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Miżuri li ttieħdu mill-QEA fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19
Matul il-pandemija tal-COVID-19, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli
tipprovdi servizz tal-awditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi talawditjar f’waqthom, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iċ-ċirkustanzi partikolari. Fl-istess ħin, aħna qed nesprimu lgratitudni tagħna lil dawk kollha li jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu
kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Aħna nibqgħu impenjati biex nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż biex tiġi
salvagwardjata s-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha fuq
il-persunal tagħna u ħadna miżuri ta’ prekawzjoni biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji
tagħhom.
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Il-Lussemburgu, is-16 ta’ April 2020

L-ispejjeż għall-implimentazzjoni tal-Politika ta’
Koeżjoni tal-UE: huma komparattivament baxxi,
iżda ma hemmx informazzjoni suffiċjenti biex jiġi
stmat l-iffrankar li jirriżulta mis-simplifikazzjoni
Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) huma l-politiki prinċipali ta’ investiment talUE, iżda l-implimentazzjoni tagħhom tiġġenera spejjeż amministrattivi. Skont rapport li nħareġ
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dawn l-ispejjeż amministrattivi huma relattivament baxxi meta
mqabbla ma’ programmi oħra simili ffinanzjati mill-UE jew internazzjonalment. Madankollu, iddata li nġabret dwar l-ispejjeż ma kinitx suffiċjenti biex jiġi vvalutat l-impatt tas-simplifikazzjoni
tar-regoli dwar il-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE.
L-għan tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE huwa li tnaqqas id-disparitajiet fl-iżvilupp bejn ir-reġjuni, li
tirristruttura żoni industrijali li jkunu sejrin lura u li tħeġġeġ il-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea
kollha. In-nefqa f’dan il-qasam tirrappreżenta madwar 37 % tal-infiq kumplessiv mill-baġit tal-UE:
din kienet tammonta għal EUR 352 biljun fil-perjodu 2014-2020.
Il-Politika ta’ Koeżjoni tiġi implimentata bis-saħħa ta’ programmi operazzjonali (PO), li permezz
tagħhom il-Kummissjoni tadotta proposta minn Stat Membru rigward il-mod kif il-fondi mill-UE u lfondi nazzjonali allokati għall-programmi għandhom jintefqu. Imbagħad, il-ġestjoni u l-kontroll
fattwali jiġu ddelegati lill-awtoritajiet tal-Istati Membri. L-Istati Membri jistgħu jitolbu appoġġ
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finanzjarju mill-baġit tal-UE għal “assistenza teknika” għall-attivitajiet kollha meħtieġa biex jitwettaq
programm, inklużi l-ispejjeż meħtieġa għall-persunal.
“Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-ispejjeż amministrattivi għall-programmi ffinanzjati mill-UE tkun
kompleta u disponibbli pubblikament biex jintwera liċ-ċittadini tagħna li l-politiki qed jiġu
implimentati b’mod effiċjenti”, qal Pietro Russo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
responsabbli għall-awditu. “Is-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħna huma rilevanti għall-perjodu ta’
programmazzjoni 2021-2027, kif ukoll biex tiżdied l-effettività tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll flIstati Membri.”
L-awdituri sabu li l-ispejjeż amministrattivi għall-implimentazzjoni tal-fondi taħt il-Politika ta’
Koeżjoni tal-UE huma komparattivament aktar baxxi meta mqabbla ma’ programmi ta' finanzjament
Ewropej u internazzjonali oħra. Madankollu, huma kkonkludew li l-Kummissjoni ma kinitx ġabret iddata sottostanti dwar l-ispejjeż b’mod komplet, konsistenti u koerenti, u dan għamilha diffiċli li
tintuża din id-data, pereżempju, biex jiġi vvalutat l-impatt li s-simplifikazzjoni tar-regoli tal-UE kellha
fuq l-ispejjeż amministrattivi relatati mat-twettiq tal-programmi. Pereżempju, għall-perjodu 20142020, il-Kummissjoni stmat li huwa mistenni li l-introduzzjoni ta’ bosta miżuri ta’ simplifikazzjoni
twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi. Għall-kuntrarju ta’ dan, fi stħarriġ li twettaq millQEA, l-Istati Membri sostnew li huma kienu qed jistennew żieda f’dawn l-ispejjeż. F’dan ir-rigward,
l-awdituri josservaw li jista’ ma jintlaħaqx l-iffrankar stmat fl-ispejjeż li jirriżulta mill-miżuri ta’
simplifikazzjoni għall-perjodu 2014-2020 u għall-perjodu 2021-2027, minħabba li l-impatt aħħari
jiddependi fil-biċċa l-kbira mill-prattiki amministrattivi nazzjonali jew reġjonali.
L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni timmira biex tidentifika ffrankar potenzjali
ulterjuri billi tivvaluta l-prattiki amministrattivi fl-Istati Membri, b’kooperazzjoni fil-qrib magħhom,
kif ukoll tagħti segwitu rigward jekk l-iffrankar stmat fl-ispejjeż ikunx immaterjalizza.

Noti lill-Edituri
Il-Politika ta’ Koeżjoni hija strutturata madwar tlieta mill-ħames Fondi Strutturali u ta’ Investiment
Ewropej (FSIE): il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta’ Koeżjoni (FK) u l-Fond
Soċjali Ewropew (FSE). Dawn it-tliet fondi huma rregolati minn regoli komuni, suġġetti għal
eċċezzjonijiet previsti fir-Regolament speċifiku li jirregola kull fond. Għall-perjodu ta’
programmazzjoni 2014-2020 hemm 391 PO. Dawn il-PO għadhom għaddejjin.
Il-QEA teżamina l-Politika ta’ Koeżjoni regolarment. Il-pubblikazzjonijiet reċenti tagħna dwar issuġġett jinkludu r-Rapport Analitiku Nru 3/2019: Allokazzjoni tal-finanzjament taħt il-politika ta’
Koeżjoni lill-Istati Membri għall-perjodu 2021-2027 u r-Rapport Analitiku Nru 8/2019: Prestazzjoni
fil-qasam tal-Koeżjoni
Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2020 “Implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni: l-ispejjeż huma
komparattivament baxxi, iżda ma hemmx informazzjoni suffiċjenti biex jiġi vvalutat l-iffrankar li
jirriżulta mis-simplifikazzjoni” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA bi 23 lingwa.
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