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02Tim tal-awditjar

Ir-rapporti speċjali tal-QEA jippreżentaw ir-riżultati tal-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità tagħha f’dak li jirrigwarda 
oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi. Il-QEA tagħżel u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex timmas-
simizza l-impatt tagħhom billi tqis ir-riskji għall-prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta’ introjtu jew ta’ nfiq involut, 
l-iżviluppi li jkunu għad iridu jseħħu u l-interess politiku u pubbliku.

Dan l-awditu tal-prestazzjoni twettaq mill-Awla II tal-Awditjar — immexxija minn Iliana Ivanova, Membru tal-QEA — li 
tispeċjalizza fl-oqsma ta’ nfiq ta’ investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni. L-awditu tmexxa mill-Membru 
Relatur Ladislav Balko, b’appoġġ minn Branislav Urbanič, Kap tal-Kabinett; Niels-Erik Brokopp, Maniġer Prinċipali; Bernard 
Witkos, Kap tal-Kompitu; Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu u Anne Poulsen, Awdituri.

Mix-xellug għal-lemin: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp,  
Marija Grguric, Simon Dennett, Bernard Witkos.
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DĠ: Direttorat Ġenerali

DĠ AGRI: Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

DĠ EMPL: Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

DĠ MARE: Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

DĠ REGIO: Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana

FAEŻR: Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

FEMS: Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

FEŻR: Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

FK: Fond ta’ Koeżjoni

Fondi SIE: Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej

FS: Ftehim ta’ Sħubija

FSE: Fond Soċjali Ewropew

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

KTE: Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

NSRF: Qafas Strateġiku Nazzjonali ta’ Referenza

OT: Objettiv Tematiku

PO: Programm Operazzjonali

QSK: Qafas Strateġiku Komuni

R&Ż: Riċerka u żvilupp

RDK: Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni

RŻI: Riċerka, żvilupp u innovazzjoni

SFC: Sistema għall-Ġestjoni tal-Fondi fl-Unjoni Ewropea

TFUE: Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
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Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) huma ħames fondi separati li jappoġġaw it-twassil tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni kollha, kif ukoll il-missjonijiet speċifiċi 
għall-fondi, b’oqfsa ta’ politika ssettjati għall-perjodu baġitarju tal-QFP mifrux fuq seba’ snin. Il-fondi jinkludu: 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR); il-Fond Soċjali Ewropew (FSE); il-Fond ta’ Koeżjoni (FK); il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

Ftehimiet ta’ Sħubija jsiru bejn il-Kummissjoni Ewropea u kull Stat Membru għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020. Huma jippreżentaw il-pjanijiet tal-awtoritajiet nazzjonali dwar kif għandu jintuża 
l-finanzjament mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, u jiddeskrivu fil-qosor l-għanijiet strateġiċi 
u l-prijoritajiet ta’ investiment ta’ kull pajjiż, filwaqt li jorbtuhom mal-għanijiet kumplessivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Huma jinkludu wkoll, fost l-oħrajn, dettalji ta’ 
kwalunkwe kundizzjonalità ex ante u tal-oqfsa ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni. Huma jitħejjew mill-Istat Membru fi 
djalogu mal-Kummissjoni u jridu jiġu adottati mill-Kummissjoni.

Impatt jirreferi għall-konsegwenzi soċjoekonomiċi fuq terminu itwal li jistgħu jiġu osservati wara li jkun għadda 
ċertu perjodu ta’ żmien wara l-ikkompletar ta’ intervent, u li jistgħu jaffettwaw lill-benefiċjarji diretti tal-intervent 
jew lil benefiċjarji indiretti oħra (eż. tnaqqis fil-livelli ta’ qgħad, titjib fil-kwalità tal-ilma, eċċ.).

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) għandha l-għan li tipprovdi appoġġ finanzjarju lil reġjuni li jkunu 
qed jesperjenzaw rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ogħla minn 25 %, billi tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ biex l-attivitajiet iffinanzjati mill-FSE jiġu rinforzati u komplementati. Hija tiffinanzja direttament 
dawk l-attivitajiet li huma immirati lejn żgħażagħ li jinsabu barra mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) li ma 
għandhomx aktar minn 25 sena (jew fejn l-Istati Membri jqisu rilevanti, ma għandhomx aktar minn 29 sena).

Inputs huma mezzi finanzjarji, umani, materjali, organizzazzjonali jew regolatorji li huma meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ politika, programm jew proġett.

Intervent huwa kwalunkwe azzjoni jew operazzjoni, imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet 
oħra, irrispettivament min-natura tagħha (politika, programm, miżura jew proġett). Mezzi ta’ intervent li jintużaw 
huma għotjiet, self, rati tal-imgħax issussidjati, garanziji, parteċipazzjoni fl-ekwità u skemi ta’ kapital ta’ riskju jew 
forom oħra ta’ finanzjament.

Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija – sett ta’ prinċipji stipulati fir-Regolament ta’ Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 biex jappoġġaw u jiffaċilitaw lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni tas-sħubiji għat-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u tal-Programmi Operazzjonali.

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE), li hija ffinanzjata mill-FEŻR, tipprovdi qafas għall-kooperazzjoni, 
l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet konġunti u l-iskambji ta’ politika bejn l-atturi nazzjonali, reġjonali u lokali minn 
Stati Membri differenti.
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Kundizzjonalitajiet ex ante huma kundizzjonijiet, ibbażati fuq kriterji predefiniti li huma stabbiliti fir-RDK, 
li jitqiesu bħala prerekwiżiti meħtieġa għall-użu effettiv u effiċjenti tal-appoġġ tal-Unjoni kopert minn dawk 
il-ftehimiet. Meta jħejju l-programmi operazzjonali taħt il-FEŻR, il-FK u l-FSE fi ħdan il-perjodu ta’ programmazzjoni 
2014-2020, l-Istati Membri jridu jivvalutaw jekk dawn il-kundizzjonijiet humiex issodisfati. Jekk dawn ma jkunux 
ġew issodisfati, ikun jeħtieġ li jitħejjew pjanijiet ta’ azzjoni biex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet ikunu ġew issodisfati 
sal-31 ta’ Diċembru 2016.

Loġika ta’ intervent tippreżenta r-rabta bejn il-ħtiġijiet ivvalutati, l-objettivi, l-inputs (ippjanati u allokati), 
l-outputs (immirati u miksuba) u r-riżultati (intenzjonati u reali).

Objettiv Tematiku huwa element strutturanti tal-Ftehimiet ta’ Sħubija. Huwa jiġi ddeterminat minn qabel bil-
leġiżlazzjoni u jippreżenta objettivi li jenħtieġ jiġu appoġġati mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. 
Objettivi tematiċi jistabbilixxu rabta mal-objettivi strateġiċi fil-livell tal-UE.

Outputs jinħarġu jew jitwettqu bir-riżorsi allokati għal intervent (eż. korsijiet ta’ taħriġ mogħtija lil żgħażagħ 
qiegħda, għadd ta’ impjanti tad-drenaġġ jew km ta’ toroq mibnija, eċċ.).

Prijorità ta’ Investiment hija qasam ippreferut tal-kontribuzzjoni li ssir mill-Unjoni Ewropea, li huwa ssettjat fil-
livell tal-Unjoni u relatat ma’ Objettiv Tematiku speċifiku.

Programm Nazzjonali ta’ Riforma huwa dokument li jippreżenta l-politiki u l-miżuri tal-pajjiż għas-sostenn tat-
tkabbir u l-impjiegi, u għall-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020.

Programm Operazzjonali jippreżenta l-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi ta’ Stat Membru, u kif il-finanzjament 
(kofinanzjament pubbliku u privat mill-UE u fuq livell nazzjonali) mill-fondi SIE se jintużaw matul perjodu ta’ żmien 
partikolari (attwalment seba’ snin) għall-finanzjament ta’ proġetti. Dawn il-proġetti jridu jikkontribwixxu għall-
ilħuq ta’ għadd partikolari ta’ objettivi li huma speċifikati fil-livell tal-assi prijoritarju tal-programm operazzjonali. 
Programm operazzjonali jitħejja mill-Istat Membru u jrid jiġi approvat mill-Kummissjoni qabel ma jkunu jistgħu jsiru 
xi pagamenti mill-baġit tal-UE. Programmi operazzjonali jistgħu jiġu modifikati biss matul il-perjodu kopert, jekk 
iż-żewġ partijiet jaqblu.

Qafas Strateġiku Komuni (QSK) jipprovdi gwida u jgħin biex jiġu armonizzati l-objettivi li jenħtieġ li jintlaħqu 
mid-diversi fondi taħt il-politika ta’ koeżjoni tal-UE u minn strumenti u politiki oħra tal-Unjoni.

Qafas tal-Prestazzjoni jikkonsisti f’sett ta’ stadji importanti u ta’ miri li jiġu ddefiniti għal kull prijorità fi programm, 
u li jiffurmaw pilastru importanti tal-approċċ ta’ orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni.

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi (CSR) huma rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill lill-Istati Membri 
relatati mal-isfidi strutturali li huwa xieraq li jiġu indirizzati permezz ta’ investimenti pluriennali li jaqgħu 
direttament fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-fondi SIE, kif stipulat fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi. Huma 
bbażati fuq l-analiżi mwettqa mill-Kummissjoni, tal-pjanijiet ta’ riformi baġitarji, makroekonomiċi u strutturali tal-
Istati Membri tal-UE, u jikkonċernaw prinċipalment il-perjodu tat-12 sa 18-il xahar li ġejjin. Huma jiġu adottati mill-
Kunsill skont l-Artikolu 121(2) u l-Artikolu 148(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
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Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (RDK) huwa r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006.

Riżerva ta’ Prestazzjoni tirrappreżenta 6 % tar-riżorsi li jiġu allokati għall-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni. Dawn 
ir-riżorsi huma attwalment imblokkati, iżda jistgħu jsiru disponibbli wara li jitwettaq rieżami tal-prestazzjoni li huwa 
ppjanat fl-2019, hekk kif ċerti rekwiżiti jiġu ssodisfati jew isir aktar milli meħtieġ minnhom.

Riżultat huwa konsegwenza li tista’ titkejjel u li hija dderivata– direttament jew indirettament – minn relazzjoni ta’ 
kawża u effett. L-approċċ għall-politika pubblika, ibbażat fuq ir-riżultati, joqgħod fuq il-prinċipju li jenħtieġ li l-fokus 
ta’ interventi pubbliċi jkun fuq it-twassil tar-riżultati, aktar milli fuq il-ġestjoni tal-attivitajiet jew tal-proċessi. Fil-
kuntest tal-politika ta’ Koeżjoni, it-terminu “riżultat” normalment jirreferi għall-eżiti u l-impatti.

Strateġija Ewropa 2020 hija l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir biex ikun hemm irkupru mill-kriżi għall-perjodu 
mill-2010 sal-2010, u hija maqsuma f’5 miri ewlenin li jkopru: l-impjieg; ir-riċerka u l-iżvilupp; il-klima/l-enerġija; 
l-edukazzjoni; l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tal-faqar.

Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea (EIS) hija valutazzjoni kumparattiva tal-prestazzjoni tal-Istati 
Membri tal-UE fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, li titwettaq mill-Kummissjoni. Hija tippreżenta l-kapaċità 
ta’ innovazzjoni ta’ pajjiż f’indikatur sintetiku partikolari li jkun magħmul minn tliet tipi prinċipali ta’ indikaturi: 
faċilitaturi, attivitajiet tal-impriżi u outputs, u tmien dimensjonijiet ta’ innovazzjoni li b’kollox jaqbdu 25 indikatur.



10Sommarju eżekuttiv

Dwar dan ir-rapport

F’dan ir-rapport, aħna eżaminajna jekk il-Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri jgħinux sabiex il-fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE jiġu mmirati b’mod aktar effettiv. Aħna sibna 
li, minkejja diffikultajiet inizjali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rnexxielhom jistipulaw objettivi u outputs mis-
tennija għall-programmi koperti mill-Ftehimiet. Madankollu, ġie żviluppat għadd kbir bla meħtieġ ta’ indikaturi 
tal-prestazzjoni, u xi definizzjonijiet importanti mhumiex ikkoordinati. Aħna nagħmlu għadd ta’ rakkoman-
dazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-operat tal-Ftehimiet.

Dwar il-Ftehimiet ta’ Sħubija

I
Ftehimiet ta’ Sħubija huma pjanijiet ta’ investiment strateġiku għall-Istati Membri tal-UE li jindikaw liema huma 
l-prijoritajiet nazzjonali ta’ nfiq tagħhom għall-fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej matul perjodu ta’ seba’ 
snin. Huma ġew introdotti bil-leġiżlazzjoni, u ġew innegozjati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri fl-2014. 
Sa Diċembru 2015, il-Kummissjoni kienet innegozjat total ta’ 387 Programm Operazzjonali għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew abbażi ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija. Peress li 
dawn it-tliet fondi jirrappreżentaw l-istrumenti prinċipali ta’ investiment tal-UE, li jammontaw għal total ta’ madwar 
EUR 350 biljun għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, l-eżitu tan-negozjati jiddetermina kif se tintnefaq 
parti sinifikanti mill-baġit tal-UE.

Kif wettaqna l-awditu tagħna

II
Aħna fittixna li niddeterminaw jekk il-Kummissjoni kinitx innegozjat b’mod effettiv il-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Pro-
grammi Operazzjonali, biex b’hekk il-finanzjament mill-UE jiġi mmirat b’mod aktar effettiv fuq il-prijoritajiet tal-
Istrateġija UE 2020, l-interventi jiġu ġġustifikati aħjar f’termini tal-ħtiġijiet ta’ investiment u tar-riżultati intenzjonati, 
u jekk il-kundizzjonijiet li magħhom tkun titkejjel il-prestazzjoni ta’ dawn il-programmi ġewx issettjati b’mod ade-
gwat. L-awditu tagħna kopra l-perjodu minn Diċembru 2013 sa Diċembru 2015. Ix-xogħol tal-awditjar tagħna kien 
jinkludi:

- analiżi tal-perjodu ta’ żmien li fih twettqu n-negozjati u valutazzjoni tal-proċeduri interni tal-Kummissjoni 
għan-negozjar;

- analiżi approfondita tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u ta’ 14-il Programm Operazzjonali għal 5 stati Membri - Spanja, 
l-Irlanda, il-Kroazja, il-Polonja u r-Rumanija. Aħna wettaqna wkoll żjara ta’ studju fid-Danimarka;

- intervisti mal-persunal fil-Kummissjoni u ma’ uffiċjali fl-Istati Membri u r-rappreżentazzjonijiet permanenti 
tagħhom fi Brussell.

- konsultazzjonijiet ma’ esperti fil-qasam tal-politiki reġjonali, strutturali u ta’ koeżjoni tal-UE u f’dak tal-ibbaġitjar 
abbażi tal-prestazzjoni.
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X’sibna

III
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni eżatt qabel il-bidu tal-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Biex tgħin fil-mitigazzjoni tal-impatt tal-adozzjoni tardiva tar-regolamenti, 
il-Kummissjoni kienet diġà bdiet negozjati informali mal-Istati Membri fl-2012. Minkejja diffikultajiet, il-Kummissjoni 
adottat il-Programmi Operazzjonali qabel id-dati ta’ skadenza speċifikati fir-RDK u, bħala medja, iż-żmien li ttieħed 
biex jiġi adottat programm operazzjonali kien kumparabbli mal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti. Minkejja 
dan, sa Diċembru 2014, kienu ġew adottati biss 64 % tal-programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, fatt li huwa prinċipalment dovut għad-dewmien fl-adozzjoni tal-pakkett leġiżlattiv.

IV
In-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu aktar impenjattivi minn dawk li saru fil-perjodi preċedenti. 
Ir-raġunijiet prinċipali għal dan kienu l-fatt li kien hemm rekwiżiti addizzjonali, bħal kundizzjonalitajiet ex ante jew 
ir-rekwiżit biex tiġi ppreżentata loġika ta’ intervent aktar espliċita, problemi tal-IT u l-ħtieġa għal ħafna sessjonijiet 
ta’ approvazzjonijiet mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, kien hemm problemi bil-kwalità fl-abbozzi inizjali ta’ doku-
menti ta’ programmazzjoni li ġew ippreżentati mill-Istati Membri.

V
Il-Ftehimiet ta’ Sħubija wrew li kienu strument effettiv għad-delimitazzjoni tal-finanzjament taħt is-SIE għall-
objettivi tematiċi u għall-prijoritajiet ta’ investiment, u biex ikun hemm appoġġ tal-fokus fuq l-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir u l-impjiegi. Il-kisba tar-riżultati strateġiċi li ġew stabbiliti għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni se tirrikjedi kontribuzzjoni sostanzjali mill-baġits nazzjonali lil hinn mill-infiq taħt l-FSIE, iżda wkoll 
miżuri regolatorji addizzjonali u riformi strutturali addizzjonali. Dan juri li l-Kummissjoni qed tagħmel użu dejjem 
akbar mill-programmazzjoni tal-fondi SIE biex tinfluwenza l-governanza ekonomika kumplessiva fl-Istati Membri.

VI
Għall-biċċa l-kbira mill-Programmi Operazzjonali 2014-2020 li ġew eżaminati, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
rnexxielhom jiżviluppaw programmi b’loġika aktar robusta ta’ intervent, jiġifieri rnexxielhom jistipulaw x’inhuma 
l-għanijiet tal-interventi (objettivi speċifiċi/riżultati) u kif dawn huma mistennija li jintlaħqu (il-finanzjament 
meħtieġ, l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu u l-outputs mistennija).
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VII
Aħna sibna li l-mod kif huma strutturati l-Programmi Operazzjonali rriżulta f’żieda sinifikanti fl-għadd ta’ indika-
turi tal-prestazzjoni, għall-outputs u r-riżultati, li jeħtieġ li jiġu mmonitorjati. Ir-regolamenti speċifiċi għall-fondi 
introduċew rekwiżiti differenti għall-ġbir u r-rappurtar tad-data, dwar il-prestazzjoni, li tikkonċerna l-outputs 
u r-riżultati u għall-monitoraġġ finanzjarju tal-investimenti. Ma hemm ebda definizzjoni komuni ta’ “output” u ta’ 
“riżultat” u ma hemm ebda approċċ armonizzat bejn il-fondi differenti fir-rigward tal-użu ta’ indikaturi komuni (li 
jeħtieġ li jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni). Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom l-għażla li jiddefinixxu indi-
katuri addizzjonali tal-outputs li jkunu speċifiċi għall-programmi, u li jaqsmu l-indikaturi bejn ir-reġjuni.

VIII
L-analiżi tagħna wriet li l-Istati Membri ħolqu eluf ta’ indikaturi tal-prestazzjoni, u li l-għadd ta’ indikaturi speċifiċi 
għall-programmi kien sinifikattivament akbar minn dak tal-indikaturi komuni. Dan l-għadd kbir ta’ indikaturi se 
jirriżulta f’piż amministrattiv addizzjonali, filwaqt li għad irid jintwera x’użu se jagħmlu l-Istati Membri minn din id-
data. Fid-dawl tad-differenzi fl-approċċ, b’mod partikolari għall-indikaturi speċifiċi għall-programmi, aħna għandna 
dubju wkoll dwar jekk aggregazzjoni sinifikattiva tad-data dwar il-prestazzjoni tkunx possibbli. Mil-lat pożittiv, aktar 
data aħjar, li tikkonċerna l-outputs, dwar il-prestazzjoni tista’ twitti t-triq għal baġit li jkun aktar ibbażat fuq il-pre-
stazzjoni wara l-2020.

