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Sommarju eżekuttiv 
I L-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati Membri tagħha jirċievu kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi mhux tal-UE, ibbażat fuq ftehimiet konklużi ma’ dawn il-pajjiżi. Il-
kontribuzzjonijiet, li huma prinċipalment finanzjarji, jew jitwasslu permezz tal-baġit 
ġenerali tal-UE u l-baġits tal-aġenziji tal-UE, jew inkella jiġu pprovduti direttament lil xi 
wħud mill-Istati Membri. Permezz ta’ dawn il-ftehimiet mal-UE, il-pajjiżi mhux tal-UE 
jiksbu aċċess għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE u/jew għas-suq intern tal-UE. 

II Diġà jeżisti ammont sinifikanti ta’ informazzjoni dwar il-ftehimiet konklużi mill-UE 
ma’ pajjiżi mhux tal-UE u dwar il-kontribuzzjonijiet relatati, iżda din hija frammentata u 
mhux kompleta. Għaldaqstant aħna wettaqna dan ir-rapport analitiku mill-perspettiva 
tagħna bħala l-awditur estern tal-UE, bil-għan li nipprovdu ħarsa ġenerali komprensiva 
lejn il-kontribuzzjonijiet u r-regoli li jirregolawhom. 

III Dan mhuwiex awditu, iżda huwa rieżaminar tal-informazzjoni li nġabret 
speċifikament għal dan l-iskop minn korpi tal-UE u tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles, kif ukoll minn studji, rapporti, artikli, pubblikazzjonijiet akkademiċi u 
informazzjoni pubblika oħra. 

IV Il-kontribuzzjonijiet imħallsa minn pajjiżi mhux tal-UE għall-baġit ġenerali tal-UE 
ammontaw għal EUR 1.5 biljun fl-2019, li jirrappreżentaw 1 % tad-dħul totali tal-UE. 
Dawn ġew ipprovduti minn 18-il pajjiż u huma maqsuma bejn kważi 30 programm u 
attività. Barra minn hekk, ċerti pajjiżi mhux tal-UE jipprovdu direttament ukoll 
kontribuzzjonijiet lil xi wħud mill-aġenziji tal-UE. 

V Il-Kummissjoni u l-aġenziji jimmaniġġjaw il-kontribuzzjonijiet b’mod deċentralizzat 
u ma hemm l-ebda punt ċentrali fil-Kummissjoni li għandu stampa ġenerali dettaljata 
ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet. Il-proċess tal-ġestjoni huwa kumpless, b’mod partikolari 
fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet ipprovduti fi ħdan il-qafas tal-ftehim taż-Żona Ekonomika 
Ewropea. Il-punt tat-tluq għall-kalkolu tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet huwa, fil-
biċċa l-kbira mill-każijiet, id-daqs relattiv tal-prodott domestiku gross tal-pajjiż meta 
mqabbel ma’ dak tal-UE. Sussegwentement, l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet spiss jiġu 
aġġustati fuq bażi ta’ każ b’każ. 
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VI Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE se jwassal għal żieda kumplessiva fil-
kontribuzzjonijiet ipprovduti minn pajjiżi mhux tal-UE, minħabba l-impatt tiegħu fuq il-
kalkoli tal-kontribuzzjonijiet individwali (billi l-prodott domestiku gross tal-UE se jkun 
aktar baxx) u l-fatt li r-Renju Unit se jipparteċipa f’xi wħud mill-programmi tal-UE bħala 
pajjiż mhux tal-UE. 

VII Minbarra l-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE, l-
istati li jiffurmaw parti mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (l-Iżlanda, il-
Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera) jipprovdu wkoll fondi direttament lill-Istati 
Membri tal-UE, li b’kollox jammontaw għal medja ta’ EUR 0.5 biljun kull sena. Dawn il-
fondi jiġu pprovduti permezz ta’ żewġ skemi ta’ kontribuzzjonijiet (l-għotjiet taż-Żona 
Ekonomika Ewropea/tan-Norveġja u l-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera) li għandhom l-għan li 
jikkomplementaw il-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu 
jitqiesu bħala kontroparti għall-parteċipazzjoni tal-istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles fis-suq intern tal-UE. L-istituzzjonijiet tal-UE mhumiex involuti 
direttament fil-ġestjoni u fis-sorveljanza ta’ dawn il-fondi. 

VIII Aħna niġbdu l-attenzjoni għall-isfidi ewlenin li ġejjin relatati mal-ġestjoni tal-
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE: 

o l-indirizzar tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE u tal-impatt tiegħu fuq il-
kontribuzzjonijiet imħallsa minn pajjiżi mhux tal-UE; 

o il-ksib ta’ bilanċ bejn il-promozzjoni tal-konsistenza tal-proċeduri u l-possibbiltà li 
jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-programmi jew tal-pajjiżi fil-
kalkolu u fil-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet; 

o il-promozzjoni tat-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont permezz ta’ rappurtar 
dettaljat dwar il-kontribuzzjonijiet ipprovduti lill-baġits tal-UE u tal-aġenziji; 

o f’dak li jirrigwarda l-kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament lill-Istati Membri 
barra mill-baġit tal-UE, l-ingranaġġ tal-benefiċċji offruti mis-suq intern fin-
negozjati tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet u l-iżgurar ta’ koordinazzjoni effettiva 
mal-politiki tal-UE. 
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Introduzzjoni 
01 L-UE tirċievi madwar 1 % tad-dħul tagħha bħala kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
mhux tal-UE. Fl-2019, dawn kienu jirrappreżentaw EUR 1.5 biljun li ġew riċevuti minn 
18-il pajjiż (pajjiżi tal-viċinat Ewropew, pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali kif 
ukoll membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles – l-EFTA). Dawn il-
kontribuzzjonijiet jippermettu li l-pajjiżi mhux tal-UE jibbenefikaw minn programmi tal-
UE bħal Orizzont 2020 jew Erasmus+, kif ukoll li jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ xi wħud 
mill-aġenziji tal-UE. L-UE tiftaħ ħafna mill-programmi u l-attivitajiet interni tagħha 
għall-pajjiżi mhux tal-UE bħala parti mill-istrateġija usa’ tagħha għall-politika barranija. 
L-involviment ta’ pajjiżi mhux tal-UE fil-programmi tal-UE jista' wkoll jippermetti 
kollaborazzjonijiet importanti f’oqsma strateġiċi għall-UE (eż. l-ispazju jew ir-riċerka u l-
iżvilupp). 

02 Barra minn hekk, l-Istati tal-EFTA – l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-
Iżvizzera – jipprovdu fondi direttament lil bosta Stati Membri tal-UE, li b’kollox 
jammontaw għal medja ta’ EUR 0.5 biljun fis-sena. Dawn il-fondi għandhom l-għan li 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-disparitajiet soċjali u ekonomiċi fi ħdan iż-Żona 
Ekonomika Ewropea (ŻEE) u l-UE. Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala 
kontroparti għall-parteċipazzjoni fis-suq intern tal-UE. 

03 Il-kontribuzzjonijiet tipikament ikollhom forma finanzjarja iżda l-pajjiżi mhux tal-
UE jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjonijiet in natura. Dan it-tip ta’ kontribuzzjoni 
huwa inqas komuni, u normalment jirreferi għas-sekondar ta’ esperti lill-Kummissjoni 
jew lill-aġenziji tal-UE. 

04 Il-proċess għall-qbil dwar il-livell tal-kontribuzzjonijiet, kif ukoll għall-kalkolu u l-
ġbir tagħhom minn pajjiżi mhux tal-UE huwa kumpless. Dan huwa ggwidat minn ftit 
prinċipji komuni u mmaniġġjat b’mod deċentralizzat, prinċipalment mid-Direttorati 
Ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni u mill-aġenziji. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
jikkondividu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-fondi allokati direttament lilhom mal-
pajjiżi tal-EFTA li jipprovdu dawn il-fondi. Il-Figura 1 turi l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
differenti pprovduti minn pajjiżi mhux tal-UE. 
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Figura 1 – Stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti 
minn pajjiżi mhux tal-UE fl-2019 

 
1 Aġenziji deċentralizzati tal-UE (ara l-paragrafi 21-23). 
2 Ammont stmat bħala medja annwali, ibbażat fuq l-allokazzjonijiet totali għall-perjodi ta’ 

finanzjament rispettivi (ara l-paragrafu 02). 

Sors: il-QEA. 

05 Il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fi programm speċifiku tal-UE, inklużi l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji, huma stabbiliti fi ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-
UE u kull pajjiż mhux tal-UE. Attwalment hemm madwar 100 ftehim ta’ dan it-tip fis-
seħħ, filwaqt li b’mod ġenerali, l-UE hija parti għal aktar minn 1 000 ftehim li ġew 
konklużi ma’ aktar minn 100 pajjiż mhux tal-UE u ma’ bosta organizzazzjonijiet 
internazzjonali1. 

                                                      
1 L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE: EUR-Lex – Direttorju tal-ftehimiet internazzjonali. 
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06 Reċentement l-interess pubbliku fir-relazzjonijiet tal-UE ma’ pajjiżi mhux tal-UE 
żdied b’segwitu għad-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet kummerċjali mal-Kanada u mal-
Ġappun2, kif ukoll b’segwitu għad-deċiżjoni tar-Renju Unit (UK) li joħroġ mill-UE u d-
diskussjoni dwar il-forma futura tar-relazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, inkluża l-
parteċipazzjoni ta’ dan tal-aħħar fi programmi ta’ finanzjament tal-UE. 

07 Bħala l-awditur estern tal-UE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) għandha 
perspettiva unika dwar il-politiki, l-inizjattivi u l-finanzi tal-UE. B’dan ir-rapport 
analitiku, aħna għandna l-għan li nirreaġixxu għall-interess pubbliku u nipprovdu 
stampa komprensiva tal-kontribuzzjonijiet ipprovduti lill-UE u lill-Istati Membri tagħha 
minn pajjiżi mhux tal-UE, inklużi dettalji dwar il-mod kif il-kontribuzzjonijiet jiġu 
stabbiliti, immaniġġjati, irrappurtati u awditjati. 

  

                                                      
2 ĠU L 11, 14.1.2017, p. 23; OJ L 330, 27.12.2018, p. 3. 
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Ambitu u approċċ tar-rapport analitiku 
08 Ir-rapport analitiku jkopri l-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn pajjiżi mhux tal-UE 
għall-baġit tal-UE, il-baġits tal-aġenziji tal-UE, kif ukoll il-fondi pprovduti direttament 
minn pajjiżi mhux tal-UE lil xi wħud mill-Istati Membri, u għaldaqstant immaniġġjati 
barra mill-baġit tal-UE. Huwa jkopri wkoll il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti lill-
UE fil-qafas tal-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). Minħabba l-varjazzjoni fl-
arranġamenti applikati mill-aġenziji, ir-rapport analitiku se jiddeskrivi l-prinċipji tal-
kalkolu użati għall-kontribuzzjonijiet ipprovduti lil dawn l-entitajiet, iżda mhux se jkopri 
l-ġestjoni, ir-rappurtar dwarhom, il-kontroll intern u l-awditjar tagħhom. 

09 Dawn il-kontribuzzjonijiet kollha ġejjin minn ftehimiet internazzjonali (jew, 
eċċezzjonalment, memoranda ta’ qbil) konklużi bejn pajjiżi mhux tal-UE u l-Unjoni 
Ewropea. Tipi oħra ta’ riċevibbli minn pajjiżi mhux tal-UE li ma jirriżultawx minn dawn 
il-ftehimiet (bħal finanzjament mhux użat għal proġetti, tariffi, multi u penali) ma 
jiffurmawx parti mill-ambitu tar-rapport analitiku. 

10 L-informazzjoni dwar il-ftehimiet tal-UE konklużi ma’ pajjiżi mhux tal-UE u dwar il-
kontribuzzjonijiet relatati hija ġeneralment disponibbli, iżda hija frammentata u mhux 
kompleta. B’kont meħud tal-interess pubbliku attwali (ara l-paragrafu 06), ir-rapport 
analitiku huwa intenzjonat li jippreżenta din l-informazzjoni b’mod komprensiv, biex 
jimla l-lakuni eżistenti u jipprovdi ħarsa ġenerali finanzjarja unika lejn il-
kontribuzzjonijiet, flimkien ma’ deskrizzjoni tar-regoli u l-prinċipji prinċipali li 
jirregolawhom. Din hija l-ewwel darba li l-QEA qed tanalizza dan il-qasam b’mod 
approfondit. 

11 Għal din il-ħarsa ġenerali finanzjarja aħna analizzajna l-perjodu 2014-2019. Fir-
rigward tad-deskrizzjoni analitika tal-mekkaniżmi ta’ kontribuzzjoni, aħna ħadna kont 
tas-sitwazzjoni fiż-żmien meta twettaq ir-rapport analitiku, sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor. 

12 Dan mhuwiex rapport tal-awditjar, iżda huwa rapport analitiku bbażat fuq 
informazzjoni pubblika li nġabret speċifikament għal dan l-iskop sa Diċembru 2020. 
Aħna ġbarna din l-informazzjoni mingħand il-Kummissjoni Ewropea, l-aġenziji tal-UE, 
is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-korpi tal-EFTA. Ir-rapport analitiku 
kien ibbażat ukoll fuq studji, rapporti, artikli, pubblikazzjonijiet akkademiċi u 
informazzjoni oħra li hija disponibbli għall-pubbliku dwar dan is-suġġett. 
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13 Biex nipprovdu aktar fehim approfondit dwar il-mod kif il-mekkaniżmi ta’ 
kontribuzzjoni jiffunzjonaw fil-prattika, għażilna bosta eżempji: 

o Kontribuzzjonijiet għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE: 

o Orizzont 2020 u Erasmus+, li jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira mill-
kontribuzzjonijiet tal-programmi; 

o Kontribuzzjonijiet ipprovduti mill-pajjiżi tal-EFTA, li jirrappreżentaw ammonti 
sinifikanti u huma rregolati minn mekkaniżmi distintivi; 

o Kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament lill-Istati Membri: 

o l-għotjiet taż-ŻEE/tan-Norveġja u l-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera, li 
jirrappreżentaw il-kontribuzzjonijiet kollha pprovduti barra mill-baġit tal-UE. 
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Ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet 
Bażi ġuridika 

14 Meta tiddefinixxi r-relazzjoni tagħha ma’ pajjiż mhux tal-UE, l-Unjoni Ewropea 
tipikament tuża ftehimiet internazzjonali ta’ livell għoli biex tistabbilixxi l-qafas ġenerali 
tar-relazzjonijiet. L-UE tikkonkludi dawn il-ftehimiet billi ssegwi l-proċedura standard 
stabbilita fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (ara l-Anness I). 
Hemm varjetà wiesgħa ta’ ftehimiet ta’ dan it-tip. Normalment dawn il-ftehimiet 
internazzjonali ta’ livell għoli ma jistabbilixxux il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux 
tal-UE. 

15 Minbarra l-ftehimiet ta’ livell għoli, l-UE spiss tistabbilixxi ftehim qafas separat 
ma’ kull pajjiż mhux tal-UE dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni fil-programmi 
tagħha. B’segwitu għal dan, il-partijiet jikkonkludu ftehimiet individwali għal 
programmi speċifiċi, li jistgħu jiġu adottati permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni, bl-
użu ta’ proċedura simplifikata stabbilita fit-TFUE3. Dawn il-ftehimiet individwali 
jiddefinixxu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji li kull pajjiż iħallas lill-UE u kundizzjonijiet 
speċifiċi oħra tal-parteċipazzjoni. 

16 Fil-Figura 2, il-pajjiżi mhux tal-UE huma raggruppati abbażi tat-tip ta’ ftehim ta’ 
livell għoli li kkonkludew mal-UE. L-UE żżomm relazzjoni mill-aktar qrib mal-pajjiżi tal-
EFTA, mal-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi kandidati potenzjali għas-sħubija fl-UE, kif ukoll 
mal-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV). Il-figura turi wkoll it-18-il pajjiż mhux 
tal-UE li jikkontribwixxu għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE. 

