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-
ispiża ta' implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju.  
 
L-awdituri sabu dgħufijiet fil-programmazzjoni u t-tfassil tal-appoġġ finanzjarju mill-FSE u nuqqas ta' biżżejjed monitoraġġ 
affidabbli tal-prestazzjoni. Barra minn hekk, la l-Kummissjoni Ewropea u lanqas l-Istati Membri ma kellhom informazzjoni 
komparattiva dwar l-ispiża tal-amministrazzjoni għal kull Stat Membru u għal kull mekkaniżmu ta' finanzjament. B'mod 
kumplessiv, l-Awdituri qiesu li dawn il-kwistjonijiet jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq l-effettività tal-appoġġ finanzjarju 
tal-UE għal mikroimprendituri. 
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Fir-rapport tagħha, il-QEA tirrakkomanda li: 
 

• L-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet meta jkunu qed ifasslu strumenti ta' finanzjament u jħejju 
programmi operazzjonali li jinkludu appoġġ finanzjarju tal-UE lil mikroimprendituri; 

• Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel l-użu ta' strumenti finanzjarji taħt l-FSE mill-Istati Membri kundizzjonali fuq l-
istabbiliment ta' sistemi robusti ta' mmaniġġjar tar-riskju; 

• Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jfasslu miżuri ta' appoġġ finanzjarju mill-FSE biex jilħqu l-persuni qiegħda u dawk 
vulnerabbli; 

• Għall-perjodu sal-2020, il-Kummissjoni tanalizza l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tad-diversi għotjiet, selfiet u 
garanziji biex tistabbilixxi l-livelli reali tagħhom u tidentifika "prattiki tajba" dwar kif dawn jistgħu jitqassmu bi 
spiża raġonevoli. 

 
Noti lill-edituri: 
 
Normalment, il-mikrofinanzjament jingħata għal ammonti li jkunu inqas minn EUR 25 000 u spiss, ikunu ta' inqas 
minn EUR 10 000. Id-domanda totali għal dawn il-livelli ta' finanzjament fl-Istati Membri tal-UE hija stmata li hija ogħla 
minn EUR 12-il biljun. Eżempji msemmija fir-rapport jinkludu EUR 5 000 għall-espansjoni ta' kjosk f'belt u EUR 9 500 biex 
jgħinu fl-istabbiliment ta' żona tal-logħob għat-tfal u ħanut tal-ħwejjeġ. 
 
Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 8/2015), intitolat "L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza il-ħtiġijiet ta' 
mikroimprendituri b'mod adegwat?", ivvaluta jekk il-programmazzjoni u t-tfassil tal-appoġġ tal-UE kienx qed 
jindirizza l-ħtiġijiet reali tal-mikroimprendituri u jekk kienx hemm stabbiliti sistemi robusti ta' rappurtar tal-
prestazzjoni. Barra minn hekk, il-Qorti eżaminat jekk hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-ispejjeż ta' 
implimentazzjoni tal-mekkaniżmi differenti ta' finanzjament mill-UE li jappoġġaw lil mikroimprendituri. 
 
Ir-rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati 
ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

 


