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Il-Lussemburgu, is-7 ta' Lulju 2016

Strumenti Finanzjarji: l-ispejjeż iridu jinżammu raġonevoli, jgħidu l-Awdituri
tal-UE
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, strumenti finanzjarji li jipprovdu appoġġ mill-UE permezz
ta' self, garanziji u investimenti fil-kapital huma xi drabi għaljin f'dak li jirrigwarda spejjeż u tariffi tal-ġestjoni.
L-istrumenti joperaw fl-Istati Membri kollha u qed jintużaw dejjem aktar mill-UE billi jistgħu jkunu mod aħjar
kif jintużaw il-flus pubbliċi milli l-għotjiet.
L-awdituri eżaminaw jekk l-istrumenti finanzjarji fl-oqsma tal-politika reġjonali, soċjali, tat-trasport u tal-enerġija
kinux mod effiċjenti għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE matul il-perjodu 2007-2013. Huma identifikaw għadd
ta' problemi sinifikanti li llimitaw l-effiċjenza tagħhom:
•
l-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni kienu għoljin fir-rigward tal-appoġġ ipprovdut, u sinifikattivament ogħla
minn dawk għall-fondi tas-settur privat;
•
għadd sinifikanti kienu kbar iżżejjed, u sa tmiem l-2014 komplew jiffaċċjaw problemi sinifikanti fliżborżament tal-kapital tagħhom (għalkemm, minn dak iż-żmien 'il hawn, ittieħdu passi li jistgħu jtaffu din ilproblema);
•
strumenti finanzjarji kemm fil-ġestjoni kondiviża kif ukoll f'dik ċentrali ma rnexxilhomx jattiraw kapital
privat;
•

kien hemm biss għadd limitat li rnexxielhom jipprovdu appoġġ finanzjarju li jista' jerġa' jintuża.

Is-Sinjura Iliana Ivanova, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport, qalet, "Taħt
ċerti kundizzjonijiet, l-istrumenti finanzjarji jirrappreżentaw mod aħjar ta' kif jintnefqu l-flus pubbliċi. Iżda huwa
essenzjali li t-tariffi u l-ispejjeż assoċjati tagħhom jinżammu f'livell raġonevoli waqt il-progress lejn l-2020."
Sar titjib għall-perjodu tal-programm 2014-2020, iżda jifdal ċerti problemi, jgħidu l-awdituri. Irrakkomandazzjonijiet prinċipali tagħhom (b'perjodi ta' żmien fil-mira) huma li jenħtieġ li l-Kummissjoni:
•

tiżgura li l-Istati Membri jirrappurtaw informazzjoni komprensiva dwar l-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni li
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diġà ġġarrbu u tħallsu (sa tmiem l-2017) kif ukoll tibdel ir-regolamenti matul l-2016 biex issaħħaħ l-element talinċentivi fit-tariffi għal maniġers tal-fondi matul il-perjodu sal-2020;
•
tiddistingwi b'mod ċar bejn il-finanzjament żejjed miġbur minn kontribuzzjonijiet pubbliċi u privati u
tiddefinixxi b'mod ċar il-mod kif jiġu kkalkulati l-ammonti mmobilizzati mill-kontribuzzjonijiet pubbliċi nazzjonali
u mill-kontribuzzjonijiet mill-UE, possibbilment skont linji gwida tal-OECD (fl-analiżi ta' nofs it-terminu);
•
tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu data kompleta u affidabbli dwar kontribuzzjonijiet privati għal
dotazzjonijiet tal-kapital (sa tmiem l-2017);
•
tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li l-Istati Membri jerġgħu jużaw il-fondi għall-iskopijiet intenzjonati matul
il-perjodu meħtieġ ta' tmien snin wara tmiem il-perjodu ta' eliġibbiltà 2014-2020 (sa tmiem l-2016).
Noti lill-Edituri
Strumenti finanzjarji jipprovdu appoġġ lir-riċevituri permezz ta' self, garanziji u investimenti fil-kapital. Huma
joffru żewġ benefiċċji meta mqabbla mal-għotjiet: l-immobilizzar ta' flus privati u pubbliċi addizzjonali biex jiġi
kkomplementat il-finanzjament pubbliku inizjali u jerġgħu jintużaw l-istess fondi matul bosta ċikli. Minħabba li sself għandu jitħallas lura, il-garanziji għandhom jiġu rilaxxati u l-investimenti fil-kapital għandhom jintraddu lura,
jenħtieġ li dawn fil-prinċipju jwasslu għal użu aħjar ta' fondi pubbliċi u jnaqqsu l-probabbiltà li r-riċevituri finali
jsiru dipendenti minn appoġġ pubbliku.
Matul il-perjodu 2007-2013, 25 minn 28 Stat Membru tal-UE użaw strumenti finanzjarji li twaqqfu taħt il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE). Sa tmiem l-2014, kienu tħallsu
madwar EUR 16-il biljun bħala kontribuzzjonijiet mill-programmi operazzjonali taħt il-FEŻR u l-FSE għal dawn listrumenti. Dan jirrappreżenta żieda sinifikanti minn EUR 1.3 biljun fil-perjodu 2000-2006 u EUR 0.6 biljun filperjodu 1994-1999. Matul il-perjodu 2007-2013, il-kontribuzzjoni kumplessiva mill-baġit tal-UE għall21 strument finanzjarju, immaniġġjati direttament jew indirettament mill-Kummissjoni, kienet ta' madwar
EUR 5.5 biljun.
Ir-rapport ikopri l-1 025 strument finanzjarju kollha taħt il-FEŻR u l-FSE li twaqqfu matul il-perjodu 2007-2013
taħt ġestjoni kondiviża, kif ukoll 6 strumenti finanzjarji mmaniġġjati ċentralment. Id-data ppreżentata hija
bbażata fuq l-informazzjoni disponibbli l-aktar reċenti, li ġiet ipprovduta mill-Kummissjoni f'Settembru 2015 u li
tirrifletti s-sitwazzjoni fi tmiem l-2014.
Ikun tajjeb li l-istrumenti finanzjarji ma jiġux konfużi mad-Derivattivi, li huma klassi kompletament differenti ta'
investimenti b'riskju għoli li jintużaw minn xi parteċipanti fis-swieq finanzjarji.

Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2016: "L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti finanzjarji –
tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE.
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