                                                      
3 L-Artikolu 218(7) tat-TFUE. 
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Figura 2 – Ir-relazzjonijiet tal-UE ma’ pajjiżi mhux tal-UE 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni mill-Kummissjoni (id-DĠ TRADE għal ftehimiet ta’ livell għoli u d-
DĠ BUDG għall-pajjiżi kontribwenti). 
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sħubija 

ekonomika

Ftehimiet ta’ assoċjazzjoni / 
kooperazzjoni

Unjoni 
Doganali

Ftehimiet ta’ 
stabbilizzazzjoni u 
assoċjazzjoni 

L-EFTA

Ftehim dwar iż-
Żona Ekonomika 

Ewropea

Sett ta’ 
ftehimiet 
bilaterali

Kandidati għas-
sħubija fl-UE

Kandidati 
potenzjali għas-

sħubija fl-UE

L-Armenja

L-Ażerbajġan 

L-Iraq
Il-Każakistan 

Ir-Russja
It-Taġikistan

Il-Georgia 
Iżrael

Il-Moldova
It-Tuneżija
L-Ukrajna

L-Alġerija 
L-Eġittu 

Il-Ġordan 
Il-Libanu 

Il-Marokk
Awtorità 

Palestinjana

Iċ-Ċilì

Il-Gżejjer Faeroe
Il-Kanada

Il-Kolombja
L-Ekwador
Il-Ġappun

Singapore
Il-Korea t’Isfel

Il-Vjetnam

Il-Messiku
Il-Perù

Pajjiżi tal-Karibew
(CARIFORUM) 

L-Afrika Ċentrali 
Afrika tal-Lvant u t’Isfel (ESA) 
Komunità għall-Iżvilupp tan-
Nofsinhar tal-Afrika (SADC) 

Il-Kosta tal-Avorju 
Il-Ghana

Pajjiżi tal-Paċifiku 
Andorra

San Marino

It-Turkija
L-Iżlanda

Il-Liechtenstein
In-Norveġja

L-Iżvizzera

L-Albanija 
Il-Montenegro

Il-Maċedonja ta’ Fuq 
Is-Serbja 

Il-Bożnija-
Ħerzegovina
Il-Kosovo*

Ftehimiet ta’ livell 
għoli

Relazzjonijiet 
rilevanti oħra

Pajjiżi li jikkontribwixxu għall-
programmi u l-attivitajiet tal-UE

* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u 
huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-
Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.

L-Amerka Ċentrali
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Ħarsa ġenerali finanzjarja 

17 Il-kontribuzzjonijiet imħallsa lill-baġit ġenerali tal-UE huma l-akbar. Attwalment
dawn jiġu pprovduti minn 18-il pajjiż mhux tal-UE u huma maqsuma bejn kważi 
30 programm u attività (ara l-Anness II u l-Anness III għal ħarsa ġenerali sħiħa). 

Kontribuzzjonijiet għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE 

Kontribuzzjonijiet għall-baġit ġenerali tal-UE 

18 Il-Figura 3 turi l-ammont kumplessiv ta’ kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-
UE għall-baġit tal-UE matul il-perjodu 2014-2019, u l-akbar ħames komponenti tat-
total. Il-kontribuzzjonijiet li jsiru fil-qafas tal-Ftehim ŻEE jinġabru f’lott wieħed kbir 
għall-programmi kollha (u jiġu ppreżentati bħala tali fil-figura). Iż-żieda kumplessiva fil-
kontribuzzjonijiet bejn l-2016 u l-2017 irriżultat prinċipalment mill-bidla fil-
parteċipazzjoni tal-Iżvizzera fil-programm Orizzont 2020, li nbidlet minn parzjali għal 
sħiħa (għal aktar dettalji, ara l-paragrafu 77). 

Figura 3 – Kontribuzzjonijiet totali għall-baġit tal-UE fil-perjodu 2014-
2019 

Nota: Orizzont 2020 jinkludi wkoll il-kontribuzzjonijiet tal-Iżvizzera u tal-Ukrajna għall-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Euratom kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għal attivitajiet taħt il-proġett 
tar-Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER). 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni u l-Kunsill. 
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19 F’numri assoluti, l-akbar kontributuri huma l-Iżvizzera, in-Norveġja, l-Iżrael u t-
Turkija, li l-kontribuzzjonijiet kombinati tagħhom jirrappreżentaw madwar 95 % tal-
kontribuzzjonijiet annwali kollha minn pajjiżi mhux tal-UE. Id-DĠ li jiġbru 99 % tal-
kontribuzzjonijiet huma 5: id-DĠ għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (RTD), id-DĠ għall-Baġit 
(BUDG), id-DĠ għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura (EAC), id-DĠ għas-Suq 
Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs4 (GROW)5, kif ukoll id-DĠ għall-
Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni (HOME). Il-Figura 4 tipprovdi aktar dettalji dwar il-qsim 
tal-kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-UE fl-2019 fost il-pajjiżi mhux tal-UE, u skont 
programmi u attivitajiet speċifiċi tal-UE mmaniġġjati minn dawn id-DĠ (ara l-Anness II 
għal ħarsa ġenerali sħiħa lejn il-perjodu 2014-2019). Id-DĠ BUDG jiġbor ċentralment il-
kontribuzzjonijiet taż-ŻEE u sussegwentement iqassamhom mill-ġdid fost id-DĠ 
responsabbli għall-ġestjoni tal-programmi u l-attivitajiet rispettivi. 

                                                      
4 Intrapriżi żgħar u medji. 

5 Mill-1.1.2020, ir-responsabbiltà li tikkonċerna l-attivitajiet tal-UE relatati mal-ispazju u mad-difiża 
ġiet ittrasferita mid-DĠ GROW għad-DĠ DEFIS. 
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Figura 4 – Stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet prinċipali għall-baġit tal-
UE fl-2019 skont il-pajjiż, il-programm u d-DĠ responsabbli 

 
Nota: Iċ-ċifra tirreferi għall-kontribuzzjonijiet kif ġew mitluba mill-Kummissjoni (drittijiet). L-ammonti 
effettivament imħallsa minn pajjiżi mhux tal-UE fl-2019 jistgħu jvarjaw marġinalment minħabba 
proċeduri ta’ għeluq tal-perjodu kontabilistiku jew dewmien fil-pagamenti. 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 
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20 Ir-ripartizzjoni tal-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE skont il-pajjiż u skont il-programm
jew l-attività hija ppreżentata fil-Figura 5 (ara l-Anness III għal aktar dettalji). 

Figura 5 – Kontribuzzjonijiet taż-ŻEE fl-2019 skont il-pajjiż u skont il-
programm jew l-attività 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq dokumenti tal-Kummissjoni. 
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Kontribuzzjonijiet lill-aġenziji tal-UE 

21 Minbarra l-Kummissjoni, l-aġenziji jimmaniġġjaw ukoll ċerti programmi u 
attivitajiet tal-UE. Hemm tliet tipi ta’ aġenziji tal-UE: l-aġenziji eżekuttivi tal-
Kummissjoni, l-aġenziji deċentralizzati u korpi oħra b’mandati speċifiċi, li minnhom l-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija biss jirċievi kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi mhux tal-UE. 

22 L-aġenziji eżekuttivi huma ffinanzjati kompletament mill-Kummissjoni permezz 
tal-baġit tal-UE, li jfisser li kwalunkwe kontribuzzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE hija diġà 
inkluża fl-istampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet tal-baġit ġenerali ppreżentata fil-
Figura 4. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jirċievi wkoll 
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE permezz tal-baġit tal-UE. 

23 L-aġenziji deċentralizzati jirċievu kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE jew 
permezz tal-baġit ġenerali tal-UE jew inkella direttament fil-baġits proprji tagħhom. 
Dawn il-kontribuzzjonijiet diretti kienu jammontaw għal EUR 37 miljun fl-2019 (ara l-
Figura 6). 
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Figura 6 – Kontribuzzjonijiet riċevuti direttament minn aġenziji 
deċentralizzati tal-UE fl-2019 

Aġenziji: 
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) 
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) 
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) 
L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA)
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà,
Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO)
L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

Nota: Billi dawn il-kontribuzzjonijiet ma jiffurmawx parti mill-baġit ġenerali tal-UE, mhumiex inklużi fl-
istampa ġenerali ppreżentata fil-Figura 4. Iċ-ċifri huma bbażati fuq drittijiet għall-2019. Il-
kontribuzzjonijiet in natura lill-aġenziji mhumiex koperti mir-rapport analitiku. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-risposti tal-aġenziji għall-kwestjonarju li ntbagħat mill-QEA. 

Appoġġ mill-UE għall-finanzjament tal-kontribuzzjonijiet 

24 L-istrateġiji Ewropej għat-Tkabbir u għall-Viċinat jiġbdu l-attenzjoni għall-
importanza tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE fil-programmi tal-UE u fl-
attivitajiet tal-aġenziji tagħha6. Biex tappoġġa l-kollaborazzjoni ma’ pajjiżi mhux tal-UE 
f’dan il-qasam, l-UE tista’ tirrimborża parzjalment il-kontribuzzjonijiet tagħhom minn 
tnejn mill-istrumenti ta’ azzjoni esterna tagħha: l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-

6 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-tisħiħ tal-politika 
Ewropea tal-viċinat (KUMM(2006)726 finali); Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew - “L-Istrateġija għat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2008-2009” (KUMM(2008) 674 
finali). 
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Adeżjoni (IPA II) u l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI). Il-parteċipazzjoni tal-
benefiċjarji tal-IPA fi programmi u f’aġenziji tal-UE għandha l-objettiv li tħejji lill-pajjiżi 
għal sħubija sħiħa fl-UE. 

25 Il-pajjiż mhux tal-UE l-ewwel irid iħallas il-kontribuzzjoni sħiħa u mbagħad japplika 
għal rimborż parzjali tal-ammont imħallas. Tipikament l-IPA II jipprovdi rimborż sa 
massimu ta’ 90 % tal-kontribuzzjoni ta’ pajjiż fl-ewwel sena ta’ parteċipazzjoni, u dan 
jitnaqqas b’mod gradwali fis-snin sussegwenti. Normalment l-ENI jipprovdi appoġġ sa 
massimu ta’ 50 % tal-kontribuzzjonijiet. 

26 Qabel ma tipprovdi appoġġ taħt l-IPA II għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE, 
il-Kummissjoni tivvaluta s-sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż u tistabbilixxi l-loġika ta’ 
intervent. Il-Kummissjoni tuża bosta indikaturi biex tivvaluta l-effettività tal-appoġġ 
ipprovdut lil kull pajjiż. Dawn l-indikaturi jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti fost il-pajjiżi, 
għal raġunijiet li ma kinux disponibbli, u l-għadd ta’ indikaturi użati mhuwiex marbut 
mal-ammonti li għandhom jiġu rimborżati (ara l-eżempju fil-Kaxxa 1). 

Kaxxa 1 

Indikaturi użati biex jiġi vvalutat l-appoġġ taħt l-IPA II għall-
kontribuzzjonijiet tal-Montenegro u tas-Serbja 

Il-Kummissjoni tipprovdi madwar EUR 1 000 000 fis-sena biex tirrimborża 
parzjalment il-kontribuzzjonijiet tal-Montenegro. Hija tuża s-sitt indikaturi li ġejjin 
biex tivvaluta l-parteċipazzjoni tal-pajjiż fil-programmi tal-UE: 

o l-għadd ta’ programmi li għalihom ġie konkluż ftehim; 
o l-għadd ta’ entitajiet li jibbenefikaw kompletament mill-programmi u mill-

inizjattivi tal-UE; 
o ir-rimborż tal-kontribuzzjonijiet b’mod f’waqtu; 
o il-livell ta’ sjieda u l-impenn tal-Montenegro fir-rigward tal-parteċipazzjoni fil-

programmi tal-UE, inkluż f’termini finanzjarji; 
o il-livell ta’ għarfien dwar il-programmi tal-UE fil-pajjiż; 
o il-livell ta’ involviment u sensibilizzazzjoni mal-komunitajiet minoritarji. 

Għas-Serbja, il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ ta’ madwar EUR 16-il miljun fis-sena. 
Hija tqis iż-żewġ indikaturi li ġejjin: 

o l-għadd ta’ programmi li għalihom ġie konkluż ftehim; u 
o ir-rati ta’ parteċipazzjoni tas-Serbja għall-programmi differenti tal-UE. 
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27 Fid-dokumenti ta’ programmazzjoni għal kull pajjiż, il-Kummissjoni tippreżenta 
data speċifika għall-pajjiż, inkluża informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet u l-ammonti 
rimborżati taħt l-IPA II. Ma hemm l-ebda stampa ġenerali komprensiva tar-rimborżi 
kollha skont il-pajjiż u skont il-programm jew l-attività tal-UE, li ġew ipprovduti kull 
sena miż-żewġ strumenti ta’ finanzjament tal-UE msemmija hawn fuq. 

Kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament lill-Istati Membri 

28 L-Istati tal-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, u l-Iżvizzera) 
jikkontribwixxu b’fondi addizzjonali għal proġetti u programmi implimentati, għall-
biċċa l-kbira, direttament minn xi wħud mill-Istati Membri tal-UE, b’mod separat mill-
baġit tal-UE u b’regoli ta’ implimentazzjoni differenti (ara l-paragrafi 78-107). Dawn il-
kontribuzzjonijiet, li jammontaw għal medja ta’ EUR 0.5 biljun fis-sena, jiġu pprovduti 
direttament lill-Istati Membri, ibbażat fuq ftehimiet konklużi bejn l-Istati tal-EFTA u l-
UE, u huma intenzjonati biex jikkomplementaw il-politika ta’ koeżjoni tal-UE billi 
jnaqqsu d-disparitajiet soċjali u ekonomiċi. 
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Kontribuzzjonijiet għall-programmi u  
l-attivitajiet tal-UE 

L-istabbiliment, il-ġestjoni u l-awditjar tal-kontribuzzjonijiet, kif 
ukoll ir-rappurtar dwarhom 

Tqassim tar-responsabbiltajiet 

29 Fil-livell tal-UE, il-Kummissjoni għandha l-akbar rwol fil-ġestjoni tal-
kontribuzzjonijiet. Il-Figura 7 tiddeskrivi r-responsabbiltajiet ewlenin tal-entitajiet 
differenti tal-UE li jittrattaw il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE. 

Figura 7 – Tqassim tar-responsabbiltajiet għall-kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi mhux tal-UE 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni minn sorsi pubbliċi u pprovduta mill-Kummissjoni u mis-SEAE. 
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Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

30 Il-punt tat-tluq għall-istabbiliment tal-kontribuzzjonijiet huwa kalkolu li jinvolvi l-
multiplikazzjoni tal-ammonti allokati kull sena għall-programm jew l-attività 
kkonċernati tal-UE bi proporzjon imsejjaħ bħala “fattur ta’ proporzjonalità”. L-ammonti 
allokati għal tali programm jew attività tal-UE jiġu ddeterminati abbażi jew tal-
ammonti bbaġitjati jew inkella tal-infiq reali. 

31 Il-fattur ta’ proporzjonalità huwa ddefinit fil-ftehim bejn il-pajjiż mhux tal-UE u l-
Unjoni Ewropea. Dan għandu l-għan li jirrifletti d-daqs relattiv tal-ekonomija tal-pajjiż 
mhux tal-UE meta mqabbel ma’ dak tal-Unjoni Ewropea (jew tal-pajjiżi kollha li 
jipparteċipaw fi programm), ibbażat fuq il-Prodott Domestiku Gross (PDG) tagħhom7. 

32 Biex jiġi kkalkulat il-fattur ta’ proporzjonalità tipikament tintuża waħda mit-tliet
formuli li ġejjin: 

o Formula A (imsejħa wkoll il-“formula PDG”):

PDG ta’ pajjiż mhux tal-UE
PDG tal-UE

o Formula B (imsejħa wkoll il-“formula ŻEE”, kif tintuża fil-Ftehim ŻEE):
PDG ta’ pajjiż mhux tal-UE

PDG tal-UE + PDG ta’ pajjiż mhux tal-UE
 

o Formula C (tintuża biss għal każijiet speċifiċi):

PDG ta’ pajjiż mhux tal-UE
PDG tal-pajjiżi kollha li jipparteċipaw fil-programm jew fl-attività

 

33 Il-Formuli A u B huma dawk li jintużaw l-aktar. Il-Formula A hija l-formula
standard applikata għall-kontribuzzjonijiet ta’ pajjiżi mhux tal-UE. Billi għandha 
denominatur ogħla mill-Formula A, il-Formula B hija aktar vantaġġuża għall-pajjiżi 
mhux tal-UE u tiġi applikata għall-pajjiżi li magħhom l-UE għandha relazzjoni eqreb 
(tipikament, l-Istati taż-ŻEE-EFTA, u l-pajjiżi kandidati u dawk kandidati potenzjali). 