X’nirrakkomandaw

IX
Jenħtieġ li l-Istati Membri:

- jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa biex timmonitorja b’mod effettiv il-konformità 
mar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika (inklużi d-derogi stipulati fir-regolament dwar il-FEŻR).

- f’każ ta’ modifiki fi programm, ma jkomplux jużaw indikaturi speċifiċi għall-programm li ma jkunux meħtieġa.

- jiżguraw li tinġabar id-data li hija rilevanti biex jiġu stabbiliti l-effetti tal-interventi tal-FEŻR.

X
Jenħtieġ li l-Kummissjoni:

- tiżgura li l-proposti leġiżlattivi għall-politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu ta’ wara l-2020 jiġu ppreżentati fil-
ħin, biex jiġu kkompletati n-negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qabel ma jibda l-perjodu ta’ 
programmazzjoni.

- tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw id-delimitazzjoni tal-finanzjament taħt is-SIE għall-objettivi tematiċi.

- tiddefinixxi terminoloġija komuni għal “output” u għal “riżultat” u tipproponiha biex tiġi inkluża fir-Regolament 
Finanzjarju, u tiżgura li l-proposti għar-regolamenti settorjali jkunu jsegwu dawn id-definizzjonijiet għall-perjodi 
ta’ wara l-2020.
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- twettaq analiżi għall-perjodu 2014-2020, tal-indikaturi speċifiċi għall-programmi u tal-indikaturi komuni li huma 
relatati mal-outputs u r-riżultati, biex tidentifika dawk li huma l-aktar rilevanti u l-aktar adatti biex jiġi ddetermi-
nat l-impatt tal-interventi tal-UE.

- ixxerred dawk il-”prattiki tajbin” li jiġu implimentati mill-Istati Membri għal evalwazzjonijiet li jistgħu jiddeter-
minaw bl-aħjar mod l-impatt tal-interventi mill-UE u tassisti lill-Istati Membri fl-aġġornar tal-pjanijiet tagħhom 
ta’ evalwazzjoni li jinkludu dawn l-”evalwazzjonijiet ta’ prattiki tajbin”.

- tuża d-data li tinġabar permezz tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni u r-riżultati ta’ evalwazzjonijiet ad hoc 
u ta’ evalwazzjonijiet ex post għal analiżi kumparattiva tal-prestazzjoni u, fejn ikun xieraq, biex tippromwovi 
valutazzjoni kumparattiva u tippermetti li jkun hemm tagħlim tal-politika matul il-perjodu 2014-2020 u

- għall-finanzjament tal-interventi relatati mal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu ta’ wara l-2020, tapplika 
l-kunċett ta’ baġit tal-prestazzjoni li jkun jorbot kull żieda fir-riżorsi ma’ żieda fl-outputs jew f’riżultati oħra, fejn 
ikun xieraq. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel użu mid-data dwar l-ispejjeż unitarji reali li jiġu 
ddeterminati matul il-perjodu 2014-2020.
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 1 Finanzjament mill-UE taħt il-FEŻR, l-FSE u l-FK fil-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-
2013 u 2014-2020, inklużi l-KTE u l-YEI

Sors: Il-QEA, fuq il-bażi tad-data tal-Kummissjoni minn Infoview, Ġunju 2016.

Il-politika ta’ Koeżjoni hija l-politika prinċipali ta’ 
investiment tal-UE

01 
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK) huma l-mekkaniżmi ta’ finanzjament li jwasslu l-politika 
ta’ Koeżjoni tal-UE. Flimkien mal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), dawn il-fondi 
jikkostitwixxu l-fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE).

02 
Il-politika ta’ Koeżjoni hija l-politika prinċipali ta’ investiment tal-UE li tappoġġa 
l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku, 
l-iżvilupp sostenibbli u t-titjib fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. L-allokazzjoni 
totali mill-baġit tal-UE għall-FEŻR, l-FSE u l-FK fil-perjodu ta’ programmazz-
joni 2014-2020 hija ta’ EUR 349.4 biljun, żieda minn EUR 346.5 biljun fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-20131 (ara l-Figura 1).

1 Kalkolu tal-QEA li twettaq fuq 
il-bażi tad-data tal-
Kummissjoni dwar il-
programmi operazzjonali 
adottati għall-perjodi ta’ 
programmazzjoni 2007-2013 
u 2014-2020, Infoview, 
Ġunju 2016.
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Sors: Il-QEA, fuq il-bażi tad-data tal-Kummissjoni minn Infoview, Ġunju 2016.

Finanzjament mill-UE taħt il-FEŻR, l-FSE u l-FK fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-
2020 (f’biljun EUR)

03 
Il-Polonja (EUR 76.8 biljun), l-Italja (EUR 31.1 biljun) u Spanja (EUR 27.0 biljun) 
huma l-Istati Membri li għandhom l-ogħla allokazzjoni ta’ finanzjament mill-UE 
għall-FEŻR, l-FSE u l-FK matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 (ara 
l-Figura 2).
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Dispożizzjonijiet regolatorji li kkontribwew għal fokus 
akbar fuq il-prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni matul 
il-perjodu 2014-2020

04 
Il-programmazzjoni tal-fondi hija l-ewwel pass kruċjali fl-implimentazzjoni ta’ 
programmi peress li din tiddetermina, bil-bosta, lil liema oqsma l-fondi tal-UE 
u dawk nazzjonali se jiġu allokati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.

05 
Għadd ta’ dispożizzjonijiet regolatorji ġodda ġew introdotti għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020 li għandhom l-għan li jirrispondu għal dawn l-aspet-
tattivi, bħal:

- konċentrazzjoni tal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni fuq l-objettivi tematiċi u l-
prijoritajiet ta’ investiment idderivati mill-istrateġija Ewropa 2020;

- użu aktar strutturat tal-loġika ta’ intervent matul l-eżerċizzju ta’ pro-
grammazzjoni, li jibda bl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ investiment 
u l-ispeċifikazzjoni tar-riżultati intenzjonati fuq terminu twil;

- użu aktar konsistenti u aktar komprensiv tal-indikaturi tal-prestazzjoni biex 
jitkejjel il-progress lejn l-ilħuq ta’ dawn ir-riżultati;

- l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ riżerva obbligatorja ta’ prestazzjoni 
(preċedentement, din kienet obbligatorja matul il-perjodu 2000-2006 
u volontarja fil-perjodu 2007-20132) tal-finanzjament mill-UE li għandha tiġi 
żblukkata biss jekk l-indikaturi jilħqu stadji importanti predefiniti li jkunu 
speċifiċi; u

- il-kundizzjonalitajiet ex ante li jirrikjedu li Stat Membru jissodisfa ċerti 
kundizzjonijiet (fost oħrajn, dawk li huma marbutin mat-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-UE u mal-eżistenza ta’ oqfsa 
ta’ politika/strateġiċi) fl-oqsma tal-investimenti tal-fondi SIE. Jeħtieġ li jiġi 
nnutat li l-Istati Membri jistgħu jirċievu kofinanzjament mill-Fondi SIE qabel 
ma l-kundizzjonalitajiet ex ante jiġu ssodisfati. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
li tissospendi parti mill-pagamenti interim jew il-pagamenti interim kollha 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante ma jiġux issodisfati.

06 
L-Anness I iqabbel kull wieħed minn dawn id-dispożizzjonijiet ewlenin għall-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 mad-dispożizzjonijiet korrispondenti 
fil-perjodi 2000-2006 u 2007-2013. L-aspetti relatati mal-issettjar ta’ kundizzjon-
alitajiet ex ante, l-ispeċifikazzjoni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni u l-arranġamenti 
li jikkonċernaw ir-riżerva ta’ prestazzjoni se jiġu indirizzati f’rapport ieħor (ara 
l-paragrafu 28).

2 L-Artikoli 23 u 50 tar-
Regolament (KE) 
Nru 1083/2006 tal-Kunsill 
tal-11 ta’ Lulju 2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni 
u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 
31.7.2006, p. 25).
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Adozzjoni tal-qafas legali 2014-2020 għall-politika ta’ 
Koeżjoni – il-passi prinċipali

Tħejjija tal-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni

07 
Fl-2010, il-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija Ewropa 2020 li għandha l-għan li 
tgħin lill-Ewropa toħroġ aktar b’saħħitha mill-kriżi kif ukoll li tħejji l-ekonomija 
tal-UE għad-deċennju li jmiss. L-Istrateġija identifikat prijoritajiet ewlenin għat-
tkabbir u miri ewlenin li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020 (ara l-Anness II).

08 
Matul l-2010, il-Kummissjoni wettqet Valutazzjonijiet tal-Impatt għall-proposta 
leġiżlattiva tagħha tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (RDK) li jis-
tipula d-dispożizzjonijiet komuni ġenerali għall-fondi SIE3 kollha. Din ġiet ippubb-
likata f’Ottubru 2011 u rrakkomandat l-użu ta’ kundizzjonalitajiet ex ante, rieżami 
tal-prestazzjoni, riżerva ta’ prestazzjoni u kundizjonalità makrofiskali msaħħa.

09 
Fl-aħħar nett, matul l-2012, il-Kummissjoni żviluppat Dokumenti ta’ Pożizzjoni 
għal kull Stat Membru. Dawn intbagħtu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
fil-ħarifa 2012 qabel ma ġew ippreżentati minn uffiċjali ta’ livell għoli tal-Kum-
missjoni. Dawn kien fihom l-analiżi mwettqa mill-Kummissjoni, tal-isfidi prinċipali 
li kull Stat Membru kien qed jiffaċċja, flimkien mal-progress li sar fir-rigward 
tal-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020, u l-fehma tal-Kummissjoni dwar il-prijoritajiet 
l-iktar rilevanti għall-finanzjament. Id-dokumenti ta’ pożizzjoni kien fihom 
ukoll referenzi għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi (CSRs) u għas-
Semestru Ewropew. Sussegwentement, dawn id-dokument ta’ ħidma tal-persunal 
ipprovdew il-bażi għan-negozjati tal-Kummissjoni mal-Istati Membri.

3 SEC(2011) 1141 final tas-
6 ta’ Ottubru 2011 “Impact 
Assessment” (Valutazzjoni 
tal-Impatt).
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Negozjati tal-pakkett leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni 
bejn il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill

Il-pakkett leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni huwa marbut 
mill-qrib mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

10 
Id-diskussjonijiet li saru fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill, li kienu jikkonċernaw 
il-pakkett leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni, kienu marbutin mill-qrib ma’ 
dawk id-diskussjonijiet li kienu jikkonċernaw il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP)4, li jiddetermina l-ammont totali ta’ finanzjament mill-UE li jkun disponib-
bli matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Dan il-QFP kien l-ewwel wieħed li 
ġie adottat skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona. Dan ifisser li l-
Kunsill, li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali, jadotta b’mod unanimu 
r-Regolament dwar il-QFP wara li jkun kiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew. 
Il-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha dwar il-QFP għall-perjodu 2014-2020 
f’Ġunju 2011. Kien biss f’Diċembru 2013 li l-QFP ġie adottat mill-Kunsill u mill-
Parlament Ewropew5.

L-użu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja kabbar is-setgħat tal-
Parlament Ewropew

11 
It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) kien kabbar is-
setgħat tal-Parlament Ewropew billi applika l-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
(kodeċiżjoni) għall-pakkett leġiżlattiv, kollu kemm hu, dwar il-politika ta’ 
Koeżjoni6. Il-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha għall-pakkett leġiżlattiv 
dwar il-politika ta’ Koeżjoni f’Ottubru 2011. Għall-ewwel darba, il-Parlament 
u l-Kunsill kellhom rwol indaqs fin-negozjar tad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-
Fondi Strutturali, wara l-bidliet li saru fit-TFUE. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 
preċedenti, il-proċedura ta’ kodeċiżjoni kienet tapplika biss għar-regoli speċifiċi 
għall-fondi. Fil-prattika, dan kien ifisser li kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll 
il-Kunsill setgħu jagħtu opinjonijiet dwar il-proposti kollha tal-Kummissjoni, u li 
pożizzjoni komuni kienet teħtieġ li tintlaħaq bejn il-Kummissjoni, il-Parlament 
u l-Kunsill. In-negozjati bdew f’Lulju 2012 taħt il-Presidenza Ċiprijotta. Kumples-
sivament, kien hemm 73 laqgħa bejn it-tliet istituzzjonijiet, inklużi seba’ laqgħat 
fil-preżenza tal-Kummissarju, li kienu jikkonċernaw biss ir-RDK.

12 
Ir-RDK u r-regolamenti speċifiċi għall-fondi għal ħames fondi SIE7 ġew adottati 
mill-Kunsill fis-17 ta’ Diċembru 2013. Imbagħad sa Jannar 2016, il-leġiżlazzjoni 
sekondarja, jiġifieri l-atti ta’ implimentazzjoni u l-atti ddelegati, ġiet adottata8 
(ara l-Figura 3).

4 KUMM(2011) 398 finali 
tad-29 ta’Ġunju 2011 
“Proposta għal Regolament 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali 
għas-snin 2014-2020”.

5 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 
ta’ Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin 
2014-2020 (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 884).

6 L-Artikolu 177 tat-TFUE.

7 Ir-Regolament (UE) 
Nru 1300/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar 
il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kun-
sill (KE) Nru 1084/2006 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281); 
ir-Regola-
ment (UE) Nru 1301/2013 
tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 dwar 
il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li 
jikkonċernaw l-Investiment li 
għandu fil-mira t-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi, u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1080/2006 (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 289); ir-Regola-
ment (UE) Nru 1304/2013 
tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 dwar 
il-Fond Soċjali Ewropew u li 
jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470); 
ir-Regolament (UE) 
Nru 1305/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar 
appoġġ għall-iżvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487); 
u r-Regola-
ment (UE) Nru 508/2014 
tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Me-
jju 2014 dwar il-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi 
u s-Sajd u li jħassar ir-Regola-
menti tal-Kun-
sill (KE) Nru 2328/2003, 
(KE) Nru 861/2006, 
(KE) Nru 1198/2006 
u (KE) Nru 791/2007 u r-
Regola-
ment (UE) Nru 1255/2011 
tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (ĠU L 149, 
20.5.2014, p. 1).
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Programmazzjoni tal-politika ta’ Koeżjoni 
għall-perjodu 2014-2020

Il-moduli prinċipali tal-proċess ta’ programmazzjoni: il-Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Objettivi tematiċi, il-Ftehimiet ta’ 
Sħubija u l-Programmi Operazzjonali

13 
Ir-RDK fih id-dispożizjonijiet ewlenin li jikkonċernaw il-programmazzjoni tal-
objettivi tal-politika ta’ Koeżjoni u l-infiq korrispondenti għall-perjodu 2014-2020. 
B’mod partikolari, dan jinkludi n-negozjar tal-isħubiji u tal-Programmi Oper-
azzjonali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fuq il-bażi ta’ Qafas Strateġiku 
Komuni u ta’ objettivi tematiċi predefiniti.

Qafas Strateġiku Komuni

14 
Il-Qafas Strateġiku Komuni (QSK) jipprovdi prinċipji gwida strateġiċi fil-livell 
tal-UE għall-koordinazzjoni tal-użu mill-fondi SIE ma’ strumenti u politiki oħra 
tal-Unjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu kemm hu, filwaqt li jieħu 
inkunsiderazzjoni l-objettivi tal-politika, il-miri ewlenin u l-inizjattivi emblematiċi 
tal-Istrateġija Ewropa 20209 (ara l-Anness II). Fil-perjodu 2007-2013, kienu jeżistu 
flimkien settijiet separati ta’ linji gwida strateġiċi għall-politika ta’ Koeżjoni, għall-
iżvilupp rurali u għall-politika marittima u tas-sajd.

Objettivi tematiċi

15 
Ir-RDK10 jirrinforza l-użu tal-loġika ta’ intervent għall-perjodu 2014-2020 u għandu 
l-għan li jiżgura konċentrazzjoni ta’ fondi fuq 11-il objettiv tematiku (OT) (ara 
l-Anness II). Dawn l-objettivi tematiċi huma mistennija li jikkontribwixxu għall-
prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, jiġifieri tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. L-objettivi tematiċi huma objettivi ta’ livell għoli mingħajr miri, stadji 
importanti u indikaturi assoċjati. L-ambitu tal-objettivi tematiċi jmur lil hinn mill-
oqsma ta’ prijorità tal-Istrateġja Ewropa 2020 u l-miri ewlenin tagħha11.

8 L-aħħar Regolament li ġie 
adottat kien ir-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/568 tad-29 ta’ Jan-
nar 2016 li jissupplimenta 
r-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
u l-proċeduri biex jiġi 
ddeterminat jekk l-ammonti 
irrekuperabbli għandhomx 
jiġu rimborżati mill-Istati 
Membri fir-rigward tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, 
u l-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
(ĠU L 97, 13.4.2016, p. 1).

9 L-Artikolu 10 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 tal-Parla-
ment Ewropew u tal-Kunsill 
tas-17 ta’ Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, 
il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali u l-Fond 
Marittimu u tas-Sajd Ewropew 
u li jistabbilixxi 
d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, 
il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kun-
sill (KE) Nru 1083/2006 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p .320).

10 L-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

11 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti 
tal-Awdituri dwar l-implimen-
tazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2014, il-paragra-
fu 3.24 (ĠU C 373, 10.11.2015).
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16 
Il-leġiżlazzjoni speċifika għall-fondi għall-FEŻR, l-FSE u l-FK tispeċifika wkoll 
il-prijoritajiet ta’ investiment12 li huma marbutin mal-objettivi tematiċi. Barra 
minn hekk, hemm għadd ta’ rekwiżiti regolatorji fir-rigward tal-allokazzjoni tal-
finanzjament (ara l-Kaxxa 1 u l-Anness II). Fi ħdan dan il-qafas, kull Stat Membru 
huwa mistenni li jidentifika l-ħtiġijiet nazzjonali jew reġjonali ta’ investiment u li 
jwassal il-fondi SIE għall-finanzjament tal-ħtiġijiet ta’ investiment li huma l-aktar 
adatti biex jilħqu jew jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-ilħuq tal-objettivi ta’ 
Ewropa 2020.

17 
Il-prijoritizzazzjoni tal-finanzjament għandha ssir l-ewwel, fil-livell tal-Ftehimiet 
ta’ Sħubija u, imbagħad, fil-livell tal-Programmi Operazzjonali. Hija għandha 
impatt fuq it-tfassil tal-interventi f’termini ta’ objettivi speċifiċi li jkun mistenni li 
jintlaħqu fi ħdan il-perjodu ta’ implimentazzjoni u l-valuri mmirati tal-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni.

