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Il-Lussemburgu, il-21 ta’ Ottubru 2021

L-awdituri tal-UE: il-finanzjament ibbażat fuq ilprestazzjoni għadu mhuwiex realtà fil-politika ta’
koeżjoni
L-UE għandha politiki stabbiliti biex ittejjeb il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Istati
Membri tagħha. Fil-perjodu 2014-2020, hija introduċiet tliet strumenti dedikati biex tinċentiva lprestazzjoni. Skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), li llum ippubblikat rapport speċjali dwar ilfinanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni fil-politika ta’ koeżjoni tal-UE, għad hemm ħafna xi jsir biex
jiġi żgurat li l-finanzjament jingħadda lejn miżuri u proġetti li jwasslu l-aħjar riżultati.

L-UE twettaq l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni tagħha permezz ta’ investimenti ta’
kofinanzjament fl-Istati Membri. Ir-riżultati ta’ dawn l-investimenti huma essenzjali biex jintlaħqu
l-objettivi tal-UE. Fil-qasam tal-politika ta’ koeżjoni, aktar finanzjament tal-politika bbażat fuq ilprestazzjoni jista’ jgħin lill-UE biex tgħaddi l-fondi lejn l-aktar programmi u miżuri effettivi u tikseb
l-aħjar riżultati.
Ir-regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni tal-perjodu 2014-2020 introduċa tliet strumenti li
jagħtu lill-Istati Membri inċentivi finanzjarji biex jiksbu riżultati u jottimizzaw l-użu li huma jagħmlu
mill-finanzjament. Huwa stipula li kellhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-Fondi SIE
jintużaw b’mod effettiv u effiċjenti (“kundizzjonalitajiet ex ante”). Huwa stabbilixxa riżerva ta’
prestazzjoni li tammonta għal EUR 20 biljun (6 % tal-infiq fil-qasam tal-koeżjoni) li għandhom jiġu
allokati, għall-aħħar sentejn tal-perjodu, għal prijoritajiet ta’ programmi ta’ suċċess fl-2019. U
stabbilixxa mudelli ta’ finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni li sa ċertu punt jagħmlu l-appoġġ
finanzjarju tal-UE kontinġenti fuq il-kisba ta’ outputs u riżultati predefiniti, jew fuq l-issodisfar talkundizzjonijiet.
Il-QEA wettqet awditu biex tivvaluta l-mod kif il-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu użaw dawn
l-istrumenti l-ġodda għall-finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni matul il-perjodu 2014-2020.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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“Aħna sibna li l-introduzzjoni tal-qafas tal-prestazzjoni fil-perjodu 2014-2020 kienet ikkontribwiet
għal bidla kulturali fil-ġestjoni finanzjarja tal-politika ta’ koeżjoni,” qal Ladislav Balko, il-Membru
tal-QEA responsabbli għar-rapport. “Madankollu, aħna sibna wkoll li għad ma hemm ebda rabta
ċara bejn il-finanzjament u l-prestazzjoni tal-programmi fil-qasam tal-koeżjoni. Filwaqt li t-tliet
strumenti ġodda li ġew introdotti fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni tal-perjodu 20142020 wasslu għal approċċi ġodda għall-implimentazzjoni, ma għamlu ebda differenza notevoli filmod kif il-finanzjament tal-UE jiġi allokat u żborżat.”
L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni għal titjib fil-ġejjieni. Huma
jirrakkomandaw li l-kundizzjonijiet abilitanti (li huma simili għall-kundizzjonalitajiet ex ante, li huma
ssostitwew) jintużaw sal-potenzjal sħiħ tagħhom fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027. Huma
jħeġġu wkoll lill-Kummissjoni biex tħejji t-triq minn kmieni għal rieżami effettiv ta’ nofs it-terminu għallperjodu 2021-2027. U jissuġġerixxu li żewġ affarijiet isiru aktar ċari: ir-regoli li jirregolaw il-mudell ta’
finanzjament “finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż”, u l-approċċ għall-għoti ta’ aċċertament dwar
il-finanzjament tal-UE permezz ta’ dak il-mudell.
Informazzjoni ġenerali
Li l-politika ta’ koeżjoni ssir aktar ibbażata fuq il-prestazzjoni huwa objettiv kondiviż tal-Parlament
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-implimentazzjoni tal-politika
ta’ koeżjoni jikkorrispondu għal madwar terz tal-baġit tal-UE (357 biljun għall-perjodu finanzjarju 20142020 u 373 biljun għall-perjodu 2021-2027). L-infiq huwa bbażat fuq sistema ta’ responsabbiltà
kondiviża bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali.
Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2021, “Finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni:
ambizzjonijiet ta’ valur, iżda kien għad hemm ostakli fil-perjodu 2014-2020,” huwa disponibbli fuq issit web tal-QEA bl-Ingliż; verżjonijiet lingwistiċi oħra se jkunu disponibbli f’qasir żmien.
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