7 L-użu ta’ data dwar il-PDG bil-prezzijiet tas-suq minn statistika pprovduta mill-Eurostat. Id-data dwar 
il-PDG hija disponibbli fuq is-sit web tal-Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 Il-Formula C tintuża b’mod inqas komuni. Din tiġi applikata biex jiġu kkalkulati, 
pereżempju, il-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi assoċjati maż-żona Schengen8 (l-Iżlanda, il-
Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera) għat-tħaddim ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira li 
huma strumentali għall-funzjonament mingħajr xkiel taż-żona Schengen, bħas-Sistema 
ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) jew is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS). 
Id-denominatur speċifiku tal-formula jirrifletti l-fatt li jenħtieġ li l-pajjiżi kollha li 
jipparteċipaw iħallsu s-sehem tagħhom tal-ispejjeż għat-tħaddim tas-sistema. 
B’kuntrast mal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għal programmi oħra tal-UE, li juża 
ammonti bbaġitjati, il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għas-sistemi SIS u VIS huwa bbażat 
fuq l-ammont ta’ pagamenti eżegwiti għall-funzjonament ta’ kull sistema tal-IT f’sena 
partikolari. 

35 F’xi wħud mill-każijiet, notevolment għall-Istati tal-EFTA, l-ammonti tal-
kontribuzzjonijiet jirriżultaw direttament mill-kalkolu bbażat fuq waħda mit-tliet 
formuli, kif deskritt hawn fuq. Madankollu, f’każijiet oħra, l-ammonti kkalkulati jservu 
pjuttost bħala bażi għan-negozjati. Il-Kummissjoni tista’ taqbel ma’ pajjiż mhux tal-UE 
dwar aġġustamenti li jistgħu jibdlu b’mod sinifikanti l-ammonti teoretiċi miksuba mill-
formuli. 

36 Pereżempju, il-Kummissjoni qablet ma’ żewġ pajjiżi mhux tal-UE dwar ammont 
simboliku ta’ EUR 1 bħala l-ewwel kontribuzzjoni tagħhom għall-programm Ewropa 
Kreattiva, sabiex jingħataw żmien jibnu l-kapaċità tagħhom biex jibbenefikaw minnu. 
F’każ ieħor, pajjiż mhux tal-UE offra li jħallas kontribuzzjoni ogħla minn dik li tirriżulta 
mill-applikazzjoni tal-Formula B, li tirrifletti s-suċċess tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-
programm rispettiv tal-UE (ara l-Kaxxa 3). 

37 Ma hemm l-ebda metodu jew proċedura standardizzati għal dawn l-
aġġustamenti, u l-approċċ tal-Kummissjoni jvarja skont il-programm u l-pajjiż mhux tal-
UE ikkonċernat. Biex tistabbilixxi l-ammonti finali tal-kontribuzzjonijiet, il-Kummissjoni 
tieħu inkunsiderazzjoni għadd ta’ aspetti, bħall-benefiċċji miksuba mill-pajjiż mhux tal-
UE permezz tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-programm, il-kuntest politiku u ekonomiku 
partikolari tan-negozjati u l-objettivi usa’ tal-politika barranija tal-UE. 

                                                      
8 Ara l-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni ta’ Schengen: in-Norveġja u l-Iżlanda huma partijiet għall-istess 

Ftehim konkluż mal-Kunsill (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36), filwaqt li l-Liechtenstein issieħeb mal-Ftehim 
bejn l-UE u l-Iżvizzera, ibbażat fuq Protokoll separat (ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52 u ĠU L 160, 18.6.2011, 
p. 21). 
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38 Il-biċċa l-kbira mill-kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament lill-aġenziji 
deċentralizzati tal-UE jiġu kkalkulati bl-applikazzjoni jew tal-Formula A jew inkella tal-
Formula B. Għall-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, il-kontribuzzjoni tal-
Istati tal-EFTA li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom tiġi kkalkulata bl-użu ta’ formula 
differenti, fejn il-fattur ta’ proporzjonalità huwa bbażat fuq l-ippeżar tal-voti tal-pajjiż 
mhux tal-UE bi tqabbil ma’ dak tal-Istati Membri tal-UE. L-ippeżar tal-voti ta’ kull pajjiż 
huwa bbażat fuq id-daqs tal-popolazzjoni tiegħu. 

39 F’xi wħud mill-każijiet, il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE jiġu 
ddeterminati abbażi tal-ispejjeż operattivi tal-attivitajiet tal-aġenzija li fihom il-pajjiż 
mhux tal-UE jkun qed jipparteċipa. Dan huwa l-każ, pereżempju, għall-
kontribuzzjonijiet tan-Norveġja u tal-Iżvizzera għal stħarriġ speċifiku mwettaq mill-
Eurofound, jew għall-kontribuzzjoni tan-Norveġja għall-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq b’rabta ma’ proġett speċifiku tal-IT. 

Ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet 

40 Wara li jintlaħaq qbil dwar l-ammonti, id-DĠ tal-Kummissjoni responsabbli jitolbu 
l-kontribuzzjonijiet għal kull programm. Ġeneralment dan jieħu l-forma ta’ sejħa waħda 
għall-fondi fis-sena għal kull programm u għal kull pajjiż mhux tal-UE. Jeżistu 
eċċezzjonijiet, pereżempju għall-kontribuzzjonijiet għal Orizzont 2020, li huma 
maqsuma f’żewġ sejħiet fis-sena, kif ukoll għall-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE, li jinġabru 
permezz ta’ sejħa waħda għall-fondi għall-programmi kollha. 

41 Il-kontribuzzjonijiet kollha relatati ma’ programm, li jiġu pprovduti minn pajjiżi 
mhux tal-UE, jistgħu jintużaw esklussivament għal dak il-programm. Madankollu, il-
kontribuzzjonijiet mill-aħħar sena ta’ programm li ma jkunux intużaw jistgħu jiġu 
riportati għall-programm suċċessiv. 

42 F’każijiet fejn il-pajjiżi mhux tal-UE ma jagħmlux il-pagament qabel id-data ta’ 
skadenza, il-Kummissjoni hija intitolata li tiġbor l-imgħax fuq l-ammonti pendenti, kif 
speċifikat fil-ftehimiet rispettivi. Il-Figura 8 turi l-proċedura standard li l-Kummissjoni 
ssegwi għall-irkupru tal-ammonti dovuti9. 

                                                      
9 Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts 

receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty 
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final; Manwal tal-Kummissjoni dwar il-Kontabbiltà. 
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Figura 8 – Proċedura għall-ġbir ta’ kontribuzzjonijiet pendenti 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-Deċiżjoni C(2018) 5119 final u l-Manwal tal-Kummissjoni dwar il-Kontabbiltà. 

43 Fl-2019, madwar kwart tal-kontribuzzjonijiet tħallsu wara d-data ta’ skadenza,
b’dewmien medju ta’ 51 jum. Minn dawn, madwar terz tħallsu b’dewmien ta’ aktar 
minn 21 jum, jiġifieri wara t-tfakkira mibgħuta mill-Kummissjoni biex tindika li se 
jiżdied l-imgħax mal-ammont dovut. Il-Kummissjoni ġabret imgħax ta’ inadempjenza li 
jammonta għal EUR 110 180 għal dawn il-kontribuzzjonijiet. 

Arranġamenti ta’ rappurtar 

44 Ma hemm l-ebda arranġament speċifiku ta’ rappurtar għall-kontribuzzjonijiet
miġbura. Kull DĠ tal-Kummissjoni jżomm rekord tal-kontribuzzjonijiet li jimmaniġġja 
permezz ta’ tabella operattiva interna jew għodod simili oħra, li jintużaw biex jitħejjew 
il-kalkoli għas-sejħiet għall-fondi. Xi wħud mid-DĠ jirrappurtaw ukoll dwar il-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE fil-programmi u fl-attivitajiet tal-UE mmaniġġjati 
minnhom. 

45 Il-Kummissjoni tippreżenta l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet minn pajjiżi
mhux tal-UE fil-baġit ġenerali tal-UE u fil-kontijiet annwali. Xi informazzjoni 
addizzjonali, bħall-kontribuzzjonijiet ipprovduti minn kull Stat taż-ŻEE-EFTA u l-
kontribuzzjonijiet skont il-programm u skont il-gruppi ta’ pajjiżi mhux tal-UE, tingħata 
fl-annessi relatati u fid-dokumenti ta’ ħidma tal-Kummissjoni10. 

10 L-Annessi tal-baġit ġenerali intitolati “Żona Ekonomika Ewropea” u “Lista tal-intestaturi tal-baġit 
miftuħa għall-pajjiżi kandidati u, jekk ikun applikabbli, il-pajjiżi potenzjali tal-Balkani tal-Punent u 
ċerti pajjiżi msieħba”, kif ukoll id-Dokument ta’ Ħidma V li jakkumpanja l-abbozz tal-baġit u l-
Anness A tal-kontijiet annwali intitolat “Dħul”. 

Data ta’ skadenza

Fis-sejħa għall-fondi tiġi 
indikata data ta’ 

skadenza għall-pajjiż 
mhux tal-UE biex iħallas 

il-kontribuzzjoni

Tfakkira

Fit-tfakkira jiġi indikat li l-
imgħax ta’ inadempjenza se 
jiżdied mal-ammont dovut

Ittra ta’ intimazzjoni

Fl-ittra jintalab li l-pagament 
isir fi żmien 15-il jum

Azzjoni legali

Is-Servizz legali tal-
Kummissjoni jista’ jieħu 

azzjoni legali biex jinforza l-
ammont dovut

Ma sar l-ebda pagament fi żmien 15-
il jum u l-Kummissjoni ma tistax tpaċi 
l-ammont mal-ammonti li għandhom 

jitħallsu lid-debitur
Ma sar l-ebda pagament fi 

żmien 21 jum
Ma sar l-ebda pagament fi 

żmien 21 jum
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46 Il-Kummissjoni ma tippubblikax regolarment ħarsa ġenerali dettaljata lejn il-
kontribuzzjonijiet, biex turi l-ammonti riċevuti minn kull pajjiż mhux tal-UE għal kull 
programm jew attività tal-UE li fihom huwa jipparteċipa. Madankollu, hija pprovdiet 
tali ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-UE fir-risposta tagħha għal 
żewġ mistoqsijiet ippreżentati mill-Membri tal-Parlament Ewropew fl-201711. 

Kontroll intern u awditjar 

47 L-arranġamenti ta’ kontroll intern u ta’ awditjar għall-kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi mhux tal-UE huma dawk applikati għad-dħul kollu tal-UE, skont ir-Regolament 
Finanzjarju12. Sad-data tat-twettiq tar-rapport analitiku, is-Servizz tal-Awditjar Intern 
tal-Kummissjoni ma kien wettaq l-ebda awditu speċifiku dwar dan is-suġġett. 

48 Il-QEA tawditja dawn il-kontribuzzjonijiet għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 
dwar il-kontijiet konsolidati tal-UE. Is-sejbiet li jirriżultaw minn dan ix-xogħol jiġu 
ppubblikati fir-rapporti annwali tal-QEA. Pereżempju, fl-2015 u fl-2016 il-QEA 
identifikat xi żbalji żgħar relatati mal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE13. 

Eżempji magħżula ta’ kontribuzzjonijiet għall-programmi tal-UE: 
Orizzont 2020 u Erasmus+ 

49 Fil-paragrafi li ġejjin, aħna nippreżentaw l-arranġamenti speċifiċi fis-seħħ għall-
eżempji magħżula ta’ kontribuzzjonijiet. 

Kontribuzzjonijiet għal Orizzont 2020 

50 Orizzont 2020 kien il-programm ta’ finanzjament tal-UE għar-riċerka u l-
innovazzjoni14 matul il-perjodu 2014-2020, b’baġit ta’ EUR 77 biljun. 

                                                      
11 Mistoqsijiet 1199/2017 u 7891/2017. 

12 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 193, 30.7.2018, pp. 1-222). 

13 Ara l-paragrafu 4.20 tar-Rapport Annwali 2015 u l-paragrafu 4.19 tar-Rapport Annwali 2016 
(ĠU C 375, 13.10.2016, p. 136 u ĠU C 322, 28.9.2017, p. 142). 

14 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 104–173) . 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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51 Ġeneralment, Orizzont 2020 kien miftuħ għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi mhux 
tal-UE, għalkemm dawn mhux dejjem kienu ntitolati li jirċievu finanzjament mill-UE. 
F’dan is-sens, fl-ambitu ta’ Orizzont 2020 issir distinzjoni bejn pajjiżi assoċjati u pajjiżi 
mhux assoċjati. 

o Entitajiet minn pajjiżi assoċjati bbenefikaw mill-istess termini u kundizzjonijiet 
bħal dawk mill-Istati Membri tal-UE. Il-pajjiżi assoċjati kellhom iħallsu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-programm, iddefiniti fi ftehimiet speċifiċi 
konklużi mal-UE rigward il-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020. 

o Pajjiżi mhux assoċjati setgħu jipparteċipaw fi kważi l-partijiet kollha tal-programm, 
iżda normalment ma rċevew l-ebda finanzjament mill-UE15 u ma ħallsu l-ebda 
kontribuzzjoni. B’mod ġenerali, aktar minn 100 pajjiż mhux assoċjat ipparteċipaw 
fil-programm, li minnhom l-Istati Uniti kienu s-sieħeb l-aktar attiv. 

52 L-assoċjazzjoni mal-programm kienet limitata għall-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi 
kandidati potenzjali, il-pajjiżi tal-PEV u l-pajjiżi tal-EFTA, kif ukoll il-pajjiżi assoċjati mal-
predeċessur tiegħu, jiġifieri s-Seba’ Programm Kwadru. Fl-2020, kien hemm 16-il pajjiż 
mhux tal-UE li kienu assoċjati mal-programm. L-aktar attivi fosthom f’termini tal-għadd 
ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament li kellhom suċċess kienu l-Iżvizzera, in-Norveġja 
u Iżrael. 

Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

53 Il-Kummissjoni kkalkulat il-kontribuzzjonijiet għal Orizzont 2020 abbażi jew tal-
Formula A jew inkella tal-Formula B għall-fattur ta’ proporzjonalità (ara l-
paragrafu 32). Il-Formula B tapplika għall-Istati taż-ŻEE-EFTA, għall-pajjiżi kandidati kif 
ukoll għall-pajjiżi kandidati potenzjali. Il-Formula A tapplika għall-bqija tal-pajjiżi 
assoċjati. 

54 Il-fattur ta’ proporzjonalità ġie applikat għall-ammonti bbaġitjati għall-programm. 
Fil-każ ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali, kif ukoll xi wħud mill-pajjiżi tal-
PEV, l-ammont hekk miksub ġie aġġustat ’l isfel permezz ta’ fatturi ta’ korrezzjoni. Il-
fatturi ta’ korrezzjoni ma ġewx applikati għal pajjiżi assoċjati b’kapaċità xjentifika u 
teknoloġika qawwija, bħall-pajjiżi tal-EFTA jew Iżrael. 

                                                      
15 Għal aktar informazzjoni, ara: Il-Kummissjoni Ewropea, From Horizon 2020 to Horizon Europe, 

Monitoring flash n. 3 – International cooperation, Frar 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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55 Il-fatturi ta’ korrezzjoni ġew iddefiniti fi ftehimiet individwali dwar il-
parteċipazzjoni f’Orizzont 2020. Il-Kummissjoni ddeterminathom abbażi tal-
prestazzjoni preċedenti ta’ kull pajjiż assoċjat u tal-kapaċità stmata tiegħu li jibbenefika 
mill-programm, b’kont meħud tal-objettivi usa’ ta’ politika tal-UE fl-oqsma tat-tkabbir 
u tal-PEV. Ma kien hemm l-ebda metodu jew proċedura standardizzati għall-kalkolu ta’ 
fattur ta’ korrezzjoni speċifiku għal kull pajjiż. Għaldaqstant, il-mekkaniżmu ppermetta 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi fatturi ta’ korrezzjoni fuq bażi ta’ każ b’każ matul in-
negozjati ma’ kull pajjiż mhux tal-UE. 

56 Il-fatturi ta’ korrezzjoni varjaw minn 0 sa 1 u indikaw il-porzjon tal-ammont 
ikkalkulat abbażi tal-fattur ta’ proporzjonalità li l-pajjiż mhux tal-UE effettivament ikun 
se jħallas. Pereżempju, jekk il-fattur ta’ korrezzjoni huwa 0.15, dan ifisser li l-pajjiż 
mhux tal-UE ikkonċernat se jħallas biss 15 % tal-ammont ikkalkulat fuq il-bażi tal-fattur 
ta’ proporzjonalità. Aktar ma jkun baxx il-fattur ta’ korrezzjoni, aktar se jkun baxx ukoll 
l-ammont finali tal-kontribuzzjoni. 