Konċentrazzjoni tematika – ħarsa ġenerali lejn ir-rekwiżiti regolatorji prinċipali

L-ewwel nett, l-ambitu tal-appoġġ li jista’ jiġi pprovdut minn kull fond huwa stabbilit fir-regolamenti speċifiċi 
għall-fondi: il-FEŻR jista’ jipprovdi appoġġ lill-Objettivi Tematiċi 1-11, l-FSE lill-Objettivi Tematiċi 8-11 u l-FK lill-
Objettivi Tematiċi 4-7 u 1113.

Barra minn hekk, taħt il-FEŻR, perċentwal fiss (minn 50 % sa 80 %) tal-finanzjament totali irid jiġi allokat għall-
Objettivi Tematiċi 1-4 fir-reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni fi tranżizzjoni u fir-reġjuni aktar żviluppati14. Barra 
minn hekk, l-allokazzjoni minima għall-OT 4 trid tkun bejn 12 % u 20 % tal-allokazzjoni totali taħt il-FEŻR, skont 
x’tip ta’ reġjun ikun15.

Taħt l-FSE, mill-inqas 20 % tal-allokazzjoni totali tal-baġit għal Stat Membru iridu jiġu allokati għall-OT 916 u, 
fil-livell tal-programmi, 60 % sa 80 % tal-fondi jridu jiġu allokati għal mhux aktar minn ħames prijoritajiet ta’ 
investiment17.

Minbarra dawn ir-rekwiżiti speċifiċi għall-fondi dwar il-konċentrazzjoni tematika, l-ambitu tal-appoġġ jista’ addiz-
zjonalment jiġi kkonċentrat fuq l-oqsma ta’ rilevanza strateġika. Pereżempju, l-Istati Membri u r-reġjuni li allokaw 
il-fondi għall-OT 1 kellhom ukoll jiżviluppaw strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, jiġifieri jeħtieġ li dawn 
jidentifikaw għadd limitat ta’ oqsma ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti b’potenzjal ta’ tkabbir. Jeħtieġ li l-istrateġiji 
ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti jispjegaw kif l-Istati Membri u r-reġjuni kellhom l-intenzjoni li jibnu vantaġġ kom-
petittiv għan-negozji fil-pajjiż/fir-reġjun tagħhom. Dan ir-rekwiżit huwa parti mill-kundizzjonalità ex ante 1.118.

13 L-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1301/2013; l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 u l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1300/2013.

14 L-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1301/2013.

15 L-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1301/2013.

16 L-Artikolu 4.2 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

17 L-Artikolu 4.3 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

18 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-Anness XI, il-kundizzjonalità ex ante 1.1: “L-eżistenza ta’ strateġija nazzjonali jew reġjonali għall-istrateġija ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti f’konformità mal-Programm ta’ Riforma Nazzjonali”.

Ka
xx

a 
1

12 L-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 1301/2013; l-Artikolu 3 
tar-Regolament (UE) 
Nru 1304/2013 u l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) 
Nru 1300/2013.
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Ftehimiet ta’ Sħubija

18 
Il-Ftehimiet ta’ Sħubija (FS) huma pjanijiet ta’ investiment nazzjonali li jitħejjew 
f’konformità mal-prinċipji gwida tal-QSK. Huma jkopru l-perjodu ta’ program-
mazzjoni kollu kemm hu u jinkludu l-ħames fondi SIE kollha. Hemm FS partikolari 
għal kull Stat Membru, li huwa mħejji fuq il-bażi tal-Programmi Nazzjonali ta’ Ri-
forma li jippreżentaw il-politiki u l-miżuri tal-pajjiż għas-sosteniment tat-tkabbir 
u l-impjiegi, u għall-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020, ta’ dawk ir-Rakkomandazzjoni-
jiet Speċifiċi għall-Pajjiżi li huma rilevanti u l-aktar reċenti u tar-rakkomandazz-
jonijiet rilevanti tal-Kunsill.

19 
Il-kontenut tal-ftehimiet ta’ sħubija huwa stabbilit fir-RDK19 u l-Kummissjoni 
ħarġet ġwida addizzjonali dwar l-informazzjoni speċifika li għandha tiġi pprovdu-
ta fil-Ftehimiet ta’ Sħubija20 (ara l-Kaxxa 2). Il-partijiet ewlenin tal-ftehimiet ta’ 
sħubija huma approvati mill-Kummissjoni.

19 L-Artikolu 15(1) u (2) tar-
Regolament (UE) 
Nru 1303/2013.

20 Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement 
(Id-Dokument ta’ Gwida 
Nru 1a, Ftehim ta’ Sħubija), 
il-Verżjoni 1, April 2013 u Draft 
Template and Guidelines on 
the Content of the Partnership 
Agreement (Abbozz ta’ Mudell 
u Linji Gwida dwar il-Kontenut 
tal-Ftehim ta’ Sħubija).

Ftehimiet ta’ Sħubija

Il-ftehimiet ta’ sħubija jinkludu l-fondi SIE kollha u jiddeskrivu fil-qosor l-għanijiet u l-objettivi tematiċi li l-Ista-
ti Membri qed jimmiraw li jilħqu, u għaldaqstant jipprovdu stampa ġenerali tal-informazzjoni li tiġi żviluppata 
aktar fil-programmi operazzjonali individwali.

Huma suġġetti għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni u inkludu informazzjoni dwar il-ħtiġijiet ta’ żvilupp tal-
Istat Membru; l-objettivi tematiċi magħżula; allokazzjoni indikattiva tal-appoġġ mill-UE; lista ta’ programmi 
operazzjonali għall-Istat Membru; deskrizzjoni tal-arranġamenti istituzzjonali; lista ta’ sħab u l-prinċipju 
tas-sħubija; valutazzjoni tal-kapaċità amministrattiva; sommarju tal-evalwazzjonijiet ex ante; informazzjoni 
dwar il-verifikazzjonijiet ex ante tal-konformità mar-regoli dwar l-addizzjonalità; sommarju tal-valutazzjoni tal-
kundizzjonalitajiet ex ante; metodoloġija u mekkaniżmi biex jiżguraw il-funzjonament tal-qafas tal-prestazzjo-
ni u l-allokazzjoni ta’ riżerva ta’ prestazzjoni; u sommarju tal-azzjonijiet ippjanati fil-programmi biex jitnaqqas 
il-piż amministrattiv.

Ka
xx
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Programmi Operazzjonali

20 
Matul il-perjodu 2014-2020, it-tliet fondi SIE għall-politika ta’ Koeżjoni (il-FEŻR, 
l-FK u l-FSE) ikomplu jiġu implimentati permezz ta’ programmi operazzjonali. 
Fi programm operazzjonali, Stat Membru jistipula prijoritajiet ta’ investiment 
u objettivi speċifiċi għall-intervent (li jkopru l-perjodu ta’ programmazzjoni kollu 
kemm hu) biex jintlaħqu l-miri tal-objettivi tematiċi magħżula, u jiddeskrivi kif 
il-finanzjment (kofinanzjament pubbliku u privat mill-UE u fuq livell nazzjonali) 
se jintuża matul il-perjodu għall-finanzjament ta’ proġetti. Il-programmi operazz-
jonali jitħejjew mill-Istati Membri f’konformità mal-QSK u l-ftehim ta’ sħubija. Kull 
programm operazzjonali jinbena fuq assi prijoritarji (ara l-Kaxxa 3).

Programmi Operazzjonali

Fi ħdan kull programm operazzjonali, l-informazzjoni dwar l-objettivi tematiċi magħżula, li l-programm oper-
azzjonali jilħaq bl-appoġġ tal-fondi SIE, u dwar il-prijoritajiet ta’ investiment rilevanti tiġi ppreżentata fil-livell 
tal-assi prijoritarju. Kull assi prijoritarju jista’ jintrabat ma’ aktar minn objettiv tematiku wieħed. Kull programm 
operazzjonali jikkonsisti f’għadd ta’ assi prijoritarji.

Il-programmi operazzjonali għandhom fasla ta’ matriċi. Dan ifisser li huma jippreżentaw l-informazzjoni dwar 
il-prestazzjoni u l-informazzjoni finanzjarja skont żewġ parametri prinċipali, jiġifieri l-assi prijoritarji ddefinitii 
individwalment mill-Istati Membri u l-prijoritajiet ta’ investiment magħżula li huma stipulati fir-Regolamenti 
speċifiċi għall-fondi. Din l-informazzjoni tiġi wkoll ripartita skont il-kategoriji ta’ reġjuni bħal: reġjuni inqas 
żviluppati, reġjuni fi tranżizzjoni, reġjuni ultraperiferiċi u reġjuni aktar żviluppati kif ukoll skont il-fond.

Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li l-programmi jippreżentaw assi prijoritarji li jkunu monofond (jiġifieri li jkopru 
biss fond wieħed bħall-FEŻR, l-FSE jew l-FK) u li jkopru biss objettiv tematiku wieħed u kategorija unika ta’ 
reġjun. Madankollu, huwa wkoll possibbli li jitwaqqaf assi prijoritarju li jkopri aktar minn fond wieħed u aktar 
minn kategorija waħda ta’ reġjun, jew li jitwaqqaf assi prijoritarju li jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti21.

21 L-Artikolu 96 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u t-tieni Taqsima tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 288/2014 li 
jistabbilixxi regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta’ mudell għal programmi operazzjonali skont l-għan ta’ Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi u skont ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea fir-rigward ta’ mudell għall-
programmi ta’ kooperazzjoni skont il-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (ĠU L 87, 22.3.2014, p. 1).

Ka
xx

a 
3
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21 
Fl-2014, il-Kummissjoni adottat Regolament ta’ Implimentazzjoni fuq il-mudell 
tal-Programmi Operazzjonali li ddetermina l-mod kif il-kontenut tal-programmi 
operazzjonali22 jiġi ppreżentat. Programm operazzjonali jrid jiġi approvat mill-
Kummissjoni qabel ma jkunu jistgħu jsiru xi pagamenti mill-baġit tal-UE.

22 Ir-Regolament (UE) 
Nru 288/2014.

Ta
be

lla
 1 Għadd ta’ programmi operazzjonali li ġew adottati: tqabbil  

bejn il-perjodi 2007-2013 u 2014-20201

Perjodi ta’ Programmazzjoni

2014-2020 2007-2013

Programmi operazzjonali taħt il-FEŻR u l-FK 124 249

Programmi operazzjonali taħt l-FSE 95 118

Programmi operazzjonali taħt il-KTE 76 73

Programmi operazzjonali li jinvolvu ħafna 
fondi 92 MA

Total 387 440

1 Din it-tabella teskludi l-programmi operazzjonali taħt l-IPA u taħt il-FEAD, li ma jiġux adottati taħt ir-RDK.

Sors: Id-data tal-Kummissjoni minn Infoview u minn SFC2007, adattata mill-QEA.

22 
Matul il-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni nnegozjat 387 programm operazz-
jonali, meta mqabbel ma’ 440 programm operazzjonali fil-perjodu preċedenti. 
Għal 281 programm operazzjonali, id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali 
u Urbana ħa t-tmexxija. Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali 
u l-Inklużjoni kien inkarigat mill-106 programmi operazzjonali taħt l-FSE.
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Indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs u r-riżultati

23 
L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet fil-livell tal-assi prijoritarji tal-programm 
operazzjonali tiġi mmonitorjata u mkejla permezz ta’ indikaturi tal-prestazzjoni 
għall-outputs u r-riżultati.

- L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet previsti taħt il-prijoritajiet ta’ investiment 
tal-programmi operazzjonali għandha titkejjel permezz ta’ indikaturi tal-
outputs. L-indikaturi komuni tal-outputs huma speċifikati fir-Regolament 
għal kull fond23. Indikaturi addizzjonali tal-outputs li huma speċifiċi għall-
programmi jistgħu jiġu ddeterminati wkoll mill-Istat Membru.

- L-ilħuq tal-objettivi speċifiċi tal-programmi operazzjonali għandu jitkejjel 
permezz ta’ indikaturi tar-riżultati24. Hemm indikaturi tar-riżultati speċifiċi 
għall-programmi, kif ukoll, għall-FSE, indikaturi komuni tar-riżultati.

24 
Mill-bidu tal-perjodu 2014-2020 ‘il hawn, il-Kummissjoni għamlet disponibbli 
għall-pubbliku l-informazzjoni li ġiet irrappurtata mill-Istati Membri, dwar il-
prestazzjoni, fuq il-pjattaforma tagħha tad-Data Miftuħa dwar l-FSIE25.

25 
L-Anness III juri kif l-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati huma marbuta mal-ob-
jettivi tematiċi, mal-prijoritajiet ta’ investiment u mal-objettivi speċifiċi.

Dispożizzjonijiet proċedurali rigward l-adozzjoni tal-
Ftehimiet ta’ Sħubija u tal-Programmi Operazzjonali

26 
Ir-RDK jiddeskrivi fid-dettall ukoll ir-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-
Istati Membri fil-proċess ta’ tħejjija u ta’ adozzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija 
u tal-programmi operazzjonali. Iż-żewġ dokumenti jitħejjew mill-Istati Membri fi 
djalogu mal-Kummissjoni u f’kooperazzjoni mas-sħab (bħal awtoritajiet pubbliċi; 
sħab ekonomiċi u soċjali u organizzazzjonijiet mhux governattivi)26. Dan irid ikun 
ibbażat fuq proċeduri trasparenti u jkun f’konformità mal-qafas istituzzjonali 
u legali tal-Istati Membri.

23 L-Anness I tar-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013, 
Nru 1304/2013 
u Nru 1300/2013.

24 L-Artikolu 96.2(b)(ii) tar-
Regolament (UE) 
Nru 1303/2013.

25 Il-Portal tad-Data Miftuħa 
għall-fondi SIE (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 L-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


25Ambitu u approċċ 
tal-awditjar

27 
Permezz ta’ dan l-awditu, aħna eżaminajna jekk il-Kummissjoni kinitx innegozjat 
b’mod effettiv il-Ftehimiet ta’ Sħubija (FS) u l-Programmi Operazzjonali (PO) mal-
Istati Membri għall-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020, biex b’hekk il-finanzjament 
mill-UE jiġi mmirat b’mod aktar effettiv fuq il-prijoritajiet tal-Istrateġija UE 2020, 
l-interventi jiġu ġġustifikati aħjar f’termini tal-ħtiġijiet ta’ investiment u tar-
riżultati intenzjonati, u l-kundizzjonijiet li magħhom tkun titkejjel il-prestazzjoni 
ta’ dawn il-programmi jkunu ġew issettjati b’mod adegwat. B’mod partikolari, 
aħna vvalutajna jekk:

- il-Kummissjoni kinitx ikkompletat in-negozjar tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-
programmi operazzjonali mal-Istati Membri mill-aktar fis possibbli u fi ħdan 
id-dati ta’ skadenza regolatorji;

- il-Kummissjoni rnexxilhiex tiżgura li l-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni jkun allinjat 
mal-istrateġija Ewropa 2020 fin-negozjar tagħha tal-ftehimiet ta’ sħubija;

- il-programmi operazzjonali wrewx b’mod ċar liema ħtiġijiet ta’ investiment 
kienu għad iridu jiġu indirizzati u x’riżultati huma mistennija mill-interventi 
ppjanati; u

- l-arranġamenti ta’ monitoraġġ finanzjarju u l-indikaturi tal-prestazzjoni 
għall-outputs u r-riżultati kinux jippermettu li jsir monitoraġġ kosteffettiv 
tal-prijoritajiet ta’ nfiq u tal-prestazzjoni, u jekk issettjawx bażi solida għal 
arranġamenti aħjar ibbażati fuq il-prestazzjoni fl-allokazzjoni ta’ finanzja-
ment għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2020.

28 
Dan huwa l-ewwel minn żewġ rapporti li jittrattaw in-negozjar mill-Kummissjoni 
tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali għall-perjodu 2014-
2020. It-tieni rapport se jiffoka fuq l-issettjar ta’ kundizzjonalitajiet ex ante, 
l-ispeċifikazzjoni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni u l-arranġamenti li jikkonċernaw 
ir-riżerva ta’ prestazzjoni.

29 
Ix-xogħol tal-awditjar tagħna għar-rapport attwali kien jinkludi dan li ġej:

- Analiżi tal-perjodu ta’ żmien li fih twettqu n-negozjati tal-pakkett leġiżlattiv 
dwar il-politika ta’ Koeżjoni, tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi 
operazzjonali.

- Valutazzjoni tal-proċeduri interni tal-Kummissjoni għan-negozjar u l-adozzjo-
ni tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali.

- Analiżi approfondita ta’ 5 ftehimiet ta’ sħubija u ta’ 14-il programm operazz-
jonali taħt il-FEŻR u l-FSE għal 5 Stati Membri (Spanja, l-Irlanda, il-Kroazja, 
il-Polonja u r-Rumanija) fir-rigward tal-konċentrazzjoni tematika tal-infiq, 
l-artikulazzjoni tal-loġika ta’ intervent u l-adegwatezza tal-indikaturi tal-
prestazzjoni għar-riżultati u l-outputs. Aħna wettaqna wkoll żjara ta’ studju 
fid-Danimarka fejn koprejna żewġ programmi operazzjonali.
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- Rieżami tal-fajls ta’ negozjar tal-Kummissjoni u tad-dokumentazzjoni ta’ sos-
tenn tal-Istati Membri għat-tħejjija tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi 
operazzjonali fil-kampjun tagħna.

- Intervisti ma’ aktar minn 50 membru tal-persunal involut fin-negozjati fid-
Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana u fid-Direttorat Ġenerali 
tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni u ma’ aktar minn 40 uffiċjal fl-
Istati Membri u r-rappreżentazzjonijiet permanenti tagħhom fi Brussell.

- Konsultazzjonijiet ma’ esperti fil-qasam tal-politiki reġjonali, strutturali u ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u f’dak tal-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni, kif 
ukoll ma’ esperti nazzjonali u ma’ rappreżentanti tar-rappreżentazzjonijiet 
permanenti tal-Istati Membri tal-UE.

30 
L-analiżi tagħna hija ffukata fuq l-Objettivi Tematiċi 1: “Tisħiħ tar-riċerka, 
l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni” (OT1) u 8 “Promozzjoni tal-impjieg sos-
tenibbli u ta’ kwalità u s-sostenn tal-mobbiltà tax-xogħol” (OT8). Dawn iż-żewġ 
objettivi tematiċi ntgħażlu primarjament peress li jirrappreżentaw l-ogħla livell 
tal-allokazzjoni finanzjarja għall-FEŻR (OT1) u għall-FSE (OT8) kondiviżi mill-Istati 
Membri kollha.

31 
Aħna ħadna inkunsiderazzjoni wkoll ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-eżiti tan-
negozjati li jikkonċernaw il-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi operazzjonali, li 
pprovda stampa ġenerali tal-kwistjonijiet ewlenin (bħall-kontribuzzjoni tal-fondi 
SIE lill-istrateġija tal-UE għat-tkabbir, il-Pjan ta’ Investiment u l-prijoritajiet tal-
Kummissjoni matul id-deċennju li jmiss) għal kull Stat Membru f’Diċembru 201527.

32 
Il-perjodu ta’ żmien kopert minn dan l-awditu kien minn Diċembru 2013 sa 
Diċembru 2015, meta l-aħħar programm operazzjonali 2014-2020 ġie adottat.

