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Il-Lussemburgu, it-23 ta’ Novembru 2017

Jeħtieġ li jsiru bidliet oħra biex l-infiq fil-qasam talKoeżjoni jkun aktar orjentat lejn ir-riżultati, jgħidu lAwdituri tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-bidliet li huma intenzjonati biex
itejbu l-mod kif l-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni jiġi mmaniġġjat huma innovattivi, iżda għadhom
mhumiex effettivi. L-awdituri jgħidu li l-mod ta’ kif jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi u l-mod ta’
kif jitwettqu l-analiżijiet tal-prestazzjoni, iridu jiġu rrinforzati.
L-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni għandu impatt sinifikanti fuq l-ekonomiji ta’ ħafna Stati Membri talUE. L-infiq mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-Fond Soċjali
Ewropew se jammonta għal kważi EUR 350 biljun b’kollox fil-perjodu bejn l-2014 u l-2020. F’disa’
Stati Membri, l-infiq fl-oqsma tal-iżvilupp rurali u tal-Koeżjoni jirrappreżenta aktar minn 30 % tannefqa kapitali kollha tal-Gvern, u f’erba’ pajjiżi - l-Ungerija, il-Litwanja, is-Slovakkja u l-Latvja - dan
jirrappreżenta aktar minn nofs l-investiment pubbliku kollu.
L-awdituri eżaminaw żewġ rekwiżiti ġodda li ġew introdotti għall-perjodu 2014-2020 biex l-infiq
fil-qasam tal-Koeżjoni jkun aktar orjentat lejn ir-riżultati: prekundizzjonijiet u r-riżerva ta'
prestazzjoni. Prekundizzjonijiet (magħrufa bħala “kundizzjonalitajiet ex ante”) jistabbilixxu rrekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati qabel ma jitnieda programm; ir-riżerva ta' prestazzjoni tirrikjedi li,
għall-biċċa l-kbira mill-programmi, 6 % tal-finanzjament li jingħata lill-Istati Membri jkun suġġett
għal analiżi tal-prestazzjoni sal-2019.
“Li jsir l-aħjar użu mill-fondi ta' Koeżjoni huwa importanti ħafna għal bosta Stati Membri tal-UE,”
qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda
biex ikollhom l-impatt mixtieq, se jkun meħtieġ li jsiru bidliet f’dawn ir-rekwiżiti l-ġodda kif ukoll li
jkun hemm impenn u sjieda mill-Istati Membri”.
B’mod ġenerali, l-awdituri sabu li l-prekundizzjonijiet ipprovdew qafas konsistenti biex jiġi
vvalutat kemm l-Istati Membri kienu lesti li jużaw il-fondi tal-UE fil-bidu tal-perjodu ta'
programmazzjoni. Madankollu, ma kienx ċar kemm dan irriżulta f’bidliet fil-prattika. Minbarra
dan, il-Kummissjoni ma kinitx użat l-opportunità biex tissospendi l-pagamenti meta lL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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prekundizzjonijiet ma ġewx issodisfati.
L-awdituri kkonkludew ukoll li mhuwiex probabbli li r-riżerva ta' prestazzjoni tirriżulta
f’riallokazzjoni sinifikanti tal-infiq għall-programmi li jkollhom prestazzjoni aħjar. Il-mod ta’ kif irriżerva tfasslet ftit li xejn jipprovdi inċentiv biex ikun hemm fokus akbar fuq ir-riżultati peress li
din hija bbażata l-aktar fuq l-infiq u l-outputs. Barra minn hekk, finanzjament addizzjonali jiġi
allokat anke jekk l-istadji importanti ma jkunux intlaħqu għalkollox. L-awdituri jqisu li ssospensjonijiet u l-korrezzjonijiet finanzjarji l-ġodda, f’każijiet fejn il-prestazzjoni tkun
insuffiċjenti, huma pass fid-direzzjoni t-tajba, iżda huma suġġetti għal kundizzjonijiet restrittivi u,
għalhekk, mhuwiex probabbli li jiġu applikati fil-prattika.
L-awdituri jgħidu li ma jemmnux li l-bidliet li qed isiru matul il-perjodu 2014-2020 attwali se jkunu
kosteffiċjenti. Madankollu, huma jħeġġu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu
miż-żewġ rekwiżiti, sabiex jevitaw il-ħela ta’ flus.
L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet biex l-infiq tal-fondi fil-qasam tal-Koeżjoni
jkun aktar effettiv. Bħala parti mit-tħejjijiet tagħha għall-perjodu ta’ wara l-2020, jenħtieġ li lKummissjoni:
•

tirrivaluta l-prekundizzjonijiet li huma applikabbli fil-perjodu 2014-2020, tiżgura lkonsistenza mas-Semestru Ewropew, tistabbilixxi kriterji ċari ta’ valutazzjoni b’miri li
jistgħu jitkejlu u tirrikjedi li l-prekundizzjonijiet jiġu ssodisfati matul il-perjodu ta'
programmazzjoni kollu;

•

tiżgura li r-riżerva ta' prestazzjoni tkun aktar orjentata lejn ir-riżultati biex b’hekk il-fondi
jiġu allokati għall-programmi li jiksbu riżultati tajbin, u tiżviluppaha ulterjorment biex
tippremja l-prestazzjoni tajba;

•

tuża għodod li jkunu juru aħjar il-prestazzjoni reali tal-programmi tal-infrastruttura fuq
terminu twil;

•

tirrevedi l-kundizzjonijiet għas-sospensjonijiet tal-pagamenti u għall-korrezzjonijiet
finanzjarji sabiex sitwazzjonijiet ta’ prestazzjoni insuffiċjenti jkunu jistgħu jiġu indirizzati
aktar faċilment, u fi stadju aktar bikri.

Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2017: “Il-kundizzjonalitajiet ex ante u r-riżerva ta’ prestazzjoni filqasam ta’ Koeżjoni: strumenti innovattivi iżda għadhom mhumiex effettivi” huwa disponibbli fuq
is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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