57 Il-Kummissjoni tat fatturi ta’ korrezzjoni eċċezzjonalment baxxi ta’ 0.05 lill-
Ukrajna u lit-Tuneżija (kontribuzzjoni ta’ 5 % biss tal-ammont ikkalkulat), biex turi l-
appoġġ mogħti mill-UE lil dawn il-pajjiżi f’mument partikolari – b’segwitu għall-
annessjoni tal-Krimea mir-Russja u l-attakki terroristiċi fit-Tuneżija. It-Tabella 1 tagħti 
ħarsa ġenerali lejn il-fatturi ta’ proporzjonalità u l-fatturi ta’ korrezzjoni kollha għall-
kontribuzzjonijiet għal Orizzont 2020 (f’Ottubru 2020). 
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Tabella 1 – Formuli tal-fattur ta’ proporzjonalità u tal-fattur ta’ 
korrezzjoni taħt Orizzont 2020 

Pajjiż / territorju assoċjat ma’ 
H2020 

Fattur ta’ proporzjonalità Fattur ta’ korrezzjoni 

L-Albanija Formula B 0.15 

L-Armenja Formula A 0.25 

Il-Bożnija-Ħerzegovina Formula B 0.15 

L-Iżvizzera Formula A M/A 

Il-Gżejjer Faeroe Formula A M/A 

Il-Georgia Formula A 0.15 

Iżrael Formula A M/A 

L-Iżlanda Formula B M/A 

Il-Moldova Formula A 0.25 

Il-Montenegro Formula B 0.50 

Il-Maċedonja ta’ Fuq Formula B 0.50 -> 0.15 

In-Norveġja Formula B M/A 

Is-Serbja Formula B 0.50 

It-Tuneżija Formula A 0.05 

It-Turkija Formula B 0.14 -> 0.00 

L-Ukrajna Formula A 0.05 

Nota: Il-fattur ta’ korrezzjoni għall-Maċedonja ta’ Fuq ġie emendat minn 0.5 għal 0.15 mill-2018 u dak 
għat-Turkija ġie emendat minn 0.14 għal 0 għall-2020 (ara l-Kaxxa 2). 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

58 Il-ftehimiet dwar il-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020 ġeneralment ipprevedew 
rieżami ta’ nofs it-terminu tal-fatturi ta’ korrezzjoni u tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 
fir-raba’ sena tal-programm. Fl-2017, il-Kummissjoni wettqet ir-rieżamijiet għall-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. 

59 Dawn ir-rieżamijiet ma implikawx reviżjoni awtomatika tal-ammont tal-
kontribuzzjonijiet, iżda l-Kummissjoni tkun tqisha abbażi ta’ talba espliċita minn pajjiż 
assoċjat. B'segwitu għar-rieżamijiet mill-2017, żewġ pajjiżi ppreżentaw tali talbiet u l-
Kummissjoni ddeċidiet li taċċettahom (għal aktar dettalji ara l-Kaxxa 2). 
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Kaxxa 2 

Reviżjoni tal-fatturi ta’ korrezzjoni b’segwitu għar-rieżami ta’ nofs it-
terminu 

It-Turkija 

Għat-Turkija, ir-rieżami wera li r-riċerkaturi Torok ppreżentaw għadd relattivament 
baxx ta’ proposti għall-finanzjament u r-rata ta’ suċċess ta’ dawn il-proposti kienet, 
f’ħafna oqsma, taħt il-medja tal-programm. Il-Kummissjoni stmat li t-Turkija tkun 
tirċievi madwar EUR 240 miljun f’finanzjament taħt Orizzont 2020 għad-durata 
kollha tal-programm, meta mqabbel mal-EUR 436 miljun stmati f’dak iż-żmien 
bħala l-kontribuzzjonijiet kumplessivi tat-Turkija għall-programm (madwar 28 % ta’ 
dawn il-kontribuzzjonijiet jiġu rimborżati mill-IPA II). 

B'segwitu għar-rieżami, it-Turkija talbet li l-fattur ta’ korrezzjoni jiġi emendat minn 
0.14 għal 0 għall-2020, jiġifieri tiġi eżentata mill-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha 
għal dik is-sena, u l-Kummissjoni aċċettat it-talba16. B’kunsiderazzjoni għal din l-
emenda, it-Turkija ħallset EUR 359.5 miljun għall-parteċipazzjoni tagħha 
f’Orizzont 2020 fil-perjodu 2014-2020. 

Il-Maċedonja ta’ Fuq 

Raġunijiet simili wasslu lill-Kummissjoni biex taċċetta t-talba tal-Maċedonja ta’ Fuq 
biex il-fattur ta’ korrezzjoni jiġi emendat minn 0.50 għal 0.15 għas-snin 2018-2020. 
Il-Kummissjoni stmat li l-Maċedonja ta’ Fuq tkun tirċievi madwar EUR 8 miljun 
f’finanzjament għad-durata kollha tal-programm, filwaqt li tħallas madwar 
EUR 22 miljun17 f’kontribuzzjonijiet. Parti minn dawn il-kontribuzzjonijiet kienet 
koperta wkoll mill-fondi taħt l-IPA II (90 % fl-2014, bi tnaqqis gradwali għal 40 % fl-
2020). 

60 Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet li 
twettaq korrezzjonijiet awtomatiċi għal kwalunkwe żbilanċ sinifikanti bejn il-
kontribuzzjonijiet imħallsa u l-fondi riċevuti minn pajjiżi mhux tal-UE. Dan se jneħħi l-
ħtieġa għal emendi għall-ftehimiet dwar il-parteċipazzjoni fil-programm. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final tat-28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final tat-13.6.2018. 
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Kontribuzzjonijiet għal Erasmus+ 

61 Erasmus+ huwa programm tal-UE b’baġit ta’ EUR 14.7 biljun għall-perjodu 2014-
2020, li joffri opportunitajiet għall-mobbiltà u l-kooperazzjoni fis-setturi tal-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. 

62 B’mod simili għal Orizzont 2020, fil-programm saret distinzjoni bejn żewġ gruppi 
ta’ pajjiżi parteċipi. 

o Pajjiżi tal-programm: dawn setgħu jieħdu sehem fl-azzjonijiet kollha ta’ Erasmus+, 
u kkontribwew finanzjarjament għall-programm. Dawn kienu jinkludu l-Istati 
Membri kollha tal-UE u sitt pajjiżi mhux tal-UE: l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-
Norveġja, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja u t-Turkija. 

o Pajjiżi sħab, inklużi pajjiżi ġirien tal-UE u minn madwar id-dinja kollha: dawn 
setgħu jieħdu sehem biss f’ċerti azzjonijiet taħt il-programm18, u l-parteċipazzjoni 
tagħhom kienet suġġetta għal kriterji speċifiċi. Erba’ pajjiżi sħab ipprovdew 
kontribuzzjonijiet: l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kosovo* u l-Montenegro. 

Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

63 Il-kontribuzzjonijiet ġew ikkalkulati abbażi tal-Formula B (ara l-paragrafu 32). 
Madankollu, għall-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi kandidati potenzjali, li setgħu 
jipparteċipaw kompletament jew parzjalment fil-programm, il-kontribuzzjonijiet li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-formula ġew aġġustati fuq bażi ta’ każ b’każ. 

64 Biex nipprovdu aktar dettalji dwar kif l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet jiġu 
stabbiliti, aħna għażilna l-eżempji tat-Turkija u tal-Montenegro (ara l-Kaxxa 3). It-
Turkija kienet pajjiż tal-programm u pprovdiet l-akbar kontribuzzjoni fost il-pajjiżi mhux 
tal-UE kollha li jipparteċipaw fil-programm, filwaqt li l-Montenegro kien pajjiż sieħeb li 
pparteċipa biss f’xi wħud mill-attivitajiet u pprovda l-iżgħar kontribuzzjoni. 

                                                      
18 Għal aktar informazzjoni ara: il-Kummissjoni Ewropea, Erasmus+ Gwida tal-Programm, 

Awwissu 2020, pp. 8-9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_mt.pdf
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Kaxxa 3 

Il-kontribuzzjoni tat-Turkija għal Erasmus+ 

It-Turkija ilha mill-2003 tipparteċipa f’bosta programmi edukattivi tal-UE. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-pajjiż għal dawn il-programmi żdiedet b’mod 
sinifikanti minn dak iż-żmien ’l hawn, u laħqet EUR 134 miljun lejn tmiem il-
perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dan jikkorrispondi għal madwar 10.8 % 
tal-baġit tal-UE għaż-żewġ programmi li l-pajjiż ipparteċipa fihom u li issa jagħmlu 
parti mill-programm Erasmus+. Għaldaqstant, il-Kummissjoni pproponiet li żżomm 
l-istess proporzjon (minflok fattur ta’ proporzjonalità bbażat fuq il-PDG) biex 
tikkalkula l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-pajjiż għal Erasmus+ fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni sussegwenti (2014-2020). 

Billi l-baġit ta’ Erasmus+ kien sostanzjalment ogħla minn dak allokat għall-
programmi predeċessuri tiegħu, l-applikazzjoni tal-proporzjon ta’ 10.8 % kienet 
twassal għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ kważi EUR 1.6 biljun (10.8 % 
* EUR 14.7 biljun). B’segwitu għal negozjati mat-Turkija, il-Kummissjoni qablet li l-
kontribuzzjoni titnaqqas għal nofs dak l-ammont (EUR 800 miljun). Dan 
jirrappreżenta 5.4 % tal-baġit totali tal-programm, li huwa ogħla mill-fattur 
teoretiku ta’ proporzjonalità li jkun jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Formula B 
(4.51 %). Għalhekk, il-Kummissjoni qieset l-ammont tal-kontribuzzjoni bħala 
sodisfaċenti. Barra minn hekk, it-Turkija ħallset kontribuzzjoni annwali ta’ 
EUR 9 miljun għad-dimensjoni internazzjonali tal-programm, li tiffinanzja l-
mobbiltà u l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja ma’ pajjiżi sħab barra mill-Ewropa. 

Il-ftehim inizjali ma kienx jinkludi klawsola ta’ rieżami. Madankollu, minħabba s-
suċċess tal-programm, fl-2014 it-Turkija esprimiet li hija lesta biex iżżid il-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħha. Il-ftehim għalhekk ġie emendat u l-
kontribuzzjoni finanzjarja ġiet aġġornata għal EUR 870 miljun (EUR 126 miljun fis-
sena mill-2015). Fl-2018, 44 930 parteċipant f’1 417-il proġett Tork ibbenefikaw 
minn attivitajiet taħt Erasmus+ għal ammont totali ta’ EUR 84 miljun19 f’għotjiet. 

Il-kontribuzzjoni tal-Montenegro għal Erasmus+ 

Il-Montenegro jipparteċipa fuq l-istess livell mal-Istati Membri tal-UE f’ċerti 
azzjonijiet biss: pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT u appoġġ għar-riforma ta’ politika. 

Il-kontribuzzjoni tal-Montenegro ġiet stabbilita għal EUR 50 000, li tirrappreżenta 
madwar 40 % aktar mill-ammont ikkalkulat abbażi tal-Formula B. Il-Kummissjoni 
pproponiet dan l-ammont ogħla biex jiġi rifless il-fatt li l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni 
fil-pjattaformi tal-IT mhumiex proporzjonali għall-PDG tal-pajjiż. 

                                                      
19 Il-Kummissjoni Ewropea, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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Kontribuzzjonijiet tal-EFTA għall-baġit tal-UE 

65 L-erba’ Stati tal-EFTA jipprovdu kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-UE abbażi ta’ 
żewġ tipi differenti ta’ arranġamenti legali: l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja 
jikkontribwixxu abbażi tal-Ftehim ŻEE, filwaqt li l-Iżvizzera ma tipparteċipax fiż-ŻEE u 
għandha ftehimiet bilaterali separati mal-UE. 

Kontribuzzjonijiet taż-ŻEE (l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja) 

66 Il-Ftehim ŻEE jipprovdi bażi waħda unika għall-parteċipazzjoni mit-tliet Stati taż-
ŻEE-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja) f’attivitajiet tal-UE. Stat wieħed jew 
aktar taż-ŻEE-EFTA pparteċipaw fi 15 mis-60 programm tal-UE għall-perjodu 2014-
2020, u pprovdew kontribuzzjoni annwali ta’ madwar EUR 400 miljun. 

Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

67 Hemm żewġ tipi ta’ nfiq tal-UE li l-Istati taż-ŻEE-EFTA jikkontribwixxu għalihom: 
in-nefqa operazzjonali (li tirrappreżenta l-parti prinċipali tal-kontribuzzjoni taż-ŻEE-
EFTA) u n-nefqa għall-amministrazzjoni pubblika tal-UE. 

Kontribuzzjoni għan-nefqa operazzjonali 

68 In-nefqa operazzjonali tirreferi għall-ammonti li jintefqu fuq azzjonijiet speċifiċi li 
jagħmlu parti mill-programmi u mill-attivitajiet tal-UE. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
annwali taż-ŻEE-EFTA għan-nefqa operazzjonali tiġi kkalkulata billi jiġi mmultiplikat il-
fattur ta’ proporzjonalità (Formula B) ta’ kull Stat taż-ŻEE-EFTA bl-ammont tal-linja 
baġitarja rilevanti tal-UE. L-ammont li jrid jitħallas jiġi ddeterminat abbażi tal-fondi 
riżervati fil-baġit tal-UE għall-ispejjeż annwali ta’ proġetti li jkunu għaddejjin taħt il-
programmi tal-UE (approprjazzjonijiet ta’ pagament). Pajjiżi oħra mhux tal-UE 
jikkontribwixxu abbażi tal-fondi riżervati għall-ispejjeż futuri kollha għal proġetti ġodda 
approvati f’sena partikolari (approprjazzjonijiet ta’ impenn), li normalment ikunu ogħla 
mill-approprjazzjonijiet ta’ pagament fl-ewwel snin tal-implimentazzjoni tal-
programm20. 

                                                      
20 Segretarjat tal-EFTA, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

Novembru 2002, pp. 34-36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Billi l-approprjazzjonijiet ta’ pagament huma biss stima tal-infiq mistenni minn 
proġetti li jkunu għaddejjin, l-infiq reali mġarrab kull sena jista’ juri ċifri ta’ pagament 
differenti. Kull sena, il-Kummissjoni tikkomunika lill-Istati taż-ŻEE-EFTA l-infiq reali mis-
sena N-2, li jista’ jwassal għal korrezzjoni tal-kontribuzzjoni mħallsa għal dik is-sena. 

Kontribuzzjoni għall-amministrazzjoni pubblika tal-EU 

70 Il-kontribuzzjoni għall-amministrazzjoni pubblika tal-UE tkopri s-salarji, il-
pensjonijiet, il-bini, it-tagħmir u l-ispejjeż tal-IT. Hija tiġi nnegozjata mal-Istati taż-ŻEE-
EFTA abbażi tal-baġit għal kull programm u attività. 

71 Il-kontribuzzjoni tal-Istati taż-ŻEE-EFTA għan-nefqa għall-amministrazzjoni 
pubblika hija ta’ madwar żewġ terzi in natura, b’referenza għas-sekondar ta’ esperti 
nazzjonali lill-Kummissjoni, u terz tagħha huwa finanzjarju. Il-kontribuzzjoni in natura 
tiġi stabbilita abbażi ta’ stima mill-Kummissjoni tal-ispiża annwali medja għal kull 
espert sekondat, irrispettivament mill-ispejjeż tas-salarji effettivament imġarrba mill-
Istati taż-ŻEE-EFTA. Din kienet tammonta għal EUR 125 000 għal kull espert fl-2020 
(ħlief għall-persunal temporanju tal-Eurostat, fejn il-kontribuzzjoni hija bbażata fuq l-
ispiża reali). Fl-2020, 26 espert nazzjonali ġew sekondati fil-qafas tal-Ftehim ŻEE, 
prinċipalment min-Norveġja. Dan jirrappreżenta kontribuzzjoni in natura ta’ 
EUR 3.25 miljun. 

72 Il-kontribuzzjoni finanzjarja hija bbażata fuq stima tal-ispejjeż ġenerali u tal-
ispejjeż relatati addizzjonali għall-attività ta’ kull espert sekondat (għall-ispazju tal-
uffiċċji, l-ivvjaġġar, il-laqgħat, il-kumitati, il-konferenzi u l-pubblikazzjonijiet marbuta 
direttament mal-parteċipazzjoni taż-ŻEE-EFTA f’attività partikolari). Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-2020 tammonta għal madwar EUR 1.6 miljun. 

Ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet 

73 Filwaqt li s-SEAE għandu r-responsabbiltà kumplessiva għar-relazzjoni bejn l-UE u 
l-Istati tal-EFTA, il-Kummissjoni (DĠ BUDG) hija responsabbli għall-ġestjoni tal-
kwistjonijiet baġitarji relatati mal-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE: it-tħejjija tal-Anness taż-
ŻEE għall-baġit tal-UE (li fih l-approprjazzjonijiet rilevanti għaż-ŻEE) u l-ħruġ tas-sejħa 
għall-fondi (ara l-Figura 9). Ir-raġuni għalfejn il-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE jiġu 
mmaniġġjati b’mod ċentralizzat mid-DĠ BUDG hija li dawn jiffurmaw parti minn ftehim 
uniku (il-Ftehim ŻEE). 
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Figura 9 – Skeda ta’ żmien indikattiva għall-kontribuzzjonijiet ipprovduti 
mill-Istati taż-ŻEE-EFTA għall-baġit tal-UE 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-Protokoll 32 tal-Ftehim ŻEE u l-linji gwida interni tal-Kummissjoni. 
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Kontribuzzjonijiet tal-Iżvizzera 

74 B’kuntrast ma’ pajjiżi ġirien oħra tal-UE, ma hemm l-ebda ftehim globali li 
jirregola r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera. Minflok, il-partijiet jużaw sistema 
magħmula minn għadd kbir ta’ ftehimiet bilaterali konklużi għal kull settur speċifiku ta’ 
kooperazzjoni. Attwalment, hemm madwar 20 ftehim ewlieni, ikkomplementati minn 
madwar 100 ftehim ieħor21. Il-biċċa l-kbira mill-ftehimiet bilaterali huma miġbura 
flimkien f’żewġ pakketti kbar, il-Bilaterali I (1999) u l-Bilaterali II (2004). 

75 Mill-2008 ’l hawn, il-Kunsill iddikjara ripetutament li s-sistema attwali ta’ 
ftehimiet bilaterali laħqet il-limiti tagħha minħabba l-kumplessità u n-nuqqas ta’ 
kompletezza tagħha22. B’segwitu għal dan, in-negozjati għal Ftehim Qafas Istituzzjonali 
(IFA) globali mal-Iżvizzera ngħataw bidu f’Mejju 2014. L-IFA għandu l-għan li 
jistabbilixxi qafas istituzzjonali uniku għall-ftehimiet kollha ta’ aċċess għas-suq eżistenti 
u futuri bejn l-UE u l-Iżvizzera. F’Diċembru 2018, il-Kunsill Federali Żvizzeru ddeċieda li 
jorganizza konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz tat-test23 tal-IFA mal-partijiet 
ikkonċernati Żvizzeri. B’segwitu għall-konsultazzjoni, intalbu kjarifiki ulterjuri min-naħa 
tal-Iżvizzera u l-korrispondenza bejn iż-żewġ partijiet tkompliet24. Skont l-awtoritajiet 
Żvizzeri, f’Novembru 2020, il-Kunsill Federali Żvizzeru ddefinixxa l-pożizzjoni tiegħu 
rigward il-kjarifiki meħtieġa, u d-diskussjonijiet bejn iż-żewġ partijiet issoktaw. 

Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

76 It-tliet formuli kollha (ara l-paragrafi 31-33) jintużaw fil-kalkolu tal-fattur ta’ 
proporzjonalità, kif ukoll xi fatturi oħra, li huma mfassla għal attivitajiet speċifiċi. Ma 
jiġi applikat l-ebda fattur ta’ korrezzjoni jew aġġustament simili. It-Tabella 2 turi l-
programmi u l-attivitajiet flimkien mal-kontribuzzjonijiet riċevuti fl-2019. 

                                                      
21 Il-Kummissjoni Ewropea (DĠ TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Konfederazzjoni Żvizzera, Stqarrija għall-
Istampa 116/19 tad-19.2.2019, il-paragrafu 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 L-Ittra mill-Kunsill Federali Żvizzeru lill-President tal-Kummissjoni Ewropea, is-7 ta’ Ġunju 2019; l-Ittra 
mill-President tal-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill Federali Żvizzeru, il-11 ta’ Ġunju 2019, 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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Tabella 2 – Kontribuzzjonijiet tal-Iżvizzera għall-baġit tal-UE għall-2019 

Programm / attività Kontribuzzjoni 
(f’EUR miljun) 

Fattur ta’ 
proporzjonalità 

Orizzont 2020 (inklużi l-Euratom u l-ITER) 511.0 Formola A u 
Formula B 

Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita 
tal-UE 

27.1 Formula A 

Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) 22.4 Formola C 

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) 0.7 Formola C 

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) 0.5 Formola C 

Spejjeż amministrattivi ta’ Schengen 
(kumitati) 

0.02 Formola C 

Spejjeż amministrattivi ta’ Schengen 
(Segretarjat ta’ Schengen) 

0.7 speċifiku 

Kooperazzjoni statistika 4.8 speċifiku 

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 1.4 speċifiku 

NKK/CSI 0.1 speċifiku 

Total 568.7  
Noti: Il-Formula B tintuża biss għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għal parti mill-Programm ta’ Riċerka u 
Taħriġ tal-Euratom u għall-attivitajiet taħt il-proġett ITER. NKK/CSI jirreferi għan-Network Komuni ta’ 
Komunikazzjoni u l-Interfaċċa Komuni tas-Sistema li jintużaw fil-qasam doganali. Għas-SIS, il-VIS u l-
Eurodac, l-Iżvizzera tipprovdi kontribuzzjonijiet addizzjonali direttament lill-aġenzija eu-LISA (ara l-
Figura 6). 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-kontabbiltà pprovduta mill-Kummissjoni u l-Kunsill. 

77 L-akbar kontribuzzjoni tal-Iżvizzera tmur għal Orizzont 2020. Storikament, l-
Iżvizzera kienet waħda mill-ewwel pajjiżi assoċjati mal-programmi ta’ riċerka tal-UE, 
madankollu l-assoċjazzjoni tagħha ma’ Orizzont 2020 bejn is-snin 2014-2016 kienet 
parzjali, u dan kien ifisser li l-entitajiet Żvizzeri kienu eliġibbli biss għall-finanzjament 
mill-UE f’għadd imnaqqas ta’ azzjonijiet taħt il-programm. Biex ikopri t-tnaqqis fil-
finanzjament disponibbli ta’ Orizzont 2020, il-Gvern Żvizzeru stabbilixxa skema 
alternattiva ta’ finanzjament nazzjonali. Fl-istess ħin, l-assoċjazzjoni parzjali kkawżat 
tnaqqis temporanju fil-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-Iżvizzera lill-UE. 
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Kontribuzzjonijiet ipprovduti 
direttament lill-Istati Membri 
78 Il-fondi pprovduti mill-Istati tal-EFTA direttament lill-Istati Membri tal-UE barra 
mill-baġit tal-UE għandhom mekkaniżmi ta’ kalkolu speċifiċi kif ukoll arranġamenti ta’ 
ġestjoni, ta’ rappurtar, ta’ kontroll intern u ta’ awditjar li huma differenti minn dawk li 
japplikaw għall-kontribuzzjonijiet għall-baġit ġenerali tal-UE. Dawn l-arranġamenti 
speċifiċi huma deskritti fil-paragrafi li ġejjin. 

Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Istati Membri 

79 L-Istati taż-ŻEE-EFTA jipprovdu għotjiet għall-Istati Membri bil-għan li jnaqqsu d-
disparitajiet soċjali u ekonomiċi fiż-ŻEE u jsaħħu r-relazzjonijiet mal-istati benefiċjarji. 
Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala kontroparti għall-parteċipazzjoni tal-
Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja fis-suq intern tal-UE (ara l-paragrafu 84). Il-bażi 
għal dawn l-għotjiet hija stabbilita fil-Ftehim ŻEE25 u fil-Ftehim bejn in-Norveġja u l-
Unjoni Ewropea dwar il-Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż. 

80 Il-fondi huma mmaniġġjati b’mod indipendenti permezz ta’ żewġ skemi ta’ 
finanzjament. L-għotjiet taż-ŻEE jiġu ffinanzjati b’mod konġunt mill-Iżlanda, il-
Liechtenstein u n-Norveġja (pajjiżi donaturi), filwaqt li dawk tan-Norveġja jiġu 
ffinanzjati minn dan il-pajjiż biss. L-għotjiet taż-ŻEE ilhom għaddejjin mill-1994, u bit-
tkabbir tal-UE fl-2004 kien hemm żieda sostanzjali fil-kontribuzzjonijiet, meta l-għotjiet 
tan-Norveġja ġew stabbiliti bħala mekkaniżmu ta’ finanzjament addizzjonali. 

81 L-għotjiet taż-ŻEE jipprovdu appoġġ lil 15-il Stat Membru tal-UE (imsejħa pajjiżi 
benefiċjarji) li huma wkoll il-benefiċjarji tal-Fond ta’ Koeżjoni tal-UE26. L-għotjiet tan-
Norveġja jipprovdu fondi lit-13-il Stat Membru li ssieħbu fl-UE mill-2004 ’l hawn. Taħt 
iż-żewġ tipi ta’ għotjiet, il-fondi huma riżervati għall-kooperazzjoni reġjonali u għall-
promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ. Dawn jistgħu jappoġġaw ukoll proġetti li jinvolvu 
l-parteċipazzjoni ta’ Stati Membri oħra tal-UE. 

                                                      
25 Il-mekkaniżmi finanzjarji taż-ŻEE jiġu pprovduti fil-Parti VIII tal-Ftehim ŻEE (l-Artikoli 115-117), 

flimkien mal-Protokolli 38, 38a, 38b u 38c. 

26 Il-Bulgarija, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Greċja, il-Kroazja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-
Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja. 
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82 Il-kontribuzzjoni totali tammonta għal EUR 2.8 biljun fil-perjodu mill-
1 ta’ Mejju 2014 sat-30 ta’ April 2021. L-oqsma ewlenin ta’ appoġġ jinkludu r-riċerka u 
l-edukazzjoni, it-tnaqqis tal-faqar kif ukoll il-protezzjoni ambjentali (ara l-Figura 10). L-
għotjiet huma disponibbli għal organizzazzjonijiet mhux governattivi, istituzzjonijiet ta’ 
riċerka u dawk akkademiċi, kif ukoll is-setturi pubbliċi u privati. 

83 Sa tmiem l-2020, kien hemm 96 programm u 2 fondi reġjonali li formalment 
intlaħaq qbil dwarhom bejn il-pajjiżi donaturi u l-pajjiżi benefiċjarji għall-perjodu ta’ 
finanzjament 2014-2021. Madwar 8 programmi addizzjonali kellhom jiġu ffirmati fl-
2021. 
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Figura 10 – Allokazzjoni tal-għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-
perjodu 2014-2021  
(f’miljun EUR) 

 
Nota: L-allokazzjoni għall-oqsma ta’ appoġġ kienet għadha ma ġietx iffinalizzata fi tmiem l-2019. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mid-dokument intitolat EEA and Norway Grants Status 
Report 2019, kif ukoll mill-Ftehim ŻEE. 
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Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

84 L-ammonti tal-kontribuzzjonijiet kienu r-riżultat ta’ ftehim politiku bejn l-UE u l-
pajjiżi donaturi u ma kien hemm l-ebda metodoloġija speċifika użata biex dawn jiġu 
kkalkulati. Skont il-Kummissjoni27, il-punt tat-tluq tal-UE għan-negozjati kien li l-Istati 
taż-ŻEE-EFTA, bħala parti mis-suq intern, ikunu jibbenefikaw daqs l-Istati Membri mis-
suq intern estiż. Għaldaqstant, jenħtieġ li huma jipparteċipaw ukoll għal żvilupp 
sostenibbli u ekwu tas-suq intern billi jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-disparitajiet 
soċjali u ekonomiċi fl-UE/fiż-ŻEE. Fl-2016, l-UE u l-pajjiżi donaturi qablu dwar żieda fil-
fondi meta mqabbla mal-perjodu 2009-2014, meta ġew ipprovduti EUR 1.8 biljun. L-
ammont li ntlaħaq qbil dwaru għall-perjodu minn Mejju 2014 sa April 2021 kien ta’ 
EUR 2.8 biljun (EUR 1.55 biljun għall-għotjiet taż-ŻEE u EUR 1.25 biljun għall-għotjiet 
tan-Norveġja). Dawn l-ammonti jsiru disponibbli biex jiġu impenjati f’pagamenti 
parzjali annwali ugwali. L-allokazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni abbażi tal-koeffiċjent tad-distribuzzjoni użat għall-Fond ta’ Koeżjoni tal-
UE28. Ir-ripartizzjoni tal-kontribuzzjonijiet għall-għotjiet taż-ŻEE fost it-tliet pajjiżi 
donaturi hija bbażata fuq il-proporzjon bejn il-PDG tagħhom: in-Norveġja tipprovdi 
95.8 %, l-Iżlanda 3 % u l-Liechtenstein 1.2 %. 

Ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet 

85 L-Istati taż-ŻEE-EFTA huma responsabbli biex jiżguraw li l-arranġamenti ta’
implimentazzjoni jkunu essenzjalment l-istess għal dawn iż-żewġ mekkaniżmi 
finanzjarji. Huma ħarġu żewġ regolamenti għall-implimentazzjoni tal-għotjiet taż-ŻEE u 
tan-Norveġja rispettivament29 u kkonkludew ukoll Memorandum ta’ Qbil (MtQ) ma’ 
kull stat benefiċjarju30. 

27 Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta’ negozjati għall-adattament tal-
ftehimiet li ġejjin fid-dawl tat-tkabbir tal-UE lejn il-Kroazja: il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea, il-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju 
Norveġiż għall-perjodu 2009-2014 (…) (COM(2012) 255 final). 

28 Il-punt 5 tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 320-469). 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Il-Memoranda ta’ Qbil kollha konklużi għall-perjodu ta’ finanzjament attwali huma disponibbli fuq is-
sit web tal-għotjiet taż-ŻEE: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/mt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/mt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/mt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/mt/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185%20.
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86 L-MtQ jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet qafas dwar l-allokazzjonijiet speċifiċi 
rispettivi għall-pajjiż (inkluż ir-ripartizzjoni tal-allokazzjonijiet skont il-programmi) u 
jistabbilixxu l-istrutturi għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi. Il-Punti Fokali Nazzjonali li 
jinħatru minn kull stat benefiċjarju jassumu r-responsabbiltà kumplessiva għall-
implimentazzjoni tal-Memoranda ta’ Qbil. 

87 Ir-responsabbiltà tal-ġestjoni tal-għotjiet hija kondiviża bejn l-Istati taż-ŻEE-EFTA u 
l-pajjiżi benefiċjarji (ara l-Figura 11). 

Figura 11 – Ġestjoni tal-Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Rapport Annwali 2015–2016 dwar l-Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja. 

88 L-Uffiċċju tal-Mekkaniżmu Finanzjarju (FMO), li huwa parti mis-Segretarjat tal-
EFTA, huwa responsabbli għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi 
finanzjarji. Huwa jservi bħala punt ta’ kuntatt bejn il-pajjiżi donaturi u l-pajjiżi 
benefiċjarji. L-ispejjeż ta’ ġestjoni mġarrba min-naħa taż-ŻEE-EFTA huma koperti mill-
kontribuzzjoni finanzjarja li ntlaħaq qbil dwarha b’rata fissa ta’ 7.5 % tal-ammont totali 
tal-għotjiet. 

89 Ir-rwol tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-għotjiet huwa konsultattiv. Fil-
perjodu 2004-2009, il-Kummissjoni wettqet skrinjar tal-proposti kollha tal-proġetti, 
filwaqt li fil-perjodu 2009-2014 l-iskrinjar sar fil-livell tal-programm. Fil-perjodu ta’ 
finanzjament attwali (2014-2021), il-Kummissjoni (DĠ REGIO) tipprovdi l-feedback 
tagħha f’livell strateġiku dwar il-kontenut tal-Memoranda ta’ Qbil. Pereżempju, fil-
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kummenti tagħha pprovduti għall-MtQ konkluż mas-Slovenja, il-Kummissjoni indikat li 
hija identifikat modi biex iżżid is-sinerġiji u l-komplementarjetà ta’ ċerti programmi 
mal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. Il-Kummissjoni rrakkomandat ukoll li 
jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet maniġerjali nazzjonali ta’ dawn il-fondi sabiex jiġu evitati 
duplikazzjonijiet f’ċerti oqsma ta’ finanzjament. 

Arranġamenti ta’ rappurtar 

90 Ir-responsabbiltà għar-rappurtar dwar l-għotjiet taqa’ prinċipalment taħt il-pajjiżi 
benefiċjarji. L-arranġamenti speċifiċi għal dan l-iskop huma stabbiliti fir-regolamenti 
rilevanti (ara l-paragrafu 85) u jinkludu diversi rekwiżiti ta’ rappurtar, bħal rapporti 
annwali strateġiċi dwar l-implimentazzjoni, rapporti tal-programmi u rapporti 
finanzjarji, inkluża informazzjoni dwar il-progress lejn il-kisba tal-eżiti. 

