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L-użu tal-fondi ta’ Koeżjoni ma għandux isir tir fih innifsu, 
jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea 
u l-Istati Membri jagħmlu użu aktar effettiv mill-finanzjament fil-qasam tal-Koeżjoni. L-awdituri 
jwissu li d-dewmien fil-finalizzazzjoni tal-qafas legali u l-progress bil-mod fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet ta’ nfiq ipoġġu lill-amministrazzjonijiet nazzjonali taħt pressjoni biex jużaw il-flus 
malajr, xi kultant għad-detriment tal-prestazzjoni. Il-Kummissjoni damet ma indirizzat 
id-diffikultajiet fl-infiq għal ċerti programmi; madankollu, l-azzjonijiet tagħha u dawk tal-Istati 
Membri kellhom impatt pożittiv fuq l-assorbiment.  

Il-fondi ta’ Koeżjoni jiġu allokati lill-Istati Membri minn qabel għal perjodu ta’ nfiq ta’ seba’ snin u 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom f’allokazzjonijiet baġitarji annwali li jkunu jridu jintużaw 
f’perjodu ta’ żmien definit. L-awdituri eżaminaw l-infiq matul il-perjodu 2007-2013 u l-azzjonijiet 
li l-Istati Membri ħadu, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, biex iżidu l-assorbiment ta’ fondi fejn ġew 
identifikati problemi. Matul dan il-perjodu, il-finanzjament kumplessiv għall-Istati Membri EU-28 
ammonta għal EUR 346 biljun. Huma qabblu wkoll ix-xejriet tal-infiq mal-perjodi 2000-2006 u 
2014-2020. Saru żjarat f’erba’ Stati Membri: ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Italja u r-Rumanija.  

Huma sabu li kemm għall-perjodu 2007-2013 kif ukoll għall-perjodu 2014-2020, l-adozzjoni 
tardiva tal-qafas legali fissret li l-programmi operazzjonali wkoll kienu tard. 
Għall-perjodu 2007-2013, il-biċċa l-kbira tal-programmi ġew approvati wara li kienu għaddew 
12-il xahar mill-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, li inevitabbilment, kellu effett negattiv fuq 
l-infiq. 

L-awdituri jgħidu li l-implimentazzjoni fil-perjodu 2007-2013 bdiet bil-mod, iżda bdiet jerġa’ aktar 
bil-mod fil-perjodu 2014-2020. Barra minn hekk, it-trikkib tal-perjodi ta’ programmazzjoni fisser li 
l-Istati Membri kienu għadhom qed jonfqu l-flus mill-perjodu preċedenti wara li kienu nbdew 
il-programmi tal-perjodu ta’ wara. 

http://www.eca.europa.eu/
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“Huwa kruċjali li tiġi evitata sitwazzjoni fejn ikun jeħtieġ li jintużaw ammonti kbar ta’ flus bil-
għaġla fi tmiem perjodu ta’ programmazzjoni, għax jista’ mbagħad jiġri li ma tittiħidx biżżejjed 
kunsiderazzjoni tal-valur għall-flus. L-użu tal-flus isir tir fih innifsu, aktar milli jkun mezz biex 
jinkisbu l-objettivi ta’ politika,” qal Henri Grethen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. 

Matul il-perjodu 2007-2013, il-Kummissjoni fil-fatt immonitorjat l-assorbiment tal-fondi – il-livell 
sa fejn dawn intużaw fl-Istati Membri. Iżda kien biss lejn tmiem l-2014 li stabbiliet Task Force biex 
tassisti lill-Istati Membri li kienu qed jiffaċċjaw diffikultajiet fl-infiq għal ċerti programmi. 
L-appoġġ ipprovdut mit-Task Force, flimkien mal-azzjonijiet meħuda mill-Istati Membri, wasslu 
għal żieda kbira fl-infiq: fil-bidu tal-2018, il-pagamenti kienu laħqu 97.2 % tal-allokazzjonijiet 
baġitarji. Sa tmiem l-2017, kienu għadhom ma ntużawx EUR 4.4 biljun. Il-Kummissjoni għadha 
fil-proċess li tagħlaq il-perjodu 2007-2013, u l-valur totali tal-pagamenti u tal-finanzjament li ma 
ntużax għad irid jiġi determinat.  

Biex itejbu l-mod kif il-finanzjament kien qed jiġi assorbit, l-Istati Membri rrivedew il-programmi, 
qasmu l-proġetti f’fażijiet, u użaw il-finanzjament mill-UE biex jikkofinanzjaw proġetti li diġà kienu 
qed jiġu ffinanzjati fil-livell nazzjonali. Madankollu, l-awdituri jgħidu li xi wħud minn dawn 
il-miżuri kienu jiffukaw prinċipalment fuq l-użu tal-flus u fuq il-konformità mar-regoli aktar milli 
fuq ir-riżultati, u r-reviżjonijiet frekwenti tal-programmi jixħtu dubju fuq il-validità tal-analiżijiet li 
fuqhom kien ibbażat il-proċess ta’ programmazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma 
għandhiex stampa ġenerali komprensiva tal-miżuri li ntużaw jew tal-impatt tagħhom, billi l-Istati 
Membri ma pprovdewx biżżejjed informazzjoni u minħabba l-limitazzjonijiet fir-rappurtar. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea: 

• tipproponi lill-awtoritajiet leġiżlattivi skeda ta’ żmien biex tiżgura li l-implimentazzjoni tkun 
tista’ tibda fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni; 

• tiżgura li r-reviżjonijiet tal-programmi operazzjonali jkunu bbażati fuq valutazzjoni soda u 
komprensiva u li jimmiraw li jipprovdu riżultati aħjar; 

• timmonitorja l-assorbiment, tidentifika l-assorbiment li jkun miexi bil-mod u dak li jkun miexi 
b’rata rapida u tivvaluta l-impatt tal-miżuri;  

• tiżgura li l-fokus ikun fuq it-twassil ta’ riżultati. 

Nota lill-Edituri 

L-għan tal-politika ta’ Koeżjoni huwa li tnaqqas l-iżbilanċi tal-iżvilupp li jeżistu bejn ir-reġjuni 
differenti fl-Unjoni Ewropea. Hija tirrappreżenta madwar terz tal-baġit tal-UE. Fi prezzijiet attwali, 
dan kien jammonta għal madwar EUR 261 biljun fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006, 
EUR 346 biljun fil-perjodu 2007-2013 u EUR 365 biljun fil-perjodu 2014-2020. Il-finanzjament jiġi 
pprovdut permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2018 “L-azzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-aħħar snin 
tal-programmi għall-perjodu 2007-2013 indirizzaw l-assorbiment baxx iżda ma kinux iffukati 
biżżejjed fuq ir-riżultati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (www.eca.europa.eu) bi 
23 lingwa tal-UE. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu 
fir-rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja 
l-benefiċċju tax-xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

 