27 COM(2015) 639 final 
tal-14 ta’ Diċembru 2015 – 
“Ninvestu f’impjiegi 
u tkabbir - nimmassimizzaw 
il-kontribuzzjoni tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej”, b’mod partikolari 
l-Anness II.
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Il-Kummissjoni żammet id-dewmien fin-negozjar tal-
Ftehimiet ta’ Sħubija u tal-Programmi Operazzjonali 
taħt kontroll

33 
Aħna analizzajna ż-żmien meħud biex jiġu adottati l-pakkett leġiżlattiv dwar 
il-politika ta’ Koeżjoni, il-Ftehimiet ta’ Sħubija (FS) u l-Programmi Operazzjonali 
(PO) għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 u qabbilna dan mat-tul ta’ 
żmien tan-negozjati matul il-perjodu preċedenti. Aħna rrieżaminajna wkoll 
ix-xogħol ta’ tħejjija mwettaq mill-Kummissjoni u l-proċeduri interni tagħhom 
li ġew issettjati għan-negozjati. Barra minn hekk, aħna ppruvajna nidentifikaw il-
fatturi prinċipali li kkontribwew għal dewmien fl-iffinalizzar tan-negozjati.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett 
leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni lejn tmiem l-2013

34 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tħejji u tmexxi n-negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija 
u tal-programmi operazzjonali mal-Istati Membri b’mod li jkunu jistgħu jiġu adot-
tati fi ħdan id-dati ta’ skadenza regolatorji stipulati fil-bażi legali kmieni kemm 
jista’ jkun. In-negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali 
jistgħu biss jibdew formalment ladarba l-qafas legali jkun ġie adottat mill-Parla-
ment Ewropew u mill-Kunsill. Id-data ta’ skadenza biex jiġu ppreżentati l-ftehi-
miet ta’ sħubija kollha kienet April 201428. L-Istati Membri kienu wkoll meħtieġa 
jippreżentaw il-programmi operazzjonali kollha fi żmien tliet xhur mid-data tal-
preżentazzjoni tal-ftehim ta’ sħubija tagħhom29.

35 
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett leġiżlattiv dwar il-Politika ta’ 
Koeżjoni f’Diċembru 2013, jiġifieri eżatt qabel il-bidu tal-perjodu ta’ program-
mazzjoni 2014-2020 (ara wkoll il-paragrafu 13). Meta mqabbel mal-perjodu 2007-
2013, fejn il-bażi legali ġiet adottata f’Lulju 2006, dan jirrappreżenta dewmien ta’ 
ħames xhur.

28 L-Artikolu 14 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

29 L-Artikolu 26.4 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 rigward 
il-programmi operazzjonali 
taħt l-għan ta’ Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi. Taħt 
l-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, id-data ta’ 
skadenza hija ta’ disa’ xhur 
wara d-dħul fis-seħħ tar-RDK.
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1 Mill-proposta inizjali sal-adozzjoni;

2  Adozzjoni tar-regolamenti ta’ implimentazzjoni (tmien regolamenti ġew adottati sa Novembru 2016). Ir-regolamenti ta’ implimentazzjoni 
jistipulaw il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ atti li huma legalment vinkolanti. Il-Kummissjoni adottat dawn ir-regolamenti taħt il-
proċedura ta’ “komitoloġija”, jiġifieri b’appoġġ minn kumitati tar-rappreżentanti tal-pajjiżi tal-UE;

3  Adozzjoni tar-regolamenti ddelegati (disa’ regolamenti ġew adottati sa Novembru 2016). Regolamenti ddelegati huma “atti mhux leġiżlattivi 
ta’ applikazzjoni ġenerali sabiex jissumplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv” (l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea);

4  Perjodu mill-preżentazzjoni tal-ewwel Ftehim ta’ Sħubija/programm operazzjonali sal-adozzjoni tal-aħħar Ftehim ta’ Sħubija/programm 
operazzjonali.

Sors: Il-QEA.

Qafas legali għan-negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali 
u għall-gwida tal-Kummissjoni - skeda ta’ żmien
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Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni1
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36 
Meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta 
leġiżlattiva tagħha tliet xhur tard (jiġifieri Ottubru tal-2011 meta mqabbel ma’ 
Lulju tal-2004). Barra minn hekk, il-proċess tan-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parla-
ment Ewropew dam xahrejn u nofs aktar (803 ijiem meta mqabbla ma’ 727 jum). 
Aktar żmien kien meħtieġ biex jintlaħaq qbil, minħabba l-ħtieġa tal-istennija 
għall-adozzjoni tar-Regolament Finanzjarju30 (adottat f’Ottubru tal-2012) u tal-
QFP (adottat f’Diċembru tal-2013), kif ukoll minħabba s-setgħa kumparattiva-
ment akbar tal-Parlament Ewropew matul in-negozjati tal-perjodu 2014-2020 (ara 
l-paragrafu 11).

37 
Il-Kummissjoni kienet imbagħad meħtieġa tadotta l-leġiżlazzjoni sekondarja, 
jiġifieri total ta’ 17-il att ta’ implimentazzjoni u atti ddelegati (ara l-paragrafu 13). 
L-adozzjoni tal-qafas legali ġiet ikkompletata gradwalment f’Jannar 2016, jiġifieri 
b’mod parallel mal-adozzjoni tal-programmi operazzjonali mill-Kummissjoni (ara 
l-Figura 3). L-ewwel lott ta’ tliet atti ta’ implimentazzjoni31 u ta’ erba’ atti ddel-
egati32 ġie adottat sa Marzu 2014 u t-tieni lott ta’ erba’ atti ta’ implimentazzjoni33 
ġie adottat sa Jannar 2015.

Il-Kummissjoni ħadet approċċ proattiv għan-negozjar tal-
Ftehimiet ta’ Sħubija u tal-Programmi Operazzjonali

38 
Jenħtieġ li l--approċċ tal-Kummissjoni għan-negozjati jkun konsistenti fil-
fondi differenti kollha u fid-Direttorati Ġenerali differenti kollha, u jenħtieġ li 
dan jagħmel disponibbli għall-Istati Membri l-informazzjoni rilevanti kollha 
u l-appoġġ kollu li huma meħtieġa għat-tħejjija tad-dokumenti ta’ programmazz-
joni tagħhom (fil-forma ta’ gwida, taħriġ jew komunikazzjoni informali) fi żmien 
tajjeb.

30 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar 
ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 
u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 
26.10.2012, p. 1).

31 (1) Ir-Regolament (EU) 
Nru 288/2014; (2) ir-Regola-
ment ta’ Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 184/2014 tal-
25 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 dwar it-termini 
u l-kundizzjonijiet li japplikaw 
għas-sistema elettronika ta’ 
skambju ta’ dejta bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni u li 
jadotta skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1299/2013 tal-Parla-
ment Ewropew u tal-Kunsill 
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-appoġġ mill-FEŻR 
għall-mira ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, 
in-nomenklatura tal-kategoriji 
ta’ intervent għall-appoġġ 
mill-FEŻR taħt il-mira ta’ 
Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea (ĠU L 57, 27.2.2014, 
p. 7) u (3) ir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummis-
sjoni (UE) Nru 2013/2014 
tas-7 ta’ Marzu 2014 li 
jistabbilixxi regoli għall-
implimentazzjoni tar-Regola-
ment (UE) Nru 1303/2013 
fir-rigward ta’ metodoloġiji 
tal-appoġġ għat-tibdil 
fil-klima, id-determinazzjoni 
tal-istadji importanti u l-miri 
fil-qafas tal-prestazzjoni 
u n-nomenklatura ta’ 
kategoriji ta’ intervent 
għall-Fondi SIE (ĠU L 69, 
8.3.2014, p. 65).

32 (1) Ir-Regolament ta’ Delega 
tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 240/2014 tas-7 ta’ Jan-
nar 2014 dwar il-kodiċi 
tal-kondotta Ewropea dwar 
sħubija fil-qafas ta’ Fondi SIE 
(ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1); 
(2) ir-Regolament ta’ Delega 
tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 480/2014 tat-3 ta’ Mar-
zu 2014 li jissupplimenta 
r-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 (ĠU L 138, 
13.5.2014, p. 5); (3) ir-Regola-
ment ta’ Delega tal-Kummiss-
joni (UE) Nru 481/2014 
tal-4 ta’ Marzu 2014 li 
jissupplimenta r-Regolament 
(UE) Nru 1299/2013 tal-Parla-
ment Ewropew u tal-Kunsill 
fir-rigward tar-regoli speċifiċi 
dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
għall-programmi ta’ 



30Osservazzjonijiet 

Il-pożizzjoni ta’ negozjar tal-Kummissjoni żviluppat fuq il-bażi ta’ 
inputs li waslu mingħand is-servizzi rilevanti kollha

39 
Ir-RDK għall-perjodu 2014-2020 ikopri ħames fondi differenti u jipprovdi wkoll 
il-possibbiltà li jitwaqqfu programmi operazzjonali li jinvolvu ħafna fondi. 
F’April 2013, id-Direttorati Ġenerali inkarigati mill-Fondi SIE ħarġu, b’mod 
konġunt, proċeduri operazzjonali li l-persunal tal-Kummissjoni kellu jsegwi 
matul it-tħejjija u n-negozjar tal-ftehimiet ta’ sħubija u ta’ dawn il-programmi 
operazzjonali li jinvolvu ħafna fondi. Barra minn hekk, id-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali u Urbana u d-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet 
Soċjali u l-Inklużjoni żviluppaw pjanijiet direzzjonali b’passi dettaljati li kellhom 
jiġu segwiti matul in-negozjati mal-Istati Membri, u listi ta’ kontroll biex jiżguraw 
konsistenza fl-analiżi tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali fl-
unitajiet differenti kollha. In-negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi 
operazzjonali ġew immaniġġjati prinċipalment mill-unitajiet ġeografiċi fi ħdan 
id-Direttorati Ġenerali.

Id-djalogu informali dwar il-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi 
operazzjonali għen biex in-negozjati jitħejjew u biex l-impatt tal-
adozzjoni tardiva tar-Regolamenti jiġi mmitigat

40 
Il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati Membri biex jippreżentaw abbozzi tal-ftehimiet 
ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali diġà fl-2013. Dan kien il-każ għall-
ftehimiet ta’ sħubija tal-Istati Membri kollha koperti minn dan l-awditu. F’dawn 
il-każijiet kollha, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni mad-Direttorati Ġenerali 
rilevanti kollha. Abbażi ta’ dan l-input u tal-valutazzjoni inizjali tagħha fid-Do-
kumenti ta’ Pożizzjoni (ara l-paragrafu 9), il-Kummissjoni mbagħad ipprovdiet 
osservazzjonijiet informali dwar l-abbozz ta’ ftehimiet ta’ sħubija qabel il-bidu 
tan-negozjati.

41 
Dawn id-diskussjonijiet matul il-fażi ta’ tħejjija tan-negozjati ppermettew lill-
Kummissjoni tantiċipa liema suġġetti jkunu jikkawżaw problemi partikolari matul 
in-negozjati formali u timmitiga l-impatt tal-adozzjoni tardiva tar-regolamenti 
dwar l-adozzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali.

42 
L-Istati Membri kienu inqas attivi fil-konsultazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-abboz-
zi ta’ programmi operazzjonali. Kienu biss 5 mill-14-il programm operazzjonali 
eżaminati li kienu ntbagħtu b’mod informali għal rieżami34.

kooperazzjoni (ĠU L 138, 
13.5.2014, p. 45); (4) ir-Regola-
ment ta’ Delega tal-Kummiss-
joni (UE) Nru 522/2014 
tal-11 ta’ Marzu 2014 li 
jissupplimenta r-Regolament 
(UE) Nru 1301/2013 tal-Parla-
ment Ewropew u tal-Kunsill 
fir-rigward tar-regoli dettaljati 
dwar il-prinċipji għall-għażla 
u l-ġestjoni ta’ azzjonijiet 
innovattivi fil-qasam 
tal-iżvilupp urban sostenibbli 
li għandhom jiġu appoġġati 
mill-FEŻR (ĠU L 148, 20.5.2014, 
p. 1).

33 (1) Ir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummis-
sjoni (UE) Nru 821/2014 
tat-28 ta’ Lulju 2014 li 
jistabbilixxi r-regoli għall-
applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 rigward 
l-arranġamenti dettaljati 
għat-trasferiment 
u l-immaniġġjar ta’ kon-
tribuzzjonijiet tal-Programm, 
ir-rappurtar dwar strumenti 
finanzjarji, il-karatteristiċi 
tekniċi tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ komunika-
zzjoni għal operazzjonijiet 
u s-sistema biex tiġi rreġistrata 
u tinħażen id-dejta (ĠU L 223, 
29.7.2014, p. 7); (2) ir-Regola-
ment ta’ Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 964/2014 tal-11 ta’ Settem-
bru 2014 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-applikazzjoni tar-Regola-
ment (UE) Nru 1303/2013 
fir-rigward ta’ termini 
u kundizzjonijiet standard 
għal strumenti finanzjarji 
(ĠU L 271, 12.9.2014, p. 16); 
(3) ir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummis-
sjoni (UE) Nru 1011/2014 
tat-22 ta’ Settembru 2014 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati 
għall-implimentazzjoni 
tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 fir-rigward 
tal-mudelli għall-
preżentazzjoni ta’ ċerta 
informazzjoni lill-Kummissjoni 
u r-regoli dettaljati rigward 
l-iskambji ta’ informazzjoni 
bejn il-benefiċjarji u l-awtorita-
jiet ta’ ġestjoni, l-awtoritajiet 
ta’ ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet 
ta’ verifika u l-korpi intermedji 
(ĠU L 286, 30.9.2014, p. 1); 
(4) ir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummis-
sjoni (UE) 2015/207 tal-
20 ta’ Jannar 2015 li jistabbi-
lixxi regoli dettaljati li 
jimplimentaw ir-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 fir-rigward 
tal-mudelli għar-rapport ta’ 
progress, il-preżentazzjoni 
tal-informazzjoni dwar 
proġett maġġuri, il-pjan ta’ 
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Il-Kummissjoni pprovdiet lill-Istati Membri noti ta’ gwida għan-
negozjati, iżda dan sar biss tard fil-proċess

43 
Il-Kummissjoni pprovdiet għadd konsiderevoli ta’ noti ta’ gwida ġenerali 
u tematiċi lill-persunal proprju tagħha u lill-Istati Membri (b’volum totali ta’ 
aktar minn 200 paġna għall-OT 1 u għall-OT 8 biss, kif ukoll 400 paġna għall-
kundizzjonalitajiet ex ante). Dawn in-noti kien fihom rakkomandazzjonijiet u stru-
zzjonijiet dettaljati dwar is-suġġetti differenti li kienu qed jiġu nnegozjati.

44 
Madankollu, din il-gwida saret disponibbli tard fil-proċess anke minħabba l-fatt li 
l-pakkett dwar il-politika ta’ Koeżjoni ġie adottat biss f’Diċembru 2013. Minkejja 
dan, abbozzi ta’ verżjonijiet tal-gwida ntbagħtu lill-Istati Membri mill-aktar fis 
possibbli, f’konformità mal-istat tan-negozjati dwar il-leġiżlazzjoni. Pereżempju l-
ewwel verżjonijiet tal-gwida mill-Kummissjoni, dwar il-kundizzjonalitajiet ex ante, 
inħarġu f’Marzu u f’April, u ġew aġġornati f’Awwissu 2013, iżda kienu għadhom 
ma jinkludux gwida dwar l-oqsma li kienu għadhom qed jiġu diskussi bejn il-
leġiżlaturi f’dak iż-żmien. F’Awwissu 2013, kien hemm gwida disponibbli għal 34 
minn 36 kundizzjonalità ex ante. L-Istati Membri kellhom jistennew sa Frar 2014 
biex jiksbu verżjoni finali komprensiva tan-nota ta’ gwida. Il-verżjonijiet finali 
tan-noti ta’ gwida nħarġu biss fi ftit każijiet. Anke għal oqsma importanti, bħall-
kundizzjonalitajiet ex ante jew ir-rieżami u r-riżerva tal-qafas tal-prestazzjoni, il-
verżjonijiet finali ma ġewx ippubblikati qabel Frar u Mejju 2014. In-noti ta’ gwida 
ġew riveduti f’Settembru 2014.

45 
Minkejja dan, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri koperti minn dan l-awditu kkon-
fermaw li l-Kummissjoni pprovdiet assistenza informali u formali matul in-ne-
gozjati u ddeskrivew il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni bħala kostruttiva b’mod 
ġenerali. Il-persunal tal-Kummissjoni li kien inkarigat min-negozjati żar lill-Istati 
Membri regolarment u żamm kuntatt regolari mal-awtoritajiet nazzjonali.

azzjoni konġunta, ir-rapporti 
ta’ implimentazzjoni 
għall-Investiment għall-għan 
tat-tkabbir u l-impjiegi, 
id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, 
l-istrateġija tal-awditjar, 
l-opinjoni tal-awditu 
u r-rapport ta’ kontroll 
u l-metodoloġija għat-twettiq 
tal-analiżi tal-ispejjeż 
imqabbla mal-benefiċċji 
u skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1299/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
fir-rigward tal-mudell 
għar-rapporti tal-implimen-
tazzjoni għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (ĠU L 38, 13.2.2015, 
p. 1).

34 Dan huwa l-każ għall-
Programm Operazzjonali 
Nazzjonali Kroat taħt il-FEŻR, 
għall-Programm Operazz-
jonali Nazzjonali Irlandiż taħt 
l-FSE, għall-Programmi 
Operazzjonali Nazzjonali 
Rumeni taħt il-FEŻR u l-FSE, 
u għall-Programm Operazz-
jonali Reġjonali Rumen taħt 
il-FEŻR.
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Minkejja diffikultajiet, il-Kummissjoni adottat il-ftehimiet 
ta’ sħubija u l-programmi operazzjonali qabel id-data ta’ 
skadenza speċifikata fir-Regolament

46 
Il-Kummissjoni trid tagħmel kwalunkwe osservazzjoni dwar il-ftehimiet ta’ 
sħubija u l-programmi operazzjonali fi żmien tliet xhur wara d-data tal-
preżentazzjoni tagħhom35. B’rispons għal dawn l-osservazzjonijiet, l-Istat 
Membru jrid jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa u, fejn xieraq, jirrivedi d-dokument. Dment li kwalunkwe os-
servazzjoni li ssir mill-Kummissjoni tkun ittieħdet inkunsiderazzjoni b’mod 
adegwat mill-Istat Membru, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni li 
tkun tapprova l-ftehim ta’ sħubija, fi żmien l-erba’ xhur wara l-preżentazzjoni 
tiegħu36. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tapprova kull programm 
operazzjonali sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li jiġi ppreżentat mill-
Istat Membru, dment li kwalunkwe osservazzjoni li ssir mill-Kummissjoni tkun 
ittieħdet inkunsiderazzjoni b’mod adegwat37. Il-perjodu ta’ żmien minn meta 
l-Kummissjoni tibgħat l-osservazzjonijiet lill-Istat Membru sa meta l-Istat 
Membru jerġa’ jippreżenta l-programmi operazzjonali li jistgħu jiġu adottati 
(jiġifieri fejn l-osservazzjoni li ssir mill-Kummissjoni tkun ittieħdet inkunsid-
erazzjoni b’mod adegwat)38 ma jingħaddx biex tiġi ssodisfata din l-iskeda ta’ 
żmien regolatorja.