91 Għall-perjodu ta’ finanzjament attwali, jenħtieġ li l-Istati taż-ŻEE-EFTA jwettqu 
rieżami ta’ nofs it-terminu sa tmiem l-2020, bil-ħsieb li jiġi ridistribwit kwalunkwe fond 
disponibbli mhux impenjat fl-ambitu tal-allokazzjonijiet għall-pajjiżi benefiċjarji 
individwali kkonċernati31. Fir-rigward tal-perjodu ta’ finanzjament 2009-2014, l-FMO 
stma li madwar 15 % tal-allokazzjoni tal-baġit mhux se jintefqu mill-pajjiżi benefiċjarji, li 
fil-prattika jkun jirriżulta fi tnaqqis fl-għotjiet taż-ŻEE/tan-Norveġja għal dan il-perjodu. 

Kontroll intern u awditjar 

92 F’kull stat benefiċjarju, l-awtoritajiet tal-awditjar joħorġu rapporti annwali dwar l-
effettività tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-regolarità tal-
infiq imġarrab taħt l-għotjiet. L-FMO għandu l-istrateġija tal-awditjar proprja tiegħu, li 
tissupplimenta l-aċċertament li jirċievi mill-awtoritajiet tal-awditjar nazzjonali. 
Rapport32 maħruġ mill-FMO dwar l-irregolaritajiet matul il-perjodu 2009-2014 juri li l-
biċċa l-kbira mill-1010 irregolaritajiet identifikati kienu relatati ma’ żbalji, filwaqt li 
29 minnhom kienu relatati ma’ frodi. Sat-30 ta’ Settembru 2020, it-tnaqqis fl-għotjiet 
għal proġetti minħabba l-irregolaritajiet identifikati kien jammonta għal 
EUR 14.6 miljun. 

                                                      
31 L-Artikolu 8 tal-Protokoll 38c u d-dispożizzjoni korrispondenti mill-ftehim konkluż man-Norveġja. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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93 Barra minn hekk, il-Bord tal-Awdituri tal-EFTA (għal għotjiet taż-ŻEE) u l-Uffiċċju 
Nazzjonali tal-Awditjar tan-Norveġja (għal għotjiet tan-Norveġja) jistgħu jwettqu 
rieżamijiet speċifiċi jew inkarigi ta’ aċċertament f’dak li jirrigwarda l-għotjiet taż-ŻEE u 
dawk tan-Norveġja. L-istituzzjonijiet tal-UE ma għandhomx kontroll jew drittijiet tal-
awditjar għal dawn l-għotjiet. 

Il-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera lill-Istati Membri 

94 B’mod simili għall-Istati taż-ŻEE-EFTA, l-Iżvizzera tħallas kontribuzzjoni finanzjarja 
direttament lill-Istati Membri tal-UE, li hija intenzjonata biex tnaqqas id-disparitajiet 
ekonomiċi u soċjali fl-UE. Hija bbażata fuq MtQ mhux vinkolanti33 bejn l-UE u l-
awtoritajiet Żvizzeri minn Frar 2006 u fuq l-addenda tiegħu. L-awtoritajiet Żvizzeri 
indikaw li l-Iżvizzera tipprovdi l-finanzjament b’mod awtonomu, billi ssegwi t-
tradizzjoni tagħha ta’ appoġġ għat-tranżizzjoni demokratika tal-Ewropa Ċentrali u tal-
Lvant34. Kif iddikjarat mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, din il-
kontribuzzjoni hija kontroparti leġittima għall-aċċess tal-pajjiż għas-suq intern35. 

95 Mill-2007 ’l hawn, l-Iżvizzera allokat CHF 1.3 biljun (madwar EUR 1.2 biljun) bħala 
l-ewwel kontribuzzjoni tagħha għall-UE estiża (ara l-Figura 12). Il-benefiċjarji ta’ din il-
kontribuzzjoni huma t-13-il Stat Membru tal-UE li ssieħbu fl-UE mill-2004 ’l hawn. 
B’mod simili għall-għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja, dawn il-fondi ma jitwasslux permezz 
tal-baġit tal-UE. L-Iżvizzera timmaniġġjahom direttament f’kooperazzjoni mal-pajjiżi 
benefiċjarji. 

                                                      
33 Memorandum of Understanding between the President of the Council of the European Union and 

the Swiss Federal Council, is-27 ta’ Frar 2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Mistoqsijiet parlamentari, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of 
the European Commission, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Figura 12 – Allokazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera mill-2007 ’l hawn 
(f’EUR miljun) 

 
Nota: L-allokazzjonijiet skont il-qasam ta’ appoġġ huma bbażati fuq proġetti mitmuma. L-ammonti f’euro 
li jinsabu fil-figura huma approssimattivi, billi l-allokazzjonijiet huma denominati fi franki Żvizzeri. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq SDC – SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results of country 
programmes completed in the EU-12 countries, Mejju 2020, p. 4. 
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96 L-MtQ bejn l-UE u l-awtoritajiet Żvizzeri jiddetermina l-prinċipji ġenerali tal-
kontribuzzjoni u l-allokazzjoni finanzjarja tagħha. Kundizzjonijiet speċifiċi oħra huma 
stabbiliti fil-ftehimiet qafas konklużi bejn l-Iżvizzera u kull pajjiż benefiċjarju. 

97 Fl-2018, il-Kunsill Federali Żvizzeru ppropona lill-Parlament Żvizzeru biex ikompli 
din il-kooperazzjoni fil-futur, fil-forma tat-tieni kontribuzzjoni, billi jalloka l-istess 
ammont bħal dak preċedenti. Fl-2019, il-Parlament Ewropew fakkar li l-Iżvizzera tirċievi 
benefiċċji sinifikanti mill-parteċipazzjoni tagħha fis-suq uniku u enfasizza li jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni futura tal-Iżvizzera għall-politika ta’ koeżjoni tal-UE tiżdied b’mod 
konsiderevoli36. Il-Kunsill tal-UE ddikjara li jenħtieġ li l-kontribuzzjoni tkun 
proporzjonata għall-benefiċċji sinifikanti li l-Iżvizzera tirċievi mill-parteċipazzjoni fis-suq 
uniku37. Il-Parlament Żvizzeru approva l-proposta għat-tieni kontribuzzjoni 
f’Diċembru 2019, iżda ddeċieda li jorbotha ma’ kundizzjoni speċifika, li prinċipalment 
tirreferi għat-tiġdid tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-ekwivalenza tal-boroż Żvizzeri 
għas-swieq regolati tal-UE38. F’Diċembru 2020, id-diskussjonijiet bejn iż-żewġ partijiet 
dwar MtQ għat-tieni kontribuzzjoni kienu għadhom għaddejjin. 

Stabbiliment tal-ammonti tal-kontribuzzjonijiet 

98 L-allokazzjoni kumplessiva tal-ewwel kontribuzzjoni tal-Iżvizzera kienet ir-riżultat 
ta’ ftehim politiku bejn l-UE u l-Iżvizzera, u ma kienet tintuża l-ebda metodoloġija 
speċifika biex din tiġi kkalkulata. L-allokazzjonijiet tal-pajjiżi ġew iddefiniti b’mod simili 
għall-koeffiċjent tad-distribuzzjoni użat għall-Fond ta’ Koeżjoni tal-UE. 

                                                      
36 Ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Marzu 2019 lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ 
Sigurtà dwar il-Ftehim Qafas Istituzzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera 
(2018/2262 (INI)), P8_TA(2019)0241, l-Artikolu 1(o). 

37 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Konfederazzjoni Żvizzera, Stqarrija għall-
istampa 116/19 tad-19.2.2019, il-paragrafu 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_MT.html
https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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99 Fi ħdan id-durata totali ta’ 10 snin, l-iżborż tal-kontribuzzjoni ġie organizzat f’żewġ 
fażijiet: perjodu ta’ impenn ta’ 5 snin li matulu l-Iżvizzera u l-pajjiżi benefiċjarji jaqblu 
dwar liema proġetti għandhom jitwettqu u kif, u perjodu ta’ implimentazzjoni li 
jikkoinċidi, b’durata sa massimu ta’ 10 snin, għall-implimentazzjoni tal-proġetti. Iż-żewġ 
perjodi ġew aġġustati kif xieraq għar-Rumanija u għall-Bulgarija, li ssieħbu mal-UE fl-
2007 (implimentazzjoni sal-2019), u għall-Kroazja, li ssieħbet mal-UE fl-2013 
(implimentazzjoni sal-2024)39. 

100 Minn Diċembru 2020, intużaw 92 % tal-fondi allokati għat-12-il Stat Membru 
(EU-12) fejn l-implimentazzjoni ntemmet fl-2017 u fl-2019, filwaqt li l-proġetti fil-
Kroazja kienu għadhom għaddejjin. 

Ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet 

101 L-Iżvizzera timmaniġġja l-kontribuzzjoni tagħha f’kooperazzjoni mal-pajjiżi 
benefiċjarji, filwaqt li l-awtoritajiet Żvizzeri japprovaw il-proġetti u l-programmi, u l-
pajjiżi benefiċjarji huma inkarigati mill-identifikazzjoni, l-implimentazzjoni, il-kontroll 
intern u l-awditjar tal-proġetti. Jenħtieġ li ż-żewġ naħat jikkoordinaw biex jevitaw 
duplikazzjoni ma’ proġetti ffinanzjati taħt il-politika ta’ koeżjoni tal-UE40. 

102 Il-Kummissjoni (DĠ REGIO) hija responsabbli għall-valutazzjoni tal-
kompatibbiltà tal-proġetti u tal-programmi proposti mal-objettivi tal-UE, bħal dawk tal-
politika ta’ koeżjoni41. Hija wettqet skrinjar ġenerali tal-proġetti u tal-programmi, 
ibbażat fuq lista pprovduta mill-Iżvizzera. 

103 Il-Figura 13 turi l-istruttura organizzazzjonali stabbilita għall-ġestjoni tal-
implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni u l-proċessi prinċipali tagħha. Biex tkopri l-ispejjeż 
ta’ ġestjoni tagħha, l-Iżvizzera tista’ żżomm 5 % tal-kontribuzzjoni kumplessiva tagħha. 

                                                      
39 Għal aktar informazzjoni ara: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key 

points in brief, Marzu 2016; rapport tal-awditjar imwettaq mill-Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Awditjar 
(SFAO) intitolat Switzerland’s enlargement contribution – does the division of tasks with EU partner 
countries allow efficient implementation?, tal-20.3.2015. 

40 L-Artikolu 6 tal-ftehim qafas konkluż mal-pajjiżi benefiċjarji. 

41 L-Artikolu 5 tal-Memorandum ta’ Qbil. 
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Figura 13 – Ġestjoni tal-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-SFAO,  Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks 
with EU partner countries allow efficient implementation?, rapport tal-awditjar tal-20.3.2015, p. 27. 
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Arranġamenti ta’ rappurtar 

104 Ir-responsabbiltà għall-monitoraġġ u s-superviżjoni taqa’ taħt l-awtoritajiet 
nazzjonali fil-pajjiżi benefiċjarji, għalkemm l-Uffiċċji deċentralizzati responsabbli għall-
Kontribuzzjoni tal-Iżvizzera jikkontribwixxu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni fil-
prattika f’isem l-Iżvizzera. 

105 L-Iżvizzera tippubblika regolarment rapporti annwali dwar ir-riżultati miksuba 
fil-livell ta’ programm, flimkien mar-rapporti tal-pajjiżi mħejjija fil-livell nazzjonali. Fi 
tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni ta’ 10 snin għall-EU-10 fl-2017, kif ukoll għall-EU-
12 fl-2020, l-Iżvizzera ppubblikat rapporti dwar ir-riżultati kumplessivi miksuba fil-pajjiżi 
benefiċjarji. 

Kontroll intern u awditjar 

106 L-Iżvizzera ddelegat il-biċċa l-kbira mir-responsabbiltajiet tal-kontroll intern u 
tal-awditjar lill-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiżi benefiċjarji. Sa mhux aktar tard minn 
tmiem kull proġett, kellu jitwettaq awditu finanzjarju42. L-Iżvizzera żammet id-dritt li 
żżur, timmonitorja, tirrieżamina, tawditja u tevalwa l-attivitajiet u l-proċeduri kollha 
relatati mal-implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati mill-kontribuzzjoni43. B’mod simili 
għall-għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja li tħallsu direttament lill-Istati Membri, l-
istituzzjonijiet tal-UE ma għandhomx drittijiet ta’ kontroll jew ta’ awditjar għal din il-
kontribuzzjoni. 

                                                      
42 L-Anness II tal-Ftehimiet Qafas. 

43 L-Artikolu 6(5) tal-Ftehimiet Qafas. 
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107 Il-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera kienet suġġetta għal bosta awditi mwettqa mill-
Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Awditjar (SFAO) u mill-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar 
tal-pajjiżi benefiċjarji, kif ukoll għal awditi konġunti44. L-awditi mwettqa f’dawn l-aħħar 
snin identifikaw xi ineffiċjenzi fl-użu tal-fondi. Xi wħud mill-osservazzjonijiet tagħhom 
kienu, pereżempju, li: 

o il-kumplessità tal-istruttura organizzazzjonali b’diversi livelli żiedet il-ħin u l-għadd 
ta’ persunal meħtieġ; 

o il-proċeduri tal-għażla tal-proġetti jieħdu żmien twil, u dan iġib miegħu inċertezza 
u piżijiet amministrattivi u finanzjarji kbar. 

                                                      
44 Ara pereżempju: 

- l-SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner 
countries allow efficient implementation?, rapport tal-awditjar tal-20.3.2015; 

- l-SFAO/is-SAI tar-Repubblika Ċeka, Joint report: Funds earmarked for the implementation of the 
Swiss-Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the 
enlarged European Union, rapport tal-awditjar ta’ April 2015. 
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Kummenti finali u sfidi 
108 Din it-taqsima tippreżenta l-kummenti finali dwar ir-rapport analitiku tagħna u 
tiġbed l-attenzjoni għal xi sfidi ewlenin fil-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
mhux tal-UE, li aħna osservajna matul ix-xogħol ta’ rieżaminar li wettaqna. Dawn 
iddiskutejnihom mas-servizzi tal-Kummissjoni li huma responsabbli u, fejn kien 
meħtieġ, inkludejna referenzi għall-fehmiet tagħhom. 

109 Attwalment, il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE jirrappreżentaw 
madwar 1 % tad-dħul fil-baġit tal-UE. L-involviment ta’ pajjiżi mhux tal-UE fil-
programmi tal-UE jista' wkoll jippermetti kollaborazzjonijiet importanti f’oqsma 
strateġiċi għall-UE (eż. l-ispazju jew ir-riċerka u l-iżvilupp). Barra minn hekk, il-
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE huma sorsi importanti ta’ finanzjament 
dirett għal xi wħud mill-Istati Membri u għandhom l-għan li jikkomplementaw il-
politika ta’ koeżjoni tal-UE (ara l-paragrafi 01, 02 u 28). 

110 Il-biċċa l-kbira mill-formuli għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għall-programmi u 
l-attivitajiet tal-UE jużaw fattur ta’ proporzjonalità bbażat fuq il-proporzjon bejn il-PDG 
tal-pajjiż mhux tal-UE u l-PDG tal-UE (ara l-paragrafi 30-39). Konsegwentement, jekk il-
formuli attwali jkomplu jiġu applikati, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE se jwassal għal 
żieda fil-fatturi ta’ proporzjonalità, minħabba li mingħajr ir-Renju Unit se jkun hemm 
tnaqqis fil-PDG tal-UE (denominatur fil-formula). Fl-istess ħin, ir-Renju Unit se 
jipparteċipa bħala pajjiż mhux tal-UE f’xi wħud mill-programmi u mill-attivitajiet 
futuri tal-UE u b’hekk jipprovdi kontribuzzjonijiet relatati. Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u 
l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, applikabbli proviżorjament mill-
1 ta’ Jannar 2021, jipprevedi l-parteċipazzjoni tar-Renju Unit f’bosta programmi tal-UE. 
Dawn l-iżviluppi se jwasslu għal żieda kumplessiva fil-kontribuzzjonijiet ipprovduti 
minn pajjiżi mhux tal-UE. 

111 Meta tistabbilixxi l-qafas li jirregola l-parteċipazzjoni futura ta’ pajjiżi mhux tal-
UE fi programmi u attivitajiet tal-UE, il-Kummissjoni tista’ tiffaċċja sfidi ġodda b’riżultat 
tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE: 

o Stabbiliment ta’ regoli u prinċipji għall-parteċipazzjoni futura potenzjali tar-Renju 
Unit fi programmi u attivitajiet addizzjonali tal-UE. 

o Negozjar ta’ ftehimiet ġodda ta’ parteċipazzjoni ma’ pajjiżi oħra mhux tal-UE, li 
jistgħu jfittxu modi biex itaffu l-impatt tal-kontribuzzjonijiet li jistgħu jkollhom 
iħallsu b’riżultat tal-applikazzjoni ta’ fatturi ta’ proporzjonalità riveduti (mingħajr 
il-PDG tar-Renju Unit). Fil-każ partikolari ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati 
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potenzjali, il-parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE hija għodda ta’ tagħlim li 
tħejjihom għal sħubija futura, li tista’ tirrikjedi approċċ speċifiku fin-negozjati li 
jikkonċernaw il-livell tal-kontribuzzjonijiet li se jitħallsu minn dawn il-pajjiżi. 