47 
Fil-bidu tal-2013, il-Kummissjoni kienet indikat lill-Istati Membri li hija kellha 
l-intenzjoni li tadotta l-ftehimiet ta’ sħubija kollha fil-bidu tal-2014 u l-
programmi operazzjonali kollha sa tmiem Lulju 201439. Madankollu, l-analiżi 
tagħna wriet li l-aħħar ftehim ta’ sħubija kien ġie adottat f’Novembru 2014 
u l-aħħar programm operazzjonali f’Diċembru 2015. L-adozzjoni tardiva tal-
pakkett leġiżlattiv dwar il-politika ta’ Koeżjoni ddifferiet l-adozzjoni tal-ftehi-
miet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali meta mqabbel mal-ippjanar 
inizjali tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, l-ewwel ftehimiet ta’ sħubija ġew 
ippreżentati lill-Kummissjoni f’Jannar 2014 u l-ewwel programmi operazzjon-
ali f’Marzu 2014. Għalhekk, għal dawn il-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi 
operazzjonali, in-negozjati informali ġew inizjati qabel ma r-regolamenti 
rilevanti kienu ġew formalment adottati.

Ftehimiet ta’ Sħubija

48 
Il-ftehimiet ta’ sħubija kollha ġew ippreżentati qabel id-data ta’ skadenza 
regolatorja (April 2014). Il-ftehimiet ta’ sħubija ġew innegozjati aktar malajr 
milli fil-perjodu 2007-2013. L-aħħar ftehimiet ta’ sħubija ġew adottati biss 
madwar xahar tard meta mqabbel mal-aħħar NSRF, minkejja li n-negozjati 
bdew xahrejn u nofs tard (ara l-Figura 4).

35 L-Artikoli 16.1 u 29.3 
tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 rigward 
il-ftehimiet ta’ sħubija 
u l-programmi operazzjonali, 
rispettivament.

36 L-Artikolu 16.2 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

37 L-Artikolu 29.4 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

38 L-Artikolu 3 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

39 Ittra mibgħuta mid-diretturi 
ġenerali tad-Direttorati 
Ġenerali inkarigati mill-FSIE 
(id-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali 
u Urbana/WD Ares (2013)) 
lill-Istati Membri.
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Programmi Operazzjonali

49 
F’Novembru 2014, il-Parlament Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex “isaħħu l-isforzi tagħhom biex ikabbru l-kwalità tal-Programmi 
Operazzjonali fejn meħtieġ sabiex jiżguraw li kemm jista’ jkun programmi jkunu 
“lesti għall-adozzjoni” sal-31 ta’ Diċembru 2014”40, jiġifieri qabel il-ħatra tal-
Kummissjoni l-ġdida. Sa Diċembru 2014, 198 mit-311-il programm operazzjonali 
(esklużi l-programmi operazzjonali taħt il-KTE) taħt l-għan “Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi” (64 %) kienu ġew adottati, kważi kollha kemm huma (151) 
matul ix-xahar ta’ Diċembru. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti 2007-
2013, 98 % tal-programmi operazzjonali kienu ġew adottati sax-xahar ekwivalenti 
(Diċembru 2007). Dan huwa prinċipalment dovut għall-adozzjoni tardiva tal-
pakkett leġiżlattiv.

50 
L-Istati Membri ppreżentaw il-maġġoranza tal-abbozzi ta’ programmi operazz-
jonali tagħhom (85 %) qabel id-data ta’ skadenza regolatorja. Il-Kummissjoni 
ma setgħetx tibda n-negozjati formali għal 15 % tal-programmi operazzjonali fi 
żmien tliet xhur wara l-preżentazzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija.

40 Il-Parlament Ewropew - 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
dwar dewmien fil-ftuħ 
tal-politika ta’ koeżjoni 2014-
2020, tal-24/11/2014 
(B8-0281/2014).
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Fi
gu

ra
 4 Negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija/tal-NSRF u tal-programmi operazzjonali1 (iż-żmien 

bejn l-ewwel preżentazzjoni u l-aħħar approvazzjoni) – tqabbil bejn il-perjodi 2007-
2013 u 2014-2020

1  Il-Kroazja mhijiex inkluża fl-analiżi tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 billi ngħaqdet mal-UE fl-2013. Hija teskludi wkoll il-programmi 
operazzjonali taħt l-IPA u taħt il-FEAD, li ma jiġux adottati taħt ir-Regolament Komuni għall-FEŻR, l-FSE u l-FK;

2 Jittieħdu inkunsiderazzjoni 2 % tal-programmi operazzjonali atipiċi. 

Sors: Il-QEA.
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51 
Bħala medja, matul il-perjodu 2014-2020, l-iffinalizzar tan-negozjar u l-adozzjoni 
ta’ programm operazzjonali damu madwar tmien xhur. Iż-żmien medju tal-adozz-
joni huwa kumparabbli mal-perjodu 2007-2013, b’madwar 24 jum ieħor meħtieġ 
minn meta ġie ppreżentat programm operazzjonali sad-data meta ġie adottat: 
241 meta mqabbla ma’ 217-il jum (ara l-Figura 5).

Fi
gu

ra
 5 Żmien medju tal-adozzjoni tal-programmi operazzjonali1 f’jiem kalendarji  

(l-ewwel preżentazzjoni sal-adozzjoni finali)

1  Din l-analiżi ma tqsix il-programmi operazzjonali taħt l-IPA u taħt il-FEAD, li ma jiġux adottati taħt ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Ko-
muni u ma tiħux inkunsiderazzjoni l-proċedura “waqqaf l-arloġġ”.

Sors: Id-data tal-Kummissjoni, adattata mill-QEA.
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52 
Fil-perjodu 2007-2013, in-negozjati għal għadd limitat ta’ programmi operazz-
jonali damu kważi tliet snin. Ma kienx hemm każijiet bħal dawn fil-perjodu 2014-
2020. Iż-żmien massimu mill-ewwel preżentazzjoni sal-aħħar adozzjoni ta’ pro-
gramm operazzjonali taħt l-għan ta’ investiment għat-tkabbir u l-impjiegi naqas 
bi 32 % meta mqabbel mal-perjodu 2007-2013 (minn 1026 jum41 għal 703 ijiem). 
B’mod partikolari, iż-żmien meħtieġ biex jiġu nnegozjati l-programmi oper-
azzjonali taħt il-KTE kien konsiderevolment iqsar (599 jum meta mqabbla ma’ 
800 jum). Dan ma jiħux inkunsiderazzjoni l-perjodu ta’ waqfien li ngħata mir-RDK 
(ara l-paragrafu 46). Għall-programmi operazzjonali eżaminati fl-awditu, 52 % ta’ 
dak iż-żmien jista’ jiġi attribwit għar-reviżjoni, imwettqa mill-Istati Membri, tal-
programmi operazzjonali li mbagħad jerġgħu jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni 
(ara l-paragrafu 55).

Rekwiżiti addizzjonali, problemi tal-IT u proċess kumpless ta’ 
approvazzjoni kkontribwew għad-durata twila tan-negozjati 
dwar il-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali

53 
Kien hemm xi dewmien fl-adozzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi op-
erazzjonali meta mqabbel mad-dati ta’ skadenza speċifikati fir-regolamenti. Aħna 
sibna li, f’xi każijiet, il-Kummissjoni ma kinitx irrispettat id-dati ta’ skadenza biex 
tibgħat l-osservazzjonijiet lill-Istati Membri (3 xhur): dan kien il-każ għal 1 minn 
5 ftehimiet ta’ sħubija (il-Kroazja) u għal 7 mill-14-il programm operazzjonali (l-
Irlanda, il-Polonja u Spanja) li ġew eżaminati42.

54 
Kien hemm ukoll problemi konsiderevoli bil-kwalità bl-abbozz ta’ programmi 
operazzjonali li ġew ippreżentati mill-Istati Membri; dawn wasslu biex il-
Kummissjoni titlob li jsiru modifiki. Pereżempju, għall-14-il programm operazz-
jonali eżaminati, il-Kummissjoni bagħtet osservazzjonijiet u, bħala medja, dawn 
il-programmi operazzjonali kellhom jerġgħu jiġu ppreżentati tliet darbiet mill-
Istat Membru lill-Kummissjoni.

41 Dan huwa dovut għal ħames 
programmi operazzjonali li 
ġew adottati fl-2008 u fl-2009. 
Mingħajr dawn il-programmi 
operazzjonali, id-durata 
massima kienet tkun ta’ 
423 jum.

42 Il-Kodiċijiet CCI 
2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
u 2014ES16RFOP003.
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55 
Dan id-dewmien u ż-żieda fiż-żmien meħtieġ biex jiġi adottat programm oper-
azzjonali jagħtu x’jifhmu li n-negozjati kienu aktar impenjattivi minn dawk għall-
perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti. Aħna identifikajna bosta raġunijiet għal 
dan.

- Rekwiżiti addizzjonali: kien hemm għadd ta’ suġġetti ġodda li ma kinux 
parti min-negozjati qabel. Ovvjament, dan ħa aktar żmien. Eżempji minn 
dawn jinkludu l-obbligu li jkun hemm qbil dwar il-kundizzjonalitajiet ex ante, 
u dan kien jirrikjedi li l-persunal tal-Kummissjoni janalizza fid-dettall ċerti 
politiki tal-Istat Membru kkonċernat. Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li jiġu 
ppreżentati loġika ta’ intervent u qafas tal-prestazzjoni aktar espliċiti, li rrikje-
da diskussjoni aktar approfondita biex jiġi żgurat li, għall-implimentazzjoni, 
jintgħażlu l-interventi li għandhom l-aktar impatt fil-politika tal-UE. Barra 
minn hekk, l-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati relatati mal-prestazzjoni 
ġew innegozjati bil-quddiem flimkien mal-programmi operazzjonali, għall-
kuntrarju ta’ dak li ġara fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti meta 
seta’ jintlaħaq qbil dwarhom fi stadju aktar tard.

- Problemi tal-IT: l-iskambju elettroniku formali ta’ informazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, matul in-negozjati, sar permezz tas-sistema l-ġdida 
SFC2014. L-użu ta’ din l-għodda tal-IT kien obbligatorju matul in-negozjati 
tal-programmi operazzjonali43. Din inħarġet f’Jannar 2014, għalkemm kien 
biss aktar tard li bdiet topera bis-sħiħ. Matul l-ewwel sena tal-operat tagħha 
nħarġu 19-il verżjoni differenti tal-SFC2014 biex isolvu l-problemi. L-Istati 
Membri kollha li saritilhom żjara għal dan l-awditu rrappurtaw li kienu esper-
jenzaw problemi bl-użu tagħha, u erbgħa minnhom iddikjaraw li s-sistema 
ma kinitx qed topera bis-sħiħ meta ppreżentaw l-FS tagħhom.

- L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-abbozz ta’ programmi oper-
azzjonali huma suġġetti għal approvazzjoni: għall-kuntrarju ta’ dak li sar 
fil-perjodi preċedenti, l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-abbozzi ta’ 
programmi operazzjonali jeħtieġu jiġu adottati mill-Kulleġġ tal-Kummissar-
ji44. Konsegwentement, f’każijiet fejn id-dokumentazzjoni li ġiet ippreżentata 
mill-Istati Membri waslet biex il-Kummissjoni tibgħat osservazzjonijiet, kien 
jeħtieġ li jsiru mill-inqas tliet konsultazzjonijiet interservizzi u intraservizz: 
waħda biex jinġabru l-osservazzjonijiet mis-servizzi rilevanti kollha, it-tieni 
biex jiġu approvati l-osservazzjonijiet li għandhom jintbagħtu lill-Istat Mem-
bru kkonċernat u t-tielet biex jiġi adottat il-programm operazzjonali. Aħna 
identifikajna total ta’ 896 (medja ta’ 3 għal kull programm operazzjonali) 
konsultazzjoni interservizzi li kienu twettqu inkonnessjoni man-negozjar u l-
adozzjoni ta’ programmi operazzjonali.

43 Ir-Regolament (UE) 
Nru 184/2014.

44 Fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti, 
il-programmi operazzjonali 
biss kienu jeħtieġu jiġu 
adottati mill-Kulleġġ 
tal-Kummissarji, mhux 
l-osservazzjonijiet.
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Il-Ftehimiet ta’ Sħubija kienu strumentali biex l-infiq 
fil-qasam tal-Koeżjoni jiġi ffukat fuq l-Istrateġija 
Ewropa 2020

56 
Il-ftehimiet ta’ sħubija kienu meħtieġa fuq il-bażi ta’ loġika ta’ intervent li tiġi 
artikolata b’mod ċar u li tkun immirata lejn l-evitar ta’ frammentazzjoni eċċessiva 
tal-finanzjament. L-Istati Membri jridu jidentifikaw il-ħtiġijiet prinċipali ta’ żvilupp 
u ta’ investiment u jipprovdu, fil-ftehimiet ta’ sħubija, dawk li huma attribwibbli 
għall-objettivi tematiċi predefiniti fir-RDK u inferiti mill-Istrateġija Ewropa 2020. 
L-użu rinforzat tal-loġika ta’ intervent kien jirrikjedi l-allokazzjoni tal-fondi għall-
oqsma fejn interventi pubbliċi huma meħtieġa skont ir-Rakkomandazzjonijiet 
Speċifiċi għall-Pajjiżi u skont l-analiżi mwettqa mill-Istati Membri u/jew fejn 
il-potenzjal tat-tkabbir kien l-ogħla. L-allokazzjoni finanzjarja għandha tkun 
konsistenti mal-objettivi stipulati fil-ftehimiet ta’ sħubija u tippermetti l-kisba 
tar-riżultati li l-Istati Membri jkunu qed jimmiraw li jiksbu. Il-programmi operazz-
jonali mbagħad kellhom jiddeskrivu fil-qosor il-ħtiġijiet nazzjonali jew reġjonali 
rilevanti ta’ żvilupp li kienu qed jiġu indirizzati, kif ukoll l-allokazzjoni finanzjarja, 
filwaqt li jibqgħu f’konformità mal-kontenut tal-ftehimiet ta’ sħubija.

57 
Il-Kummissjoni tista’ titlob riprogrammazzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-
programmi operazzjonali rilevanti, fejn ikun meħtieġ li tiġi appoġġata l-im-
plimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi u r-rakkoman-
dazzjonijiet tal-Kunsill li jkunu rilevanti, jew fil-programmi ta’ aġġustament 
makroekonomiċi45. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tuża s-setgħat ta’ 
riprogrammazzjoni, madankollu f’każijiet eċċezzjonali biss46.

58 
Ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi jiġu aġġornati kull sena, iżda 
l-isfidi ta’ bażi huma ġeneralment, min-natura tagħhom, ta’ terminu twil u ma 
jinbidlux konsiderevolment minn sena għal oħra. Fl-2014, aktar minn żewġ terzi 
tal-157 Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiżi huma mill-inqas sa ċertu punt 
rilevanti għall-politika ta’ Koeżjoni.

59 
Għall-ħames Stati Membri koperti minn dan l-awditu, aħna eżaminajna jekk 
il-ftehimiet ta’ sħubija tagħhom koprewx l-aspetti essenzjali kollha u jekk jip-
provdux dijanjożi utli tal-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investiment tal-Istati Membri. 
Aħna mbagħad iddeterminajna jekk in-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri kinux kisbu ftehim dwar il-konċentrazzjoni tal-finanzjament fuq l-ob-
jettivi tematiċi inferiti mill-istrateġija Ewropa 2020, u jekk huma kinux konformi 
mar-rekwiżiti ta’ delimitazzjoni stipulati fir-regolamenti. Aħna qabbilna wkoll 
l-eżitu tan-negozjati ma’ dak tal-perjodu 2007-2013. Fl-aħħar nett, aħna wettaqna 
rieżami ta’ jekk il-ftehimiet ta’ sħubija jindikawx b’mod ċar ir-riżultati li kellhom 
jintlaħqu u l-punt sa fejn dawn ir-riżultati kienu relatati mal-finanzjament mill-UE.

45 L-Artikolu 23 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final 
tat-30 ta’ Lulju 2014 “Linji 
gwida dwar l-applikazzjoni 
tal-miżuri li jorbtu l-effettività 
tal-Fondi Ewropej Strutturali 
u ta’ Investiment ma’ 
governanza ekonomika soda 
skont l-Artikolu 23 tar-
Regolament (UE) 1303/2013”.
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Il-Ftehimiet ta’ Sħubija huma bażi biex il-baġit jiġi allokat 
għal objettivi tematiċi u għal prijoritajiet ta’ investiment

Il-Ftehimiet ta’ Sħubija jipprovdu dijanjożi tal-ħtiġijiet ta’ żvilupp 
u tal-prijoritajiet ta’ nfiq fl-Istati Membri

Il-Ftehimiet ta’ Sħubija li ġew eżaminati koprew l-aspetti essenzjali kollha 
kif meħtieġ

60 
Il-ftehimiet ta’ sħubija huma dokumenti voluminużi. Pereżempju, l-FS għall-
Kroazja għandu 466 paġna, dak għar-Rumanija għandu 461 paġna, għal Spanja 
368 paġna, għall-Irlanda 265 paġna, u għall-Polonja 244 paġna. L-informazzjoni 
ppreżentata fil-ftehimiet ta’ sħubija tvarja konsiderevolment bejn l-Istati Membri 
f’termini tal-istruttura, il-forma u l-livell ta’ dettall. Għall-kuntrarju ta’ dak li sar 
għall-programmi operazzjonali, ma kien hemm ebda mudell obbligatorju stipulat 
fir-Regolamenti, iżda l-Kummissjoni pprovdiet gwida dwar l-abbozz ta’ mudell 
u l-kontenut tal-ftehim ta’ sħubija (ara l-paragrafu 19).

61 
Ir-rieżami tagħna tal-ftehimiet ta’ sħubija għall-ħames Stati Membri koperti minn 
dan l-awditu wera li huma kollha

- iġġustifikaw l-għażla tal-objettivi tematiċi abbażi tal-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ 
investiment identifikati, u kienu konformi mar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni 
tematika stipulati fir-Regolamenti speċifiċi għall-fondi47;

- ipprovdew informazzjoni dwar l-allokazzjoni indikattiva tal-Fondi SIE lil kull 
objettiv tematiku;

- identifikaw ir-riżultati intenzjonati prinċipali għal kull objettiv tematiku; u

- elenkaw il-programmi operazzjonali li jikkontribwixxu għall-kisba tar-riżultati.

47 Għall-FSE, dan japplika biss 
għar-rekwiżit ta’ 
konċentrazzjoni tematika 
għall-inklużjoni soċjali.
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62 
Madankollu, aħna nnutajna li l-allokazzjoni finanzjarja aggregata totali mill-
objettivi tematiċi fil-ftehimiet ta’ sħubija għall-Polonja u għal Spanja ma 
kinitx tirrikonċilja mad-data korrispondenti fil-programmi operazzjonali. Aħna 
nosservaw ukoll li għall-FEŻR, fin-nuqqas ta’ informazzjoni finanzjarja komple-
mentari mill-Istati Membri, il-Kummissjoni se tiffaċċja problemi fil-monitoraġġ ta’ 
jekk ir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni finanzjarja ġewx issodisfati.