112 Il-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet ipprovduti minn pajjiżi mhux tal-UE lill-Unjoni 
Ewropea hija deċentralizzata, u hija maqsuma bejn id-direttorati ġenerali tal-
Kummissjoni u l-aġenziji responsabbli għall-programmi u l-attivitajiet tal-UE li għalihom 
il-kontribuzzjonijiet huma assenjati. L-uniċi eċċezzjonijiet huma l-kontribuzzjonijiet 
mill-Istati taż-ŻEE-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja), li huma mmaniġġjati 
b’mod ċentralizzat mid-DĠ BUDG għall-programmi kollha (ara l-paragrafi 04 u 29). Dan 
tal-aħħar huwa proċess kumpless, li jikkonċerna ħafna programmi u attivitajiet tal-UE li 
jinvolvu l-parteċipazzjoni ta’ Stat wieħed taż-ŻEE-EFTA jew aktar, metodi ta’ kalkolu 
differenti (għall-kontribuzzjonijiet għall-infiq operazzjonali u l-amministrazzjoni 
pubblika tal-UE) u aġġustamenti minħabba differenzi bejn l-infiq ibbaġitjat u dak reali 
(ara l-paragrafi 66-73). 

113 Ma hemm l-ebda formula awtomatika unika biex jiġu stabbiliti l-
kontribuzzjonijiet għall-baġits tal-UE u tal-aġenziji u lanqas metodi standardizzati 
għall-aġġustament tagħhom. L-ammont finali tal-kontribuzzjoni, fil-biċċa l-kbira mill-
każijiet, jintlaħaq qbil dwaru b’segwitu għal negozjati mal-pajjiż mhux tal-UE, li huma 
bbażati fuq ħafna fatturi inklużi interessi politiċi u valutazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-
pajjiż f’dak il-programm jew l-attività. Dan joħloq sistema diversa ta’ arranġamenti 
għall-istabbiliment tal-kontribuzzjonijiet (ara l-paragrafi 32-39). 

114 Filwaqt li ġestjoni deċentralizzata tippermetti approċċ aktar adatt skont il-
programm tal-UE u l-pajjiż mhux tal-UE involut, din tagħmilha wkoll aktar diffiċli għall-
Kummissjoni u għall-aġenziji tal-UE biex jiżguraw konsistenza bejn każijiet simili u 
effiċjenza fit-trattament tal-kalkolu u l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet. L-isfida hija li jinstab 
il-bilanċ ġust bejn, minn naħa waħda, il-konsistenza fil-proċeduri u l-effiċjenza fit-
trattament tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE u, min-naħa l-oħra, il-
possibbiltà li jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-programmi u tal-
pajjiżi. 

115 Għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, il-Kummissjoni qed tfittex li żżid il-
konsistenza. Konsegwentement, hija qablet dwar linji gwida orizzontali rigward il-
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE għall-programmi tal-Unjoni, li jkopru xi 
parametri bażiċi. Il-Kummissjoni enfasizzat li l-linji gwida l-ġodda jistgħu jiġu applikati 
biss għal ftehimiet internazzjonali ġodda, u għalhekk mhux se japplikaw għal 
kontribuzzjonijiet taħt il-Ftehim ŻEE eżistenti jew il-ftehimiet relatati mal-acquis ta’ 
Schengen. 
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116 Il-Kummissjoni tippubblika regolarment informazzjoni ġenerali dwar il-
kontribuzzjonijiet ipprovduti minn pajjiżi mhux tal-UE għall-baġit tal-UE, kif ukoll xi 
informazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar ir-rimborż tal-kontribuzzjonijiet taħt l-IPA II. 
Hija pprovdiet ħarsa ġenerali dettaljata lejn il-kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-UE, 
meta mitluba mill-Membri tal-Parlament Ewropew fl-2017. Madankollu,  l-ebda 
ripartizzjoni dettaljata li turi l-kontribuzzjonijiet ta’ kull pajjiż mhux tal-UE għal kull 
programm jew attività tal-UE ma tiġi ppreżentata regolarment u ma tingħata l-ebda 
ħarsa ġenerali lejn l-appoġġ finanzjarju kollu pprovdut mill-UE għar-rimborż ta’ dawn 
il-kontribuzzjonijiet (ara l-paragrafi 27 u 44-46). 

117 Meta titqies il-ħtieġa li jiġu promossi t-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont 
għall-benefiċċju tal-pubbliku interessat u tal-awtoritajiet baġitarji, il-preżentazzjoni fuq 
bażi regolari ta’ ħarsa ġenerali dettaljata lejn il-kontribuzzjonijiet ipprovduti minn 
pajjiżi mhux tal-UE għall-baġit tal-UE tippreżenta sfida għall-Kummissjoni. 

118 Il-kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament mill-Istati tal-EFTA lill-Istati Membri 
tal-UE (għotjiet tan-Norveġja/taż-ŻEE u l-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għall-UE estiża) 
huma parti mill-arranġament kumplessiv bejn l-UE u l-Istati tal-EFTA biex jiġi rregolat l-
aċċess ta’ dawn il-pajjiżi għas-suq intern tal-UE. Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu 
jitqiesu bħala kontroparti għall-parteċipazzjoni fis-suq intern tal-UE. Filwaqt li n-
negozjati sottostanti jqisu, sa ċertu punt, il-benefiċċji li l-istati tal-EFTA jirċievu mill-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq intern, l-ammonti kumplessivi tal-kontribuzzjonijiet 
huma r-riżultat ta’ ftehim politiku u ma hemm l-ebda metodoloġija partikolari li tirfed 
il-kalkolu tagħhom (ara l-paragrafi 79, 84, 94 u 98). Il-kisba u l-użu ta’ data rfinata 
għall-valutazzjoni tal-benefiċċji li l-Istati tal-EFTA jirċievu mill-parteċipazzjoni tagħhom 
fis-suq intern jistgħu jkunu diffiċli iżda dan jista’ jkun utli biex jiġu ggwidati n-negozjati. 
L-isfida għall-UE hija li tingrana l-benefiċċji tas-suq intern meta fil-futur tiġi biex 
tinnegozja l-kontribuzzjonijiet finanzjarji ma’ dawn il-pajjiżi. 

119 Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjonijiet ipprovduti direttament 
lill-Istati Membri barra mill-baġit tal-UE, jeżistu żewġ oqfsa leġiżlattivi separati u 
arranġamenti differenti ta’ rappurtar, ta’ kontroll intern u ta’ awditjar (għotjiet tan-
Norveġja/taż-ŻEE u l-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għall-UE estiża). Dawn il-
kontribuzzjonijiet huma maħsuba biex jikkomplementaw il-politika ta’ koeżjoni tal-UE, 
li hija bbażata fuq it-tielet sett differenti ta’ regolamenti u proċeduri. Għaldaqstant, f’xi 
wħud mill-Istati Membri jeżistu tliet arranġamenti differenti ta’ ġestjoni biex jiġu 
indirizzati l-objettivi ta’ politika li huma simili (ara l-paragrafi 78-107). 
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120 Il-Kummissjoni wettqet skrinjar fil-livell strateġiku biex tivvaluta l-kompatibbiltà 
tal-azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati minn dawn il-kontribuzzjonijiet barra mill-
baġit tal-UE mal-objettivi tal-UE. Madankollu, minkejja r-rabtiet mal-politika ta’ 
koeżjoni, l-istituzzjonijiet tal-UE mhumiex involuti direttament fis-sorveljanza ta’ 
dawn il-kontribuzzjonijiet (ara l-paragrafi 89, 93, 102 u 106). 

121 L-isfida prinċipali għall-koeżistenza kumplessa ta’ tliet arranġamenti ta’ ġestjoni 
tikkonsisti fl-indirizzar tal-ħtieġa għal koordinazzjoni effettiva, biex tiġi 
mmassimizzata l-komplementarjetà u jiġi limitat ir-riskju ta’ finanzjament doppju tal-
azzjonijiet. 

Dan ir-Rapport Analitiku ġie adottat mill-Awla V, immexxija mis-Sur Tony Murphy, 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-23 ta’ Marzu 2021. 

 Għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 
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Annessi 

Anness I – Proċedura legali standard għall-adozzjoni ta’ 
ftehimiet internazzjonali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-Artikolu 218 tat-TFUE. 

Tinforma

Tikkonsulta

Il-Parlament 
Ewropew

Pajjiż sieħebIl-Kummissjoni Ewropea Il-Kunsill

Jawtorizza 
(permezz ta’ mandat 

ta’ negozjar)

Tinnegozja Qbil 
dwar it-test

Test tradott fil-lingwi 
uffiċjali kollha

Jadotta 
proviżorjament

Proposta formali
għall-adozzjoni

Iffirmar mill-Unjoni 
Ewropea u mill-Pajjiż 
Sieħeb

Fil-każ ta’ ftehim imħallat,
ratifika mill-Istati Membri

Jagħti l-kunsens 
tiegħu

Adozzjoni formali

Rieżaminar legali u lingwistiku
tat-test
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Anness II – Ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE għall-baġit tal-UE fil-
perjodu 2014-2019 (f’euro) 

 

DĠ / 
istituzzjoni

Programm / Pajjiż L-Albanija Il-Montenegro
Il-Maċedonja 

ta’ Fuq
Is-Serbja It-Turkija

Il-Bożnija-
Ħerzegovina

Il-Kosovo* L-Iżvizzera L-Iżlanda Il-Liechtenstein In-Norveġja

BUDG Kontribuzzjonijiet taż-ŻEE 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Orizzont 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Ewropa Kreattiva 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Korp Ewropew ta’ Solidarjetà 100 000 7 300 000
HOME Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Il-Kunsill 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME L-Ewropa għaċ-Ċittadini 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Kapitolu dwar id-drogi 12 000 12 000
GROW Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita tal-UE 299 091 663
GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Kooperazzjoni statistika 25 472 386
ENV Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 18 762 000 7 769 542
TAXUD Dwana 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD NKK/CSI 578 053 592 553
TAXUD Kooperazzjoni fil-qasam tal-VAT 40 000
EMPL Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ECHO Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Programm dwar il-Ġustizzja 111 908 27 085
JUST Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 227 570
JUST Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 386 250 228 000
SANTE Programm tas-Saħħa 500 860 164 829
DIGIT Programm ISA2 10 373

Totali għal kull pajjiż 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Pajjiżi kandidati Pajjiżi kandidati potenzjali L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA)

Spejjeż amministrattivi ta’ Schengen
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Noti: It-tabella hija bbażata fuq id-drittijiet għas-snin inkwistjoni. Il-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għal Orizzont 2020 tinkludi wkoll il-kontribuzzjonijiet għall-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Euratom u għall-attivitajiet relatati mal-ITER. Il-kontribuzzjoni tal-Ukrajna għal Orizzont 2020 tinkludi wkoll il-kontribuzzjoni għall-Programm ta’ Riċerka 
u Taħriġ tal-Euratom. Għas-SIS, il-VIS u l-Eurodac, kontribuzzjonijiet addizzjonali mill-pajjiżi assoċjati maż-żona Schengen jinġabru direttament mill-aġenzija eu-LISA (ara 
wkoll il-Figura 6). 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-kontabbiltà pprovduta mill-Kummissjoni u l-Kunsill. 

Oħra

DĠ / 
istituzzjoni

Programm / Pajjiż L-Armenja Il-Georgia Iżrael Il-Moldova It-Tuneżija L-Ukrajna
Il-Gżejjer 

Faeroe
Totali għal kull 

programm

BUDG Kontribuzzjonijiet taż-ŻEE 2 201 913 936
RTD Orizzont 2020 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Ewropa Kreattiva 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Korp Ewropew ta’ Solidarjetà 7 400 000
HOME Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) 4 206 737
HOME Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) 168 824 983
HOME 189 351
Il-Kunsill 7 169 945
HOME L-Ewropa għaċ-Ċittadini 700 000
HOME Kapitolu dwar id-drogi 24 000
GROW Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita tal-UE 299 091 663
GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Kooperazzjoni statistika 25 472 386
ENV Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 26 531 542
TAXUD Dwana 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD NKK/CSI 1 170 606
TAXUD Kooperazzjoni fil-qasam tal-VAT 40 000
EMPL Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 3 800 000
ECHO Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili 1 810 416
JUST Programm dwar il-Ġustizzja 138 993
JUST Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 227 570
JUST Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 614 250
SANTE Programm tas-Saħħa 94 648 760 337
DIGIT Programm ISA2 10 373

Totali għal kull pajjiż 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Politika Ewropea tal-Viċinat

Spejjeż amministrattivi ta’ Schengen
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Anness III – Qsim dettaljat tal-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE fl-2019 (f’euro) 

 
Noti: Erasmus+ jinkludi l-kontribuzzjonijiet għall-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-UE (ENI, IPA II, eċċ.) iddedikati konsegwentement għal dan il-programm. 
L-ammont għall-FNE jinkludi l-kontribuzzjoni ta’ EUR 18 637 mill-FNE – Trasport għall-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-networks (INEA). 
L-ammont għall-Korpi Ewropej ta’ Solidarjetà jinkludi l-kontribuzzjoni (ta’ EUR 2 100) għal din l-azzjoni mis-sottoprogramm LIFE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq dokumenti pprovduti mill-Kummissjoni (l-Anness taż-ŻEE għall-baġit tal-UE). L-assenjar għal-linji baġitarji għall-programmi u l-azzjonijiet huwa 
bbażat fuq il-kodiċi tal-programmi użati mill-Kummissjoni. 

  

Programm / Pajjiż taż-ŻEE L-Iżlanda Il-Liechtenstein In-Norveġja
Totali għal kull 

programm
Orizzont 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) tal-UE 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Aġenziji Deċentralizzati 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Ewropa Kreattiva 263 311 4 372 453 4 635 764
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Azzjonijiet u programmi oħra 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili 99 814 1 610 982 1 710 796
Nefqa amministrattiva 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Programm tas-Saħħa 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni 44 247 11 694 734 189 790 130
Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji 649 600 649 600
Programm tal-Konsumatur 31 914 529 956 561 870
Korp Ewropew ta’ Solidarjetà 169 471 169 471
Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 81 938 12 772 94 710
Ikkompletar ta’ programmi minn oqfsa finanzjarji pluriennali preċedenti 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259
Totali għal kull pajjiż 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Anness IV – Glossarju tal-programmi u l-attivitajiet tal-UE li jirċievu kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux 
tal-UE 

Programmi Deskrizzjoni DĠ 
ewlieni 

Baġit 2014-2020 
(f’biljun EUR) 

Orizzont 2020 

Orizzont 2020 – il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – huwa qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tal-Unjoni għal riċerka u innovazzjoni eċċellenti. RTD 77.0 

Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Euratom 

Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom jikkomplementa lil Orizzont 2020 u għandu l-għan li jwettaq 
riċerka u taħriġ nukleari b’enfasi fuq it-titjib kontinwu fl-oqsma tas-sikurezza, is-sigurtà u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni nukleari. 

RTD 2.1 

Reattur Termonukleari 
Sperimentali Internazzjonali (ITER)  

L-ITER huwa proġett internazzjonali ewlieni biex jinbena l-akbar apparat ta’ fużjoni manjetika fid-dinja sabiex tiġi 
ppruvata l-fattibbiltà ta’ fużjoni bbażata fuq l-istess prinċipju ta’ kif jaħdmu x-xemx tagħna u l-kwiekeb. L-UE hija 
waħda mis-sħab ewlenin tiegħu. 

RTD / 
ENER 2.7 

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) 

L-FNE hija strument ta’ finanzjament mill-UE għal investiment immirat fl-infrastruttura fil-livell Ewropew. Hija 
tappoġġa l-iżvilupp ta’ networks trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u s-servizzi diġitali. MOVE 30.4 

Erasmus+ 

Erasmus+ huwa l-programm tal-UE li jappoġġa l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fl-Ewropa. Huwa 
joffri opportunitajiet għall-mobbiltà u l-kooperazzjoni f’dawn is-setturi. EAC 14.7 

Ewropa Kreattiva  Ewropa Kreattiva huwa l-programm qafas tal-UE li jipprovdi appoġġ għas-settur tal-kultura u dak awdjoviżiv. EAC 1.5 

Korp Ewropew ta’ Solidarjetà  

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà joħloq opportunitajiet biex iż-żgħażagħ jagħmlu volontarjat jew jaħdmu fi 
proġetti f’pajjiżhom stess jew barra minn pajjiżhom li jkunu ta’ benefiċċju għall-komunitajiet u għan-nies 
madwar l-Ewropa. 

EAC 0.4 

Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-
Satellita (GNSS) tal-UE 
Galileo u EGNOS 

Galileo huwa l-GNSS tal-UE li tipprovdi informazzjoni preċiża dwar il-pożizzjonament u s-sinkronizzazzjoni. 
Galileo huwa programm taħt kontroll ċivili u d-data tiegħu tista’ tintuża għal firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet. GROW 

6.3 
Is-Sistema Ewropea ta’ Navigazzjoni b’Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) hija s-sistema reġjonali ta’ 
awmentazzjoni bis-satellita tal-UE, li tintuża għat-titjib tal-prestazzjoni tal-GNSS, bħal Galileo. GROW 

Copernicus 

Copernicus huwa l-Programm ta’ Osservazzjoni tad-Dinja tal-UE, li janalizza l-pjaneta tagħna u l-ambjent tagħha. 
Huwa joffri servizzi ta’ informazzjoni bbażati fuq l-osservazzjoni tad-Dinja bis-satellita u data mhux spazjali. GROW 3.8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_mt
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
https://www.copernicus.eu/


 60 

 

Programmi Deskrizzjoni DĠ 
ewlieni 

Baġit 2014-2020 
(f’biljun EUR) 

Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-SMEs (COSME)  

COSME huwa l-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi ż-Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEs). Huwa għandu l-
għan li jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament u jappoġġa l-internazzjonalizzazzjoni, il-kompetittività u l-kultura 
intraprenditorjali. 

GROW 2.3 

Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) 

Il-FSI ġie stabbilit biex jippromwovi l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Sigurtà Interna, il-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liġi u l-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni. HOME 3.8 

L-Ewropa għaċ-Ċittadini  

L-għan tal-Programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini huwa li jikkontribwixxi biex iċ-ċittadini jifhmu l-UE, l-istorja u d-
diversità tagħha, kif ukoll li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni demokratika tagħhom fil-livell tal-UE. 

HOME 
/ JUST 0.2 

Kooperazzjoni statistika  

Il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika tiżgura l-produzzjoni u t-tixrid ta’ informazzjoni statistika koerenti u 
kumparabbli fl-oqsma kollha ta’ interess reċiproku. ESTAT 0.5 

Dwana 2020 

Dwana 2020 huwa programm ta’ kooperazzjoni tal-UE li jippermetti lill-amministrazzjonijiet doganali nazzjonali 
joħolqu u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert. Huwa jippermetti l-iżvilupp u t-tħaddim konġunt ta’ 
sistemi tal-IT trans-Ewropej. 

TAXUD 0.5 

Fiscalis 2020 

Fiscalis 2020 huwa programm ta’ kooperazzjoni tal-UE li jippermetti lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali 
joħolqu u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert. Huwa jippermetti l-iżvilupp u t-tħaddim konġunt ta’ 
sistemi tal-IT trans-Ewropej. 

TAXUD 0.2 

Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali 
(EaSI) 

Il-programm EaSI jippromwovi livell għoli ta’ impjiegi ta’ kwalità u sostenibbli, jiggarantixxi ħarsien soċjali xieraq, 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol. EMPL 0.9 

Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili  

L-objettiv ġenerali tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili, bil-ħsieb li jittejbu l-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-diżastri. ECHO 0.6 

Programm għall-Konsumaturi 

Il-Programm għall-Konsumaturi huwa programm ta’ finanzjament li nħoloq biex jappoġġa t-tkabbir u l-
kompetittività fi ħdan l-UE. L-objettiv ġenerali tal-programm huwa li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi. 

JUST 0.2 

Programm ta’ Drittijiet, Ugwaljanza 
u Ċittadinanza 

Il-Programm ta’ Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza jikkontribwixxi għall-iżvilupp ulterjuri ta’ qasam fejn l-
ugwaljanza u d-drittijiet tal-persuni jiġu promossi, protetti u implimentati b’mod effettiv. JUST 0.4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=mt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=mt
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Programmi Deskrizzjoni DĠ 
ewlieni 

Baġit 2014-2020 
(f’biljun EUR) 

Programm dwar il-Ġustizzja u 
Kapitolu dwar id-drogi 

Il-Programm dwar il-Ġustizzja ġie stabbilit biex jiżgura li d-dritt tal-UE jiġi applikat b’mod sħiħ u konsistenti. 
Huwa jippromwovi l-kooperazzjoni ġudizzjarja kemm f’materji ċivili kif ukoll f’dawk kriminali. Il-programm 
jappoġġa wkoll l-azzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra d-drogi. 

JUST / 
HOME 0.4 

Programm tas-Saħħa  

Il-Programm tas-Saħħa tal-UE jiddeskrivi l-istrateġija biex tiġi żgurata saħħa u kura tas-saħħa ta’ kwalità tajba. 
Dan huwa strument ta’ finanzjament maħsub biex jappoġġa l-kooperazzjoni fost il-pajjiżi tal-UE u biex jirfed u 
jiżviluppa l-attivitajiet tal-UE fil-qasam tas-saħħa. 

SANTE 0.4 

Programm ISA² 

Il-Programm ISA² jappoġġa l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet diġitali li jippermettu lill-amministrazzjonijiet pubbliċi, lin-
negozji u liċ-ċittadini jibbenefikaw minn servizzi pubbliċi transfruntiera u transsettorjali interoperabbli. DIGIT 0.1 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Attivitajiet oħra Deskrizzjoni 
DĠ ewlieni / 
istituzzjoni 

ewlenija 

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 
(SIS II) 

Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen hija l-aktar sistema użata u bl-akbar kondiviżjoni ta’ informazzjoni għas-
sigurtà u l-ġestjoni tal-fruntieri fl-Ewropa. Hija tippermetti skambji ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-kontroll fuq il-fruntieri, il-pulizija, id-dwana, u l-immigrazzjoni, li jiżguraw li l-moviment liberu tal-
persuni fi ħdan l-UE jseħħ f’ambjent sikur. 

eu-LISA / HOME 

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 
(VIS) 

VIS tippermetti lill-Istati ta’ Schengen jiskambjaw data dwar il-viżi. Is-sistema tipproċessa data u deċiżjonijiet 
rigward l-applikazzjonijiet għal viżi għal soġġorn qasir, għal żjara fiż-Żona Schengen jew għal tranżitu minnha. eu-LISA / HOME 

Eurodac 

L-Eurodac hija l-Bażi ta’ Data Ewropea ta’ Rekords Dattiloskopiċi ta’ Persuni li jfittxu l-Ażil, li tassisti fl-ipproċessar 
tal-applikazzjonijiet Ewropej għall-ażil. Hija bażi ta’ data ċentralizzata li fiha jinġabru u jiġu ttrattati l-marki tas-
swaba’ diġitalizzati. 

eu-LISA / HOME 

Spejjeż amministrattivi ta’ Schengen 
L-ispejjeż amministrattivi ta’ Schengen ikopru l-ispejjeż relatati mas-Segretarjat ta’ Schengen li huwa operat mill-
Kunsill u mal-operat tal-kumitati li huma responsabbli biex jassistu lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen. 

HOME / Il-Kunsill 

NKK/CSI In-Network Komuni ta’ Komunikazzjoni u l-Interfaċċa Komuni tas-Sistema (NKK/CSI) jikkostitwixxu l-mezz ta’ 
komunikazzjoni bejn is-sistemi tal-IT tad-DĠ TAXUD u dawk tal-amministrazzjonijiet rilevanti tal-pajjiżi parteċipi. TAXUD 

Kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa fuq il-
valur miżjud (VAT) 

L-attivitajiet fil-qasam tal-VAT jikkonċernaw il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru ta’ 
pretensjonijiet. TAXUD 

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi 
tal-Kummissjoni Kompiti li jirriżultaw mill-prerogattivi tal-Kummissjoni fil-livell istituzzjonali jew imwettqa taħt il-Proġetti pilota u l-

Azzjonijiet preparatorji, kif previst fl-Artikolu 58(2) tar-Regolament Finanzjarju. Il-fondi bbaġitjati għal dawn l-
azzjonijiet jistgħu jiġu implimentati mingħajr att bażiku sakemm l-azzjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-UE. 

DĠ varji 

Proġetti pilota u Azzjonijiet preparatorji 

Nota: Iċ-ċifri tal-baġit huma ppreżentati f’valuri storiċi, ibbażati fuq ir-regolamenti li jistabbilixxu kull programm. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq: 
o Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, EURATOM) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020, l-Artikolu 16 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884); 
o regolamenti li jistabbilixxu kull programm/attività; 
o il-Kummissjoni Ewropea: Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi - il-baġit tal-UE 2014-2020, l-Unjoni Ewropea 2019; 
o is-sit web Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Anness V – Aktar qari 

Dan l-Anness jippreżenta għażla ta’ dokumenti għal aktar qari li huma rilevanti
għas-suġġett tar-rapport analitiku. L-iskop tiegħu mhuwiex li jipprovdi lista eżawrjenti 
ta’ letteratura iżda pjuttost li jissuġġerixxi direzzjonijiet oħra ta’ riċerka għall-qarrejja 
interessati. 
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
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https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
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Glossarju 
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA): Organizzazzjoni intergovernattiva li 
ġiet stabbilita biex tippromwovi l-kummerċ ħieles u l-integrazzjoni ekonomika għall-
benefiċċju tal-pajjiżi membri tagħha. Attwalment hija għandha erba’ membri: l-Iżlanda, 
il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera. 

Fattur ta’ korrezzjoni: Element li huwa bbażat fuq valutazzjoni ta’ każ b’każ u li jintuża 
mill-Kummissjoni bħala parti mill-kalkolu tagħha tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
mhux tal-UE għall-baġit tal-UE. 

Fattur ta’ proporzjonalità: Proporzjon użat fil-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
mhux tal-UE għall-baġit tal-UE. 

Ftehim ŻEE: Ftehim konkluż bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u tliet Stati tal-EFTA (l-
Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja), li l-objettiv tiegħu huwa li tiġi stabbilita Żona 
Ekonomika Ewropea dinamika u omoġenja, ibbażata fuq regoli komuni u 
kundizzjonijiet indaqs ta’ kompetizzjoni. 

Kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE: Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew in natura 
pprovduti minn pajjiżi mhux tal-UE għall-baġit ġenerali tal-UE, għall-baġits tal-aġenziji 
tal-UE kif ukoll għall-Istati Membri. 

Memorandum ta’ Qbil (MtQ): Ftehim bejn żewġ partijiet jew aktar biex jikkooperaw 
fuq kwistjoni speċifika, mingħajr ma jidħlu f’impenn legali. 

Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV): Politika tal-UE mmirata biex issaħħaħ l-istabbiltà, 
is-sigurtà u l-prosperità fil-pajjiżi ġirien li jinsabu fin-Nofsinhar u fil-Lvant li mhumiex 
kandidati għas-sħubija fl-UE. 

Politika tat-tkabbir: Il-politika li tikkonċerna r-relazzjonijiet tal-UE ma’ pajjiżi li huma 
kandidati jew kandidati potenzjali għas-sħubija fl-UE. 

Prodott domestiku gross (PDG): Miżura standard tal-ġid ta’ pajjiż, ibbażata fuq il-valur 
totali tal-beni u tas-servizzi kollha prodotti hemmhekk (ġeneralment matul sena 
waħda). 

Stati taż-ŻEE-EFTA: It-tliet pajjiżi tal-EFTA li jipparteċipaw fil-Ftehim ŻEE (l-Iżlanda, il-
Liechtenstein u n-Norveġja). 

Strument Ewropew ta’ Viċinat (ENI): Il-mezz prinċipali li permezz tiegħu l-UE tipprovdi 
appoġġ finanzjarju taħt il-politika Ewropea tal-viċinat. 
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Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA): Il-mezz li permezz tiegħu l-UE 
tipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku għal riformi f’pajjiżi li huma kandidati jew 
kandidati potenzjali għas-sħubija fl-UE. 

Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE): L-Istati Membri tal-UE, flimkien mal-Iżlanda, il-
Liechtenstein u n-Norveġja. 
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Lista ta’ abbrevjazzjonijiet 

DĠ BUDG: Id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit 

DĠ EAC: Id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura 

DĠ GROW: Id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-
SMEs 

DĠ HOME: Id-Direttorat Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni 

DĠ RTD: Id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 

DĠ: Direttorat Ġenerali 

EEA: Żona Ekonomika Ewropea 

EFTA: L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles 

ENI: Strument Ewropew ta’ Viċinat 

FMO: L-Uffiċċju tal-Mekkaniżmu Finanzjarju 

IFA: Ftehim Qafas Istituzzjonali 

IPA: Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni 

ITER: Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali 

MtQ: Memorandum ta’ Qbil 

PDG: Prodott Domestiku Gross 

PEV: Politika Ewropea tal-Viċinat 

QIĠ: Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja 

SDC: L-Aġenzija Żvizzera għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni 

SEAE: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

SECO: Segretarjat tal-Istat għall-Affarijiet Ekonomiċi 

SFAO: L-Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Awditjar 

SIS: Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 

TFEU: Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

UNSCR: Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 

VIS: Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 
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Dan ir-rapport analitiku ġie adottat mill-Awla V tal-Awditjar, Finanzjament u 
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DRITTIJIET TAL-AWTUR 

© L-Unjoni Ewropea, 2021. 

Il-politika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu mill-ġdid hija implimentata 
bid-Deċiżjoni Nru 6-2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-politika tad-data 
miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti.  

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-
awtur), il-kontenut tad-dokumenti tal-QEA, li huwa proprjetà tal-UE, huwa liċenzjat 
taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dan ifisser li 
l-użu mill-ġdid huwa awtorizzat, dment li l-awturi jingħataw kreditu xieraq u li l-bidliet 
jiġu indikati. Il-persuni li jużaw mill-ġdid dan il-kontenut ma jistgħux ibiddlu s-sinifikat 
jew il-messaġġ oriġinali tad-dokumenti. Il-QEA ma għandhiex tkun responsabbli għal 
kwalunkwe konsegwenza relatata mal-użu mill-ġdid.  

Inti meħtieġ tikseb drittijiet addizzjonali ċari jekk kontenut speċifiku juri individwi 
privati identifikabbli, eż. f’ritratti li jkun fihom il-membri tal-persunal tal-QEA, jew jekk 
ikun jinkludi xogħlijiet ta’ parti terza. Fejn ikun inkiseb permess, tali permess għandu 
jikkanċella u jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika 
b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu. 

Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li ma jkunx proprjetà tal-UE, inti jista’ jkun li jkollok 
titlob il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur: 
Figura 8: Ikoni magħmulin minn Pixel perfect minn fuq https://flaticon.com. 

Software jew dokumenti li jkunu koperti mid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal 
privattivi, trademarks, disinji rreġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika tal-
QEA dwar l-użu mill-ġdid u inti ma għandekx il-liċenzja biex tużahom. 

Il-familja ta’ Siti Web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju europa.eu, 
tipprovdi links għal siti ta’ partijiet terzi. Peress li l-QEA ma għandha l-ebda kontroll 
fuqhom, inti mħeġġeġ biex tirrieżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza u dwar id-
drittijiet tal-awtur. 

Użu tal-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri  

Ma jistax isir użu mil-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mingħajr ma jinkiseb il-
kunsens tagħha minn qabel. 
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Dan ir-rapport analitiku jeżamina 
l-kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti mill-
pajjiżi mhux tal-UE lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati 
Membri tagħha. 
Il-kontribuzzjonijiet pprovduti lill-UE jippermettu 
li l-pajjiżi mhux tal-UE jipparteċipaw fl-attivitajiet 
u fil-programmi tal-UE. Dawn huma maqsuma 
bejn kważi 30 programm. Barra minn hekk, l-Istati 
tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles 
(EFTA) jipprovdu fondi direttament lil bosta Stati 
Membri tal-UE, bħala parti mill-arranġamenti 
kumplessivi bejn l-Istati tal-EFTA u l-UE li 
jirregolaw l-aċċess ta’ dawn il-pajjiżi għas-suq 
intern tal-UE.
Aħna niġbdu l-attenzjoni għal xi sfidi ewlenin, 
li waħda minnhom tikkonċerna l-ħruġ tar-
Renju Unit mill-UE u l-impatt tiegħu fuq il-
kontribuzzjonijiet imħallsa minn pajjiżi mhux 
tal-UE. Sfida oħra għall-UE se tkun li tingrana 
l-benefiċċji tas-suq intern meta fil-futur tiġi biex 
tinnegozja l-kontribuzzjonijiet finanzjarji mal-
Istati tal-EFTA. 
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1615 Luxembourg
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