Il-Kummissjoni analizzat l-isfidi u l-prijoritajiet għall-finanzjament, 
u bagħtet l-osservazzjonijiet tagħha lill-Istati Membri qabel ma sar in-
negozjar formali tal-ftehimiet ta’ sħubija u tal-programmi operazzjonali

63 
Il-Kummissjoni kienet analizzat l-isfidi prinċipali u identifikat il-prijoritajiet 
rilevanti għall-finanzjament għal kull Stat Membru fid-Dokumenti ta’ Pożizzjoni 
tiegħu. Dawn għamlu wkoll referenza għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi li nħarġu mill-Kunsill fl-2012 (ara l-paragrafu 9). Il-proċess ta’ identifika-
zzjoni tal-ħtiġijiet ta’ żvilupp u tal-prijoritajiet ta’ investiment kien suġġett għal 
diskussjonijiet u tħejjijiet estensivi fi ħdan l-Istati Membri, kif ukoll għal negozjati 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

L-Istati Membri identifikaw il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investiment fil-
ftehimiet ta’ sħubija

64 
Ir-rieżami tagħna wera li l-ftehimiet ta’ sħubija, abbażi tal-evidenza disponibbli fi 
ħdan il-Kummissjoni f’dak iż-żmien, jipprovdu dijanjożi tas-sitwazzjoni għal kull 
objettiv tematiku magħżul li fuq il-bażi tiegħu l-prijoritajiet ta’ nfiq setgħu jiġu 
identifikati. Jingħataw eżempji fil-Kaxxa 4.
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4 Ftehimiet ta’ sħubija – dijanjożi tas-sitwazzjoni nazzjonali fir-rigward ta’ objettiv 
tematiku

“Riċerka” (OT1):

Kull Stat Membru pprovda informazzjoni li kienet tikkonċerna l-intensità tar-R&Ż u n-nefqa tan-negozji fuq 
ir-R&Ż. Il-ftehimiet ta’ sħubija jiddeskrivu wkoll, sa livelli differenti, il-prestazzjoni nazzjonali f’termini ta’ out-
puts, kif imkejla minn fatturi bħal privattivi, pubblikazzjonijiet xjentifiċi, il-potenzjal uman fir-R&Ż; ir-rabtiet 
u l-livell ta’ kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-intrapriżi, kif ukoll il-pożizzjoni tal-pajjiż 
fit-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea (EIS)48.

Fuq din il-bażi, fil-Ftehimiet ta’ Sħubija, l-Istati Membri ddeterminaw l-istimi tagħhom tal-ħtiġijiet ta’ investi-
ment kumplessivi għall-OT1. Għall-Irlanda, dawn il-ħtiġijiet ta’ investiment ma ġewx espliċitament artikolati 
iżda setgħu jiġu inferiti mid-dijanjożi u mir-riżultati strateġiċi previsti. Il-Polonja, ir-Rumanija u l-Kroazja 
indikaw li aġġustamenti strutturali u/jew regolatorji kienu meħtieġa, minbarra l-appoġġ finanzjarju, biex 
jistimulaw l-iżvilupp tal-attivitajiet ta’ R&Ż. Madankollu, aħna nnutajna li ġiet ipprovduta biss informazzjoni 
limitata dwar il-kawżi ta’ bażi, u li l-ftehimiet ta’ sħubija ma pprovdewx dettalji dwar x’bidliet strutturali kienu 
meħtieġa. Minkejja dan, il-ftehimiet ta’ sħubija jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi stipulati fir-RDK.

“Promozzjoni tal-impjieg” (OT8):

L-FS ta’ kull Stat Membru kien jindirizza sfidi speċifiċi relatati mal-OT8. Il-livelli għoljin ta’ qgħad fost iż-
żgħażagħ tqiesu bħala problema għall-pajjiżi kollha li ġew eżaminati. Il-livelli għoljin ta’ qgħad inġenerali 
ġew identifikati bħala sfida fl-Irlanda u fi Spanja, filwaqt li l-Irlanda qieset il-livelli dejjem ogħla ta’ qgħad fuq 
terminu twil bħala problema. Il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni ġenerali fis-suq tax-xogħol (partikolarment fost 
in-nisa u l-anzjani) kien waħda mill-isfidi prinċipali għall-Polonja. L-FS tar-Rumanija enfasizza l-ħtieġa li, fis-suq 
tax-xogħol, tiżdied il-parteċipazzjoni tar-Rom, tal-anzjani, tan-nisa u tal-persuni b’diżabbiltà. Il-Polonja, ir-
Rumanija u l-Kroazja għamlu referenza għall-ħtieġa li tittejjeb l-effettività tas-servizzi pubbliċi tal-impjieg.

48 Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ GROW, l-2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_mt

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_mt
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Il-Ftehimiet ta’ Sħubija li ġew eżaminati indirizzaw kważi 
l-objettivi tematiċi kollha li ġew inferiti mill-istrateġija Ewropa 
2020

65 
Il-ħames Stati Membri kollha kienu indirizzaw kważi l-objettivi tematiċi kollha 
fil-ftehimiet ta’ sħubija tagħhom. Il-Polonja, ir-Rumanija u l-Kroazja indirizzaw l-
Objettivi Tematiċi kollha, Spanja indirizzat l-Objettivi Tematiċi 1 sa 10, u l-Irlanda 
eskludiet l-Objettivi Tematiċi 7 u 11.

66 
Dan wassal għal sitwazzjoni fejn ma hemmx rabta ċara bejn ir-Rakkomandazz-
jonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi individwali u l-allokazzjoni tal-fondi. L-Istati Mem-
bri li ġew eżaminati ġġustifikaw l-allokazzjoni tal-fondi għall-objettivi tematiċi 
primarjament abbażi tar-rekwiżiti ta’ delimitazzjoni, u wkoll billi ħadu inkunsider-
azzjoni l-ħtiġijiet nazzjonali identifikati u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi għall-2012 u l-2013. Barra minn hekk, għadu mhuwiex ċar jekk il-proporzjon 
tal-fondi li ġew allokati għall-objettivi tematiċi huwiex adegwat biex jindirizza 
l-ħtiġijiet identifikati u jippermettix il-kisba tar-riżultati li l-Istati Membri qed jim-
miraw li jiksbu.

In-negozjati tal-ftehimiet ta’ sħubija kienu effettivi f’termini 
tal-infiq ta’ delimitazzjoni fuq l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020

Ir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika fir-regolamenti speċifiċi 
għall-fondi ġew issodisfati

Il-FEŻR – L-Objettivi Tematiċi 1 sa 4

67 
Kumplessivament, it-28 Stat Membru tal-UE kienu allokaw madwar 62 % tal-
allokazzjoni tagħhom taħt il-FEŻR lilll-Objettivi Tematiċi 1 sa 4. L-analiżi tagħna 
wriet ukoll li l-allokazzjonijiet tal-baġit għal kull Stat Membru qabżu s-soll min-
imu ta’ 50 % għar-reġjuni inqas żviluppati.
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68 
Il-finanzjament taħt il-FEŻR fil-ħames Stati Membri li ġew eżaminati fid-dettall 
jikkonċentra fuq l-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni (OT1); l-ICT (OT2); il-kom-
petittività tal-SMEs (OT3) u l-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju (OT4). Ir-Regolamenti speċifiċi għall-fondi jistipulaw rekwiżiti minimi ta’ 
konċentrazzjoni għal ċerti objettivi tematiċi (ara l-Kaxxa 1). L-analiżi tagħna wriet 
li saħansitra sar aktar milli meħtieġ mir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika, fil-
livell tal-ftehimiet ta’ sħubija (ara t-Tabella 2).

Ta
be

lla
 2 Rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika għall-FEŻR, skont 

l-Istat Membru, fil-livell tal-FS

OT 1,2,3,4 taħt il-FEŻR

reġjun aktar żviluppat reġjun fi tranżizzjoni reġjun inqas żviluppat

minimu meħtieġ 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR M/A M/A 61 %

IE 91 % M/A M/A

PL2 70 % M/A 58 %

RO 84 % M/A 51 %

OT 4 taħt il-FEŻR (Tibdil fil-klima)

reġjun aktar żviluppat reġjun fi tranżizzjoni reġjun inqas żviluppat

minimu meħtieġ 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR M/A M/A 13 %

IE 22 % M/A M/A

PL3 24 % M/A 24 %

RO 48 % M/A 60 %

1  Id-data għal Spanja ma tistax tiġi rikonċiljata mal-programmi operazzjonali, peress li l-pro-
grammi operazzjonali jikklassifikaw ir-reġjuni skont il-kriterji stipulati fir-Rakkomandazzjonijiet 
Speċifiċi għall-Pajjiżi, iżda mhux skont id-deroga stipulata fir-Regolament dwar il-FEŻR;

2 Issodisfati abbażi ta’ derogi stipulati taħt l-Artikolu 4.1 tar-Regolament dwar il-FEŻR;

3 Issodisfati abbażi ta’ derogi stipulati taħt l-Artikolu 4.3 tar-Regolament dwar il-FEŻR.

Sors: Il-QEA, bbażat fuq id-data mill-applikazzjonijiet tal-IT Infoview u SFC2014 tal-Kummissjoni.
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69 
Aħna ninnutaw li għall-Istati Membri li jagħmlu użu mid-derogi stipulati fir-
Regolament dwar il-FEŻR49, l-informazzjoni finanzjarja li hija disponibbli fil-
programmi operazzjonali mhux dejjem tippermetti li jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti 
ta’ konċentrazzjoni tematika humiex irrispettati (ara t-Tabella 2). F’każijiet 
bħal dawn, ir-reġjuni jiġu kklassifikati b’mod differenti għall-iskopijiet ta’ 
konċentrazzjoni tematika u għall-klassifikazzjoni tar-reġjuni fil-livell 2 tan-NUTS 
użata għall-programmazzjoni50. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni komplementari 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni mhix se tkun tista’ timmonitorja l-issodisfar tar-
rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika.

L-FSE – L-Objettivi Tematiċi 8 sa 10

70 
Għall-FSE, l-akbar sehem tal-fondi (EUR 30.7 biljun, madwar 37 %) ġie allokat 
għall-OT8, filwaqt li l-OT10 “Edukazzjoni” irċieva EUR 27.1 biljun (madwar 33 %). 
Kumplessivament, l-Istati Membri kollha tal-UE allokaw bejn wieħed u ieħor 26 % 
tal-allokazzjoni tagħhom taħt l-FSE lill-OT9. Il-ħames Stati Membri kollha li ġew 
eżaminati allokaw bejn 22 % u 36 % għall-”Appoġġ għall-inklużjoni soċjali” (OT9), 
jiġifieri għal darb’oħra aktar mir-rekwiżiti minimi fir-regolament speċifiku għall-
fondi (ara t-Tabella 3).

Ta
be

lla
 3 Rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika għall-OT9 fl-Istat 

Membru eżaminat

minimu meħtieġ 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Sors: Il-QEA, b’data mill-applikazzjonijiet tal-IT Infoview u SFC2014 tal-Kummissjoni.

49 L-Artikolu 4 tar-Regolament 
(UE) Nru 1301/2013.

50 L-Artikolu 90 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.
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71 
L-analiżi tagħna turi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu effettivi fid-delimi-
tazzjoni tal-fondi, fil-livell tal-Programmi Operazzjonali, għall-prijoritajiet inferiti 
mill-istrateġija Ewropa 2020. Matul in-negozjati tal-programmi operazzjonali, 
dan kellu implikazzjonijiet diretti għal-loġika ta’ intervent tagħhom u għall-valuri 
mmirati tal-indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs, peress li l-biċċa l-kbira mill-
valuri mmirati jiġu kkalkolati fuq il-bażi ta’ spejjeż unitarji ddeterminati minn 
esperjenza preċedenti.

Il-prefinanzjament fil-perjodu 2014-2020 iffoka aktar fuq “tkabbir 
intelliġenti u inklużiv” milli fil-perjodi preċedenti

72 
Kumplessivament, in-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri rriżultaw 
fil-konċentrazzjoni ogħla tal-finanzjament għat-28 Stat Membru kollha tal-UE 
fuq il-prijoritajiet ta’ Ewropa 2020: “Tkabbir inklużiv” (l-Objettivi Tematiċi 8 sa 11) 
żdiedet bi kważi 8 %, filwaqt li dik fuq il-prijorità “Tkabbir sostenibbli” (l-Objettivi 
Tematiċi 4 sa 7) naqset bi kważi 4 % (ara l-Figura 6). L-attribuzzjoni ta’ objettivi 
tematiċi għall-oqsma prijoritarji tal-istrateġija Ewropa 2020: tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv mhijiex stipulata fir-Regolament51. Din ġiet introdotta mill-
Kummissjoni f’bosta dokumenti li ġew ippubblikati mill-2014 ‘il hawn52.

73 
Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, l-allokazzjoni tal-fondi għall-OT4, 
“Livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju” żdiedet b’mod sinifikanti b’bejn wieħed 
u ieħor EUR 22.4 biljun (57 %). Fl-istess waqt, il-finanzjament tnaqqas b’mod 
sinifikanti għal: l-OT6, “Preservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-effiċjenza tar-riżorsi”,li l-finanzjament allokat għalih naqas b’EUR 10.6 biljun 
(-30 %) u l-OT7, “Trasport”, li l-finanzjament allokat għalih naqas b’EUR 16.9 biljun 
(-29 %). L-allokazzjoni totali għall-objettivi tematiċi li ġew indirizzati minn dan 
l-awditu tnaqqset b’EUR 8.4 biljun (-20 %) għall-OT1, “Riċerka”, filwaqt li l-finanz-
jament li ġie allokat għall-OT8, “Promozzjoni tal-impjieg”, żdied b’EUR 10.3 biljun 
(28 %) ara l-Figura 6).

51 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti 
tal-Awdituri dwar 
l-implimentazzjoni tal-baġit 
għas-sena finanzjarja 2014, 
il-paragrafu 3.22.

52 Id-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali 
u Urbana, “European 
Structural and Investment 
funds 2014-2020: official texts 
and commentaries” (Il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ 
Investiment 2014-2020: testi 
uffiċjali u kummentarji), 
Novembru 2015.
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ra
 6 Allokazzjoni tal-fondi taħt il-FEŻR, l-FSE (inkluża l-YEI) u l-FK għall-istrateġija 

Ewropa 2020 – tqabbil bejn il-perjodi ta’ programmazzjoni 2007–2013 u 2014–2020
EUR miljun

Tkabbir 
Inklużiv 

(OT 8-11)

Tkabbir 
Sostenibbli

(OT 4-7)

Tkabbir 
Intelliġenti 

(OT 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT2OT1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Nota: Id-data finanzjarja mhijiex direttament kumparabbli bejn il-perjodi ta’ programmazzjoni. L-istima tagħna hija bbażata fuq id-data finanz-
jarja għall-2007—2013 li ġiet ikkodifikata u assenjata b’mod retroattiv mill-Kummissjoni lill-objettivi tematiċi.

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq id-data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni, u mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana.
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L-Istati Membri eżaminati jiddefinixxu, fil-Ftehimiet ta’ 
Sħubija, ir-riżultati prinċipali li għandhom jinkisbu, iżda 
l-kisba tagħhom se tirrikjedi kontribuzzjoni nazzjonali 
sostanzjali lil hinn mill-finanzjament mill-UE

74 
Fil-ftehimiet ta’ sħubija, l-Istati Membri jiddeskrivu l-objettivi tematiċi fil-qosor 
u jiddefinixxu r-riżultati prinċipali tal-interventi li jkunu mistennija għal kull fond 
SIE (ara l-Kaxxa 2). Kumplessivament, aħna nqisu li r-riżultati mistennija li jkunu 
ġew iddefiniti għall-Objettiv Tematiku 1 u l-Objettiv Tematiku 8 fil-ftehimiet 
ta’ sħubija kollha eżaminati jistgħu jintrabtu mal-ħtiġijiet u l-isfidi deskritti. 
Madankollu, bejn il-Ftehmiet ta’ Sħubija eżaminati, ivarjaw il-livell ta’ dettall u l-
kwalità tal-informazzjoni rigward ir-riżultati mistennija:

- il-ftehim ta’ sħubija Irlandiż jirriformula direttament ir-riżultati ddefiniti għall-
programmi operazzjonali;

- il-ftehimiet ta’ sħubija Kroati, Spanjoli u Rumeni jiddeterminaw il-prijoritajiet 
għall-finanzjament taħt kull objettiv tematiku u jissettjaw ir-riżultati li jkunu 
mistennija għal kull fond (il-FEŻR, l-FSE, l-FK). Minbarra dan, il-ftehim ta’ 
sħubija Spanjol jissettja objettivi speċifiċi li huma komuni għall-programmi 
operazzjonali kollha taħt l-FSE u l-FEŻR, u l-programmi operazzjonali kollha 
kienu meħtieġa jużaw dawn l-objettivi speċifiċi biss; u

- il-ftehim ta’ sħubija Pollakk jissettja objettivi speċifiċi kumplessivi għall-
Objettiv Tematiku 1 u l-Objettiv Tematiku 8 u jagħmel ripartizzjoni minnhom 
fi prijoritajiet ta’ finanzjament u riżultati korrispondenti mistennija (ara 
l-Kaxxa 5).

Rabta bejn il-ħtiġijiet ta’ investiment u r-riżultati għall-”Promozzjoni tal-impjieg” 
(OT8) - eżempju tal-Polonja

Il-Polonja identifikat il-livell baxx ta’ impjieg tan-nisa bħala waħda mill-isfidi li s-suq tax-xogħol qed jiffaċċja. 
Waħda mill-problemi l-aktar pertinenti li jipprevienu li n-nisa milli jirritornaw għas-suq tax-xogħol hija d-
disponibbiltà limitata ta’ tħaris tat-tfal. Il-Polonja timmira li tuża l-Fondi SIE biex tikseb aktar aċċess għat-tħaris 
tat-tfal li jkollhom inqas minn tliet snin u, b’riżultat ta’ dan, li ttejjeb il-prospetti ta’ impjieg tan-nisa. Dan huwa 
r-riżultat intenzjonat li huwa stipulat fl-ftehim ta’ sħubija.

Ka
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75 
Aħna sibna li l-Istati Membri kollha li ġew eżaminati jiddeterminaw, fil-ftehimiet 
ta’ sħubija tagħhom, indikaturi ewlenin tar-riżultati għall-Objettiv Tematiku 1 
u għall-Objettiv Tematiku 8 biex ikejlu r-riżultati li għandhom jinkisbu bl-inves-
timenti ppjanati (ara l-Anness IV). Għal tlieta minn ħames ftehimiet ta’ sħubija 
eżaminati, l-indikaturi kollha tar-riżultati għall-Objettiv Tematiku 1 u l-Objettiv 
Tematiku 8 huma akkumpanjati minn linja bażi kkwantifikata u valur immirat. 
Spanja pprovdiet deskrizzjoni kwalitattiva tal-bidla mistennija għal tlieta minn 
erba’ indikaturi tar-riżultati għall-Objettiv Tematiku 853. Fil-ftehim ta’ sħubija 
tagħha, l-Irlanda pprovdiet la linji bażi u lanqas valuri mmirati għall-Objettiv 
Tematiku 1 u l-Objettiv Tematiku 8, u minflok tirreferi għall-programmi operazz-
jonali. Il-linji bażi u l-miri jistgħu jiġu inferiti mill-programmi operazzjonali taħt 
il-FEŻR għall-Objettiv Tematiku 1, iżda mhux mill-programm operazzjonali taħt 
l-FSE għall-Objettiv Tematiku 8.

76 
Għall-Objettiv Tematiku 1 u l-Objettiv Tematiku 8, l-Istati Membri eżaminati 
kollha, bl-eċċezzjoni tal-Irlanda, użaw bħala l-indikaturi tar-riżultati strateġiċi 
tagħhom, żewġ miri ewlenin issettjati mill-istrateġija Ewropa 2020: 3 % tal-PDG 
(pubbliku u privat ikkombinati) li għandu jiġi investit fir-R&Ż/fl-innovazzjoni, 
u 75 % tal-persuni bejn l-20 u l-64 sena li għandhom ikunu impjegati. Aħna sibna 
wkoll li, fejn issemmew, il-miri ssettjati kienu konsistenti mal-programmi nazz-
jonali ta’ riforma li jikkonkretizzaw l-istrateġija Ewropa 2020 fil-miri nazzjonali.

77 
L-allokazzjoni kumplessiva taħt il-FEŻR għall-Objettiv Tematiku 1, għat-28 Stat 
Membru kollha tal-UE, tirrappreżenta inqas minn 5 % tal-infiq totali stmat 
tagħhom fuq ir-R&Ż matul il-perjodu 2014-2020. L-infiq fuq ir-riċerka permezz 
tal-FEŻR jirrappreżenta aktar minn 5 % tan-nefqa nazzjonali totali fuq ir-R&Ż54 
fi 15-il Stat Membru; fl-Istati Membri l-oħra kollha dan huwa marġinali. Huwa 
jirrappreżenta aktar minn 25 % fil-Litwanja, fil-Polonja, fl-Estonja u fis-Slovakkja 
biss, u aktar minn 50 % fil-Latvja biss.

78 
Skont il-ftehim ta’ sħubija Pollakk, kwart mir-riżultat antiċipat għall-Objettiv 
Tematiku 1 huwa mistenni jirriżulta direttament mill-interventi tal-FSIE. B’mod 
ġenerali, dan huwa konformi mas-sehem korrispondenti tal-infiq totali fuq 
ir-R&Ż. Ebda wieħed mill-Istati Membri l-oħra ma jagħmel stima kwantifikata tal-
kontribuzzjoni mistennija tal-fondi SIE għall-kisba tal-valuri mmirati, billi dan ma 
kienx meħtieġ mir-RDK (ara l-Anness IV).

53 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti 
tal-Awdituri dwar 
l-implimentazzjoni tal-baġit 
għas-sena finanzjarja 2015, 
il-paragrafu 3.59 (ĠU C 375, 
13.10.2016).

54 Fuq il-bażi tal-EUROSTAT 
“Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors 
of performance 2014” (Nefqa 
intramurali totali fuq ir-R&Ż 
(GERD) mis-setturi tal-
prestazzjoni 2014).
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79 
Rigward il-politika attiva tas-suq tax-xogħol, huwa stmat li l-Fondi SIE, u b’mod 
partikolari l-FSE, għandhom impatt aktar b’saħħtu, għallinqas f’xi Stati Mem-
bri. Pereżempju għar-Rumanija, l-allokazzjoni tal-fondi SIE għall-”Promozzjoni 
tal-impjieg” (OT8) tikkorrispondi għal aktar minn sitt darbiet l-infiq nazzjonali 
annwali fuq il-politiki tas-suq tax-xogħol attiv (fl-2014). Fil-prattika, il-finanzja-
ment tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol fir-Rumanija se jiżdied sostanzjalment 
mill-fondi SIE.

80 
Ibbażat fuq l-analiżi tagħna tal-Ftehmiet ta’ Sħubija, aħna nqisu li huwa ovvju li l-
kisba tal-biċċa l-kbira mir-riżultati li ġew ippreżentati f’dawn id-dokumenti se tir-
rikjedi t-twettiq ta’ kontribuzzjoni sostanzjali mill-baġits nazzjonali li tmur lil hinn 
mill-infiq tal-fondi SIE, iżda wkoll miżuri regolatorji addizzjonali u riformi strut-
turali addizzjonali. Fl-istess ħin, nuqqas ta’ kisba tar-riżultat, eż. rata ta’ impjieg, 
jista’ ma jkunx dovut għan-nuqqas tal-interventi tal-fondi SIE, iżda għall-fatturi 
barra mill-ambitu tal-fondi SIE, bħal sitwazzjoni soċjoekonomika sfavorevoli u/
jew politiki nazzjonali ineffettivi.

Programmi operazzjonali juru b’mod aktar ċar x’qed 
jiġi mmirat li jinkiseb bl-interventi u kif dan huwa 
mistenni li jinkiseb, iżda dan huwa akkumpanjat minn 
kumplessità akbar minn dik tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti

81 
Jenħtieġ li l-programmi operazzjonali jippreżentaw il-prinċipji ġustifikattivi tal-
interventi tal-UE b’mod konsistenti u armonizzat. Jenħtieġ li dawn jiddeskrivu 
fil-qosor kemm il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investiment kif ukoll il-potenzjal 
għat-tkabbir, il-problemi li għandhom jiġu indirizzati, u jidentifikaw id-direzzjoni 
tal-bidla mixtieqa permezz tal-issettjar ċar u koerenti tal-objettivi li għandhom 
jintlaħqu, tal-miri li għandhom jintlaħqu u tal-azzjonijiet biex jiġu indirizzati l-
objettivi ssettjati.

82 
Għalhekk, aħna eżaminajna kampjun ta’ 14-il programm operazzjonali fil-5 Stati 
Membri koperti minn dan l-awditu, u vverifikajna jekk il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ 
investiment humiex identifikati b’mod ċar u appoġġati b’evidenza, jekk l-objettivi 
speċifikati jindirizzawx b’mod koerenti l-ħtiġijiet identifikati; u jekk l-azzjonijiet 
humiex mistennija jikkontribwixxu għar-riżultati li huma mmirati li jinkisbu. Aħna 
ħarisna wkoll lejn l-istruttura kumplessiva tal-programmi operazzjonali 2014-2020 
u l-impatt tagħha fuq kif l-indikaturi tal-prestazzjoni huma speċifikament im-
fassla biex ikejlu l-ilħuq tal-objettivi u l-kisba tar-riżultati.
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Il-Kummissjoni u l-Istati Membri rnexxielhom jiżviluppaw 
programmi operazzjonali b’loġika ta’ intervent li kienet aktar 
robusta fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, milli kienet fil-perjodu 
ta’ programmazzjoni preċedenti

Il-programmi operazzjonali huma, b’mod ġenerali, ibbażati fuq 
loġika ta’ intervent aktar robusta

83 
L-analiżi tagħna tal-kampjun ta’ programmi operazzjonali eżaminati tindika li, 
inġenerali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rnexxielhom jiżviluppaw programmi 
operazzjonali b’loġika ta’ intervent aktar robusta. Il-Kaxxa 6 tipprovdi eżempju 
dwar kif ir-rabta bejn il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u l-objettivi speċifiċi tista’ tiġi inferita 
mill-programmi operazzjonali. Madankollu, f’xi każijiet, jeħtieġ li jittieħed kont 
ukoll ta’ aspetti ppreżentati f’dokumenti oħra ta’ programmazzjoni (bħall-ftehim 
ta’ sħubija jew l-evalwazzjonijiet ex ante) biex ikun hemm fehim sħiħ tal-loġika ta’ 
intervent.

Rabta bejn il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investiment u l-objettivi speċifiċi għall-
prijorità ta’ investiment 8i (“aċċess għall-impjieg”) taħt l-assi prijoritarji 1A, 1B, 1C, 
1D tal-programm operazzjonali Spanjol “Impjieg, Taħriġ u Edukazzjoni”

Ka
xx
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Indikaturi tar-riżultati 
b'linji bażi u miri

Parteċipanti li jiksbu 
kwali�ka meta jitilqu

Parteċipanti li għandhom 
impjieg, inklużi dawk li 
jaħdmu għal rashom, meta 
jitilqu

Objettiv 
speċi�ku

Titjib tal-impjegabbiltà, 
speċjalment ta' persuni 
qiegħda u/jew ta' persuni li 
jkunu qed i�ttxu impjieg 
permezz tal-akkwiżizzjoni 
u/jew l-aġġornament 
tal-ħiliet professjonali

Ħtiġijiet

Impjegabbiltà ogħla ta' persuni li 
jkunu qed i�ttxu impjieg u persuni 
a�ettwati mill-qgħad, inklużi 
persuni qiegħda fuq terminu twil 
u persuni b'età ogħla;

Titjib tal-e�ettività ta' politiki attivi 
dwar l-impjieg, li jiżguraw impatt 
�r-rigward tas-sessi u jnaqqsu 
l-inugwaljanzi, jinvolvu l-attenden-
za ta' għadd akbar ta' parteċipanti 
biex tittejjeb l-impjegabbiltà 
tagħhom.

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-programm operazzjonali Spanjol “Impjieg, Taħriġ u Edukazzjoni”.
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84 
Il-Kummissjoni ħeġġet ukoll lill-Istati Membri biex jużaw qafas loġiku biex 
jispjegaw aħjar il-prinċipji ġustifikattivi tal-interventi proposti fil-programmi 
operazzjonali55. Fi ħdan il-kampjun tagħna, 11 mill-14-il programm operazzjonali 
żviluppaw preżentazzjoni stilizzata ta’ kif il-ħtiġijiet jiġu indirizzati mill-azzjoni-
jiet ippjanati u liema indikaturi jkunu jkejlu bl-aħjar mod l-objettivi u r-riżultati 
ssettjati.

85 
Kumplessivament, għal 9 mill-14-il programm operazzjonali fil-kampjun tagħna, 
aħna nqisu li l-objettivi stabbiliti mill-Istati Membri rigward l-Objettiv Tematiku 1 
u l-Objettiv Tematiku 8 jistgħu jkunu relatati mal-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investi-
ment identifikati.

Ġew identifikati nuqqasijiet għal 5 mill-14-il programm 
operazzjonali eżaminati

86 
Għal erba’ programmi operazzjonali, ir-relazzjoni bejn l-objettivi ssettjati 
u l-ħtiġijiet ta’ żvilupp identifikati ma setgħetx tiġi stabbilita għal għadd limitat 
ta’ prijoritajiet ta’ investiment. Pereżempju, aħna sibna li

- il-ħtiġijiet ta’ żvilupp u ta’ investiment ma ġewx appoġġati b’evidenza 
tas-sitwazzjoni, jew l-objettivi ssettjati ma jindirizzawx ħtieġa identifikata 
(ir-Rumanija56 u Spanja57). Dan jippreżenta riskju li l-interventi ma jindirizzawx 
b’mod xieraq il-ħtiġijiet l-aktar rilevanti u li l-finanzjament pubbliku jiġi al-
lokat ħażin;

- l-objettivi ġew iddefiniti b’mod ġenerali wisq, ta’ spiss minħabba l-fatt li 
dawn jindirizzaw bosta dimensjonijiet ta’ titjib jew ikopru ħafna reġjuni 
b’diversi konfigurazzjonijiet (ir-Rumanija58 u Spanja59). L-objettivi mhum-
iex speċifiċi biżżejjed f’termini ta’ x’jixtiequ eżattament jibdlu l-interventi 
ppreżentati fil-programmi operazzjonali (ara l-Kaxxa 7).

87 
Għal tliet programmi operazzjonali, mhuwiex ċar kif xi azzjonijiet li huma 
ppreżentati fil-programm operazzjonali se jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objetti-
vi speċifiċi tiegħu u għall-kisba tar-riżultati tiegħu. F’bosta każijiet din ir-relazzjo-
ni hija jew hija vaga jew inkella ma tistax tiġi ssostanzjata (il-Polonja60, ir-Rumani-
ja61 u Spanja62). Dan jindika riskju li l-infiq pubbliku jista’ jiġi allokat ħażin jew ma 
jkunx kompletament effettiv.

55 Il-Kummissjoni Ewropea, 
“Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk 
officers, intervention logic” 
(Monitoraġġ u evalwazzjoni 
tal-Politika ta’ Koeżjoni 
Ewropea, il-FEŻR, l-FSE, l-FK, 
dokument ta’ gwida dwar 
l-evalwazzjoni ex ante, 
Jannar 2014 u Skeda 
informattiva għall-uffiċjali, 
loġika ta’ intervent), 
il-verżjoni 2 – 18/9/2014.

56 Il-programm operazzjonali 
reġjonali taħt il-FEŻR 
għar-Rumanija, għall-Objettiv 
Tematiku 1.

57 Il-programm operazzjonali 
reġjonali taħt il-FEŻR għal 
Andalusija, għall-Objettiv 
Tematiku 8.

58 Il-programm operazzjonali 
Rumen taħt l-FSE, Kapital 
Uman, il-prijorità ta’ 
investiment 8v.

59 Il-programm operazzjonali 
Spanjol “Tkabbir Intelliġenti”, 
taħt il-FEŻR, u l-programm 
operazzjonali Reġjonali taħt 
il-FEŻR, Andalusija, Objettiv 
Tematiku 1.

60 Il-programm operazzjonali 
Pollakk “Għarfien, Edukazzjoni, 
Tkabbir” taħt l-FSE, l-assi 
prijoritarju IV, innovazzjoni 
soċjali u kooperazzjoni 
internazzjonali.

61 Programm operazzjonali 
reġjonali taħt il-FEŻR, 
il-prijorità ta’ investiment 8b.

62 Il-programm operazzjonali 
Spanjol “Impjieg, Taħriġ 
u Edukazzjoni” taħt l-FSE, 
il-prijorità ta’ investiment  8iii, 
l-assi prijoritarji 6A, 6B, 6C 
u 6D.
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Eżempji ta’ objettivi speċifiċi li huma ġenerali wisq (ir-Rumanija u Spanja)

Fil-programm operazzjonali tagħha “Kapital Uman”, 263 mill-11-il objettiv speċifiku ddefiniti mir-Rumanija 
huma fformulati b’mod ġenerali. Pereżempju, l-objettiv “Iż-żieda fl-għadd ta’ impjegati li jibbenefikaw minn 
għodod, metodi, prattiki ġodda, eċċ. ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani u minn kundizzjonijiet tax-xogħol imtejbin 
sabiex l-attivitajiet jiġu adattati għad-dinamika tas-setturi ekonomiċi potenzjalment kompetittivi li jkunu ġew 
identifikati skont l-Istrateġija Nazzjonali għall-Kompetittività / oqsma ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti li jkunu 
ġew identifikati skont l-Istrateġija Nazzjonali għar-RŻI” mhuwiex ċar. Għall-kuntrarju tal-gwida tal-Kummis-
sjoni64, mhuwiex se jkun possibbli li titkejjel bidla speċifika li tkun inkisbet bl-appoġġ mill-UE, jiġifieri, jekk 
l-interventi kkontribwewx għaż-żieda fl-għadd ta’ impjegati li jibbenefikaw minn għodod ġodda, jew għaż-
żieda fl-għadd ta’ impjegati li jibbenefikaw minn metodi ġodda jew minn kundizzjonijiet tax-xogħol imtejbin, 
eċċ.

Spanja stabbiliet lista ta’ objettivi speċifiċ li għandhom jintużaw mill-programmi operazzjonali kollha taħt 
il-FEŻR u l-FSE fl-Istat Membru. Billi għamlet dan, l-isfidi reġjonali individwali differenti ġew inkorporati 
f’objettivi usa’, u b’hekk ġew riflessi dimensjonijiet differenti ta’ x’inhu intenzjonat li jinkiseb. Pereżempju, 
taħt l-Objettiv Tematiku 1, il-programm operazzjonali taħt il-FEŻR “Tkabbir Intelliġenti” issettja bħala objet-
tiv speċifiku “Tisħiħ tal-istituzzjonijiet tar-R&Ż u ħolqien, konsolidazzjoni u titjib ta’ infrastrutturi xjentifiċi 
u teknoloġiċi”. F’dan il-każ, mhuwiex ċar x’inhu intenzjonat li jinkiseb: jekk huwiex it-tisħiħ tal-istituzz-
jonijiet tar-R&Ż jew jekk huwiex il-ħolqien jew it-titjib jew il-konsolidazzjonijiet ta’ infrastrutturi xjentifiċi 
u teknoloġiċi. Filwaqt li n-nuqqas ta’ ċarezza u fokus kien ukoll parti mill-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għall-aġenzija tal-pagamenti65, l-objettivi ma nbidlux.

63 L-objettivi speċifiċi 3.8 u 3.9.

64 Il-paġna 5, il-verżjoni 1 (6/5/2013) tal-“Guidance Fiche” (Dokument ta’ Gwida) dwar “Intervention Logic” (Loġika ta’ Intervent): l-objettivi speċifiċi 
jirriflettu l-bidla, inkluża d-direzzjoni tal-bidla, li l-Istat Membru jfittex li jikseb b’appoġġ mill-UE. Jenħtieġ li din il-bidla tkun speċifika kemm jista’ 
jkun, biex b’hekk l-intervent li għandu jiġi appoġġat ikun jista’ jikkontribwixxi għall-bidla u dan l-impatt ikun jista’ jiġi evalwat. Għalhekk, ikun 
tajjeb għall-FEŻR/FK li ma jagħżlux “iż-żieda tal-produttivita fir-reġjun x” (li jkun jiddependi minn firxa wiesgħa wisq ta’ fatturi) iżda pjuttost 
“iż-żieda tal-produttività tas-settur y fir-reġjun x”.

65 L-osservazzjoni 59 tar-Ref. Ares (2014) 2366781 tas-16/7/2014, “Observaciones sobre el Acuerdo de Asociación con España” (Osservazzjonijiet dwar 
il-Ftehim ta’ Sħubija ma’ Spanja): [L-objettivi speċifiċi] huma l-pedament li fuqu l-programmi se jiġu żviluppati. F’dan is-sens, jenħtieġ li jiġi 
enfasizzat il-fatt li l-objettivi speċifiċi attwali mhumiex konkreti biżżejjed biex tiġi apprezzata l-bidla fis-sitwazzjoni ta’ referenza u mhumiex se 
jkunu bażi xierqa għall-indikaturi korrispondenti tar-riżultati. Bl-istess mod, ta’ spiss ma jkunx hemm objettiv speċifiku wieħed biss, iżda bosta, u dan 
iwassal għal ħafna azzjonijiet biex issir l-implimentazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku jkopri objettiv wieħed biss u jenħtieġ li l-għadd 
ta’ azzjonijiet ikun limitat ukoll (inkella jkun diffiċli biex jingħata segwitu tal-impatt tiegħu permezz tal-indikaturi korrispondenti tar-riżultati).

Ka
xx

a 
7
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L-istruttura tal-Programmi Operazzjonali twassal għal 
għadd akbar ta’ indikaturi tal-prestazzjoni li jeħtieġu 
jiġu mmonitorjati u għal żieda fir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar

88 
Il-programmi operazzjonali tal-perjodu 2014-2020 huma mfassla bħala struttura 
ta’ matriċi tridimensjonali li tikkombina l-assi prijoritarji ssettjati individwalment 
mill-Istati Membri, il-prijoritajiet ta’ investiment magħżula u t-tipi ta’ reġjunijiet 
indirizzati (ara l-Anness III). L-objettivi speċifiċi u l-indikaturi tal-prestazzjoni 
għall-outputs u r-riżultati jiġu ppreżentati għall-kombinament ta’ dawn l-elemen-
ti, jiġifieri għal kull waħda mill-prijoritajiet ta’ investiment indirizzati taħt l-assi 
prijoritarji. Il-kumplessità tal-programmi operazzjonali tiddependi b’mod partiko-
lari minn, l-ewwel nett, l-għadd ta’ assi prijoritarji kif iddefinit mill-Istati Membri 
u mill-għadd ta’ prijoritajiet ta’ investiment li dawn jindirizzaw, u t-tieni nett, 
mill-għadd ta’ indikaturi, speċifiċi għall-programmi, li jintgħażlu mill-Istat Mem-
bru minbarra, jew minflok, l-indikaturi komuni. Fattur ieħor huwa l-għadd ta’ tipi 
differenti ta’ reġjun koperti.

89 
Fil-programm operazzjonali Spanjol taħt l-FSE, l-Objettiv Tematiku 8 jiġi indiriz-
zat taħt 12-il assi prijoritarju (3 assi prijoritarji prinċipali diviżi f’4 tipi ta’ reġjuni), 
kull wieħed minnhom suddiviż fi prijoritajiet ta’ investiment differenti (li jvarjaw 
minn 1 sa 4) u suddiviż ulterjurment f’għadd differenti ta’ objettivi speċifiċi. Biex 
jissimplifikaw l-istruttura, l-awtoritajiet Spanjoli ddeċidew li jużaw biss erba’ indi-
katuri tal-outputs u erba’ indikaturi tar-riżultati biex ikejlu l-azzjonijiet taħt l-assi 
prijoritarji kollha li jkopru l-Objettiv Tematiku 8.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-indikaturi tal-outputs tal-koeżjoni jittriplaw

90 
F’termini ta’ indikaturi tal-outputs, l-istruttura attwali ta’ matriċi tal-programm 
operazzjonali żżid ir-rekwiżiti ta’ rappurtar b’196 % fuq il-FEŻR u b’93 % fuq l-FSE, 
billi l-indikaturi ddefiniti fil-programm operazzjonali jistgħu jintużaw taħt assi 
prijoritarji differenti u prijoritajiet ta’ investiment differenti. Barra minn hekk, 
ir-rekwiżit li jiġu rrappurtati indikaturi skont il-kateġorija ta’ reġjun66 ikompli jżid 
ir-rekwiżiti ta’ rappurtar bi 23 % għall-FEŻR u b’36 % għall-FSE (ara l-Figura 7). 
Pereżempju, il-programm operazzjonali nazzjonali Pollakk taħt l-FSE ddefinixxa 
163 indikatur tal-outputs mill-bidu nett. Ladarba dawn l-indikaturi jiġu ripartiti 
skont l-assi prijoritarji, il-prijoritajiet ta’ investiment u l-kategoriji ta’ reġjuni, l-
awtoritajiet nazzjonali se jkunu qed jirrappurtaw 422 ċifra differenti.

66 Ir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 
Nru 288/2014.
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq l-informazzjoni mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq l-informazzjoni mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-indikaturi tar-riżultati tal-FSE jirduppjaw

91 
F’termini ta’ indikaturi tar-riżultati, l-istruttura ta’ matriċi attwali tal-programm 
operazzjonali żżid ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-FEŻR b’27 % u għall-FSE b’57 %, 
billi l-indikaturi ddefiniti fil-programm operazzjonali jistgħu jintużaw taħt assi 
prijoritarji, prijoritajiet ta’ investiment u objettivi speċifiċi differenti. Rigward 
ir-rappurtar skont il-kategorija ta’ reġjun, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar jiżdiedu b’36 % 
għall-FSE (ara l-Figura 8). Il-kombinament ta’ dawn ir-rekwiżiti jirdoppja il-volum 
tad-data li għandha tiġi rrappurtata għall-FSE. Pereżempju, fil-każ tal-programm 
operazzjonali nazzjonali Pollakk taħt l-FSE, l-għadd ta’ indikaturi tar-riżultati 
jiżdied minn 135 għal 366 wara li l-indikaturi jkunu ġew diviżi skont l-assi prijori-
tarji, il-prijoritajiet ta’ investiment, l-objettivi speċifiċi u l-kategoriji ta’ reġjuni.
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 8 Rekwiżiti ta’ rappurtar relatati mal-indikaturi tar-riżultati (għadd ta’ drabi li 
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Id-differenzi speċifiċi għall-fondi fil-kategorizzazzjoni 
ta’ data finanzjarja u fil-kejl tal-prestazzjoni tal-
Programmi Operazzjonali x’aktarx li jippreżentaw 
diffikultajiet fil-monitoraġġ tal-programmi fis-snin 
futuri

92 
Jenħtieġ li s-sistema għar-reġistrazzjoni tal-flussi finanzjarji u għall-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-programmi tiġi allinjata mal-objettivi tematiċi inferiti mill-
istrateġija Ewropa 2020. Jenħtieġ li l-indikaturi tal-prestazzjoni għall-kejl tal-
outputs u r-riżultati ta’ intervent deskritt fil-programm operazzjonali jirriflettu 
l-loġika ta’ intervent u jgħinu biex jiġi mmonitorjat l-ilħuq tal-objettivi speċifiċi 
b’mod kosteffettiv. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li dawn jiġu aggre-
gati fil-livell tal-Unjoni u li jitqabblu bejn programmi operazzjonali differenti.

93 
Għalhekk, aħna eżaminajna jekk il-Kummissjoni kinitx stabbiliet sistema adegwa-
ta biex tirreġistra l-allokazzjoni finanzjarja lil tipi speċifiċi ta’ intervent għall-FEŻR 
u l-FSE. Aħna analizzajna wkoll fid-dettall il-metodoloġija li fuqha kien ibbażat il-
kunċett ta’ “prestazzjoni” għaż-żewġ fondi, u kif il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kienu speċifikaw l-indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs u r-riżultati. Fl-aħħar 
nett, aħna kkalkulajna l-għadd kumplessiv ta’ indikaturi li għandhom jiġu mmoni-
torjati matul il-perjodu 2014-2020, sabiex nivvalutaw jekk is-sistema tistax tiġi 
operata b’mod kosteffettiv.

L-approċċ għall-monitoraġġ finanzjarju tal-investimenti 
jvarja bejn il-fondi SIE

94 
Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-programmi operazzjonali jinkludu, 
għal kull assi prijoritarju, allokazzjoni finanzjarja indikattiva għal sitt katego-
riji ta’ intervent: oqsma ta’ intervent, forom ta’ finanzjament, tip ta’ territorju, 
mekkaniżmi ta’ twassil territorjali, objettivi tematiċi u tema sekondarja tal-FSE. 
Żewġ kategoriji addizzjonali (id-dimensjoni ekonomika u d-dimensjoni tal-lok) 
għandhom jiġu rrappurtati fi stadju aktar tard. Dawn it-tmien kategoriji ta’ inter-
vent huma bbażati fuq nomenklatura li ġiet adottata mill-Kummissjoni67 għall-
kategorizzazzjoni tad-data finanzjarja. Din in-nomenklatura tinkludi 120 qasam 
differenti ta’ intervent u jenħtiep li dawn l-oqsma biss jintużaw biex jiddefinixxu 
l-kontenut tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati68.

67 Ir-Regolament (UE) 
Nru 215/2014.

68 Il-kodiċijiet 1-101 japplikaw 
għall-programmi 
operazzjonali taħt il-FEŻR, 
filwaqt li l-kodiċijiet 102-120 
japplikaw għall-FSE.
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95 
Is-sistema ta’ kategoriji ta’ intervent għandha rwol importanti fil-monitoraġġ tal-
programmi, u fir-rappurtar mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-pro-
gramm tagħhom fir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni, minħabba li tiddefi-
nixxi l-informazzjoni li tista’ ssir disponibbli faċilment sabiex jiġi rrappurtat dwar 
għal xiex intuża l-finanzjament.

FSE: l-oqsma ta’ intervent huma kompletament allinjati mal-
prijoritajiet ta’ investiment

96 
Fil-każ tal-FSE, l-oqsma ta’ intervent huma allinjati kompletament mal-prijoritajiet 
ta’ investiment, jiġifieri kull prijorità ta’ investiment tikkorrispondi direttament 
ma’ qasam ta’ intervent. Pereżempju, il-kodiċi ta’ intervent 102 huwa marbut 
esklussivament mal-prijorità ta’ investiment 8i.

97 
B’dan l-approċċ, l-appoġġ finanzjarju jiġi assenjat approporzjon tal-kontribut 
li huwa jagħmel. B’riżultat ta’ dan, il-mira, u aktar tard ir-rata ta’ kisba, tal-indi-
katuri tal-outputs (irrappurtati wkoll skont il-prijorità ta’ investiment), jistgħu 
jintrabtu mal-ispiża kumplessiva tal-azzjonijiet korrispondenti. Imbagħad, 
l-oqsma ta’ intervent ikunu jistgħu jintużaw ukoll għall-monitoraġġ tar-rekwiżiti 
ta’ konċentrazzjoni tematika. Fl-aħħar nett, il-kwistjonijiet orizzontali marbuta 
mal-prijoritajiet ta’ intervent kollha (eż. it-tibdil fil-klima jew l-ugwaljanza bejn 
is-sessi) jiġu rreġistrati permezz ta’ dimensjoni addizzjonali tal-kategoriji ta’ inter-
vent: it-”tema sekondarja tal-FSE”.

FEŻR: l-istess oqsma ta’ intervent jistgħu jintużaw taħt objettivi 
tematiċi jew prijoritajiet ta’ investiment differenti

98 
Fil-każ tal-FEŻR, għall-kuntrarju tal-FSE, l-istess oqsma ta’ intervent jistgħu 
jintużaw taħt objettivi tematiċi jew prijoritajiet ta’ investiment differenti. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għal objettiv tematiku speċifiku jridu jiġu rrappurtati taħt id-
dimensjoni “objettiv tematiku” tal-kategoriji ta’ intervent (ara l-Figura 9).
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-programmi operazzjonali.
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 9 Rabta bejn il-prijoritajiet ta’ investiment u l-kategoriji ta’ intervent – eżempju 

tal-programm operazzjonali nazzjonali Kroat taħt il-FEŻR li jirrigwarda l-Objettiv 
Tematiku 1

Oqsma ta' intervent attribwiti għall-Objettiv Tematiku

002  Proċessi ta’ R&I fl-intrapriżi kbar
056  Investiment fl-infrastruttura, kapaċitajiet u tagħmir tal-SMEs direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni
057  Investiment fl-infrastruttura, kapaċitajiet u tagħmir f'kumpaniji kbar direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u 

innovazzjoni
058 Infrastruttura tar-R&I (pubblika)
059 Infrastruttura tar-R&I (privata, inkluż l-parks tax-xjenza)
060  Attivitajiet ta’ R&I fiċ-ċentri pubbliċi ta’ riċerka u ċentri ta’ kompetenza inkluż in-netwerking
061  Attivitajiet ta’ R&I fiċ-ċentri privati ta’ riċerka inkluż in-netwerking
063  Appoġġ tar-raggruppamenti u netwerks kummerċjali primarjament ta' benefiċċju għall-SMEs
065  Infrastruttura ta’ R&I, proċessi, trasferiment ta’ teknoloġija u kooperazzjoni f ’intrapriżi li jiffokaw fuq ekonomija b’konsum 

baxx tal-karbonju u reżistenza ... 
070  Promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija f ’intrapriżi kbar
121  Tħejjija, implementazzjoni, monitoraġġ u spezzjoni

Objettiv speċifiku 1b2
- Attivitajiet ta' RŻI tas-settur 
kummerċjali miżjuda permezz 

tal-ħolqien ta' ambjent ta' 
innovazzjoni favorevoli

Objettiv speċifiku 1b1
- Aktar żvilupp ta' prodotti u servizzi 
ġodda li rriżultaw minn attivitajiet 

ta' R&Ż

Objettiv speċifiku 1a1
- Aktar kapaċitajiet ta' R&Ż tas-settur 

tar-R&Ż biex iwettaq riċerka eċċellenti u 
biex jaqdi l-ħtiġijiet tal-ekonomija

Prijorità ta' investiment 1b
- promozzjoni ta' investiment tan-negozju fir-R&I, żvilupp ta' 

rabtiet u ta' sinerġiji bejn intrapriżi, ċentri ta' riċerka u 
żvilupp u s-settur tal-edukazzjoni għolja…

Prijorità ta' investiment 1a
- Tisħiħ tal-infrastruttura u l-kapaċitajiet tar-R&I 

biex tiġi żviluppata l-eċċellenza tar-R&I, u jiġu 
promossi ċentri ta' kompetenza

Assi prijoritarju 1
- Tisħiħ tal-ekonomija permezz tal-applikazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni

Struttura ta' programm operazzjonali għall-Objettiv Tematiku 1
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99 
Dan l-approċċ jagħmilha possibbli li l-prijoritajiet ta’ investiment jiġu kkatego-
rizzati b’mod orizzontali skont il-kwistjonijiet trażversali komuni tagħhom, iżda 
jagħmilha impossibbli li jiġu ttraċċati l-flussi finanzjarji għal prijoritajiet ta’ inves-
timent individwali. B’konsegwenza ta’ dan, l-allokazzjonijiet finanzjarji u l-infiq 
jiġu mmonitorjati biss skont l-objettiv tematiku fil-livell ta’ kull assi prijoritarju. 
Id-data finanzjarja ma tistax tiġi aggregata faċilment fl-istess livell bħal dak 
tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni, u l-progress finanzjarju li jkun sar fl-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta’ investiment ma jistax jitkejjel b’mod effettiv. 
In-nuqqas tad-data finanzjarja rilevanti jfixkel il-valutazzjoni tal-kosteffettività 
u l-kosteffiċjenza tal-interventi, kif ukoll it-tqabbil tal-prestazzjoni bejn il-pro-
grammi operazzjonali u bejn l-Istati Membri għal kull euro li jintnefaq.

Jeħtieġ li l-allokazzjonijiet finanzjarji għal kull qasam ta’ intervent 
jiġu kkodifikati skont il-kategoriji differenti ta’ reġjun

100 
L-Istati Membri huma meħtieġa wkoll jaqsmu r-riżorsi finanzjarji allokati għall-
oqsma differenti ta’ intervent skont il-kategorija ta’ reġjun (bħal reġjuni inqas 
żviluppati, fi tranżizzjoni jew aktar żviluppati). Aħna sibna li l-approċċi tal-Istati 
Membri kienu differenti f’dan ir-rigward (ara l-Kaxxa 8).

Allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għall-kategoriji ta’ reġjuni – l-eżempji tal-
Polonja, tar-Rumanija u ta’ Spanja

Fil-Polonja, skont il-ftehim ta’ sħubija, intużaw żewġ koeffiċjenti ta’ distribuzzjoni għall-allokazzjoni tal-fondi 
bejn ir-reġjuni: allokazzjoni pro rata, bi proporzjon fiss ta’ allokazzjoni għaż-żewġ tipi ta’ reġjun; u allokazzjoni 
standard, bl-allokazzjoni tal-fondi tkun approporzjon tal-għadd ta’ reġjuni li l-investiment ikun jikkonċerna.

Fir-Rumanija, intużat allokazzjoni pro rata skont x’kienet in-natura tal-azzjonijiet, jiġifieri bbażata fuq l-għadd 
ta’ reġjuni, fuq il-popolazzjoni jew fuq l-għadd ta’ SMEs.

Fi Spanja, isir qbil minn qabel dwar l-allokazzjoni tal-fondi taħt il-FEŻR bejn il-Gvern reġjonali u dak ċentrali u, 
matul l-implimentazzjoni, l-infiq jiġi allokat għar-reġjuni skont il-lok tal-proġett.

Ka
xx

a 
8



60Osservazzjonijiet 

101 
L-Istati Membri jsegwu wkoll approċċi differenti fir-rigward tal-qsim tar-riżorsi finan-
zjarji u l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni għal kull kategorija ta’ reġjun. Dawn 
l-approċċi nazzjonali differenti għall-allokazzjoni tal-fondi għandhom impatt dirett 
fuq l-għadd ta’ indikaturi, il-valuri mmirati u l-istadji importanti tagħhom, il-passi 
ewlenin għall-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali u l-indikaturi finan-
zjarji użati, jiġifieri, il-valuri tal-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati skont it-tip ta’ 
reġjuni jiġu stabbiliti bl-użu ta’ koeffiċjenti differenti ta’ allokazzjoni. Aktar impor-
tanti minn hekk, in-nuqqas ta’ approċċ komuni jaffettwa b’mod negattiv il-kump-
arabbiltà u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri li jkollhom 
aktar minn kategorija waħda ta’ reġjun. B’mod partikolari, dan jista’ jkollu impatt 
fuq l-issodisfar tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika.

Jeżistu differenzi bejn il-fondi fl-użu ta’ indikaturi komuni 
tal-outputs u possibbiltà li l-Istati Membri jiddefinixxu 
indikaturi addizzjonali tal-outputs li jkunu speċifiċi 
għall-programmi

Indikaturi komuni tal-outputs kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-
FSE, iżda l-programmi operazzjonali taħt l-FSE biss huma 
meħtieġa jirrappurtaw dwarhom kollha fuq bażi annwali

102 
Jeżistu indikaturi komuni tal-outputs kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-FSE: 40 in-
dikatur miġbura flimkien taħt 8 kategoriji għall-FEŻR u 23 indikatur relatati ma’ 
persuni u entitajiet għall-FSE (ara t-Tabella 4).

Ta
be

lla
 4 Indikaturi tal-outputs – differenzi bejn il-FEŻR u l-FSE

FEŻR FSE

Indikaturi komuni tal-outputs
Iva,

40 indikatur komuni tal-outputs miġbura flimkien 
taħt 8 kategoriji

Iva,
23 indikatur komuni tal-outputs relatati ma’ persuni 

u ma’ entitajiet

Obbligu li jintużaw indikaturi komuni 
tal-outputs

Iva
(kull meta rilevanti)

Iva
(fir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni)

Azzjonijiet imkejla Azzjonijiet ikkompletati biss Azzjonijiet implimentati parzjalment jew 
kompletament

Distribuzzjoni skont il-kategorija ta’ 
reġjun

Iva
(linji bażi u miri ripartiti skont il-kategorija ta’ reġjun)

Iva
(linji bażi u miri maqsuma skont il-kategorija ta’ 

reġjun, u skont is-sess fejn applikabbli)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq ir-regolament u fuq id-dokumenti ta’ gwida.
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103 
Għall-programmi operazzjonali taħt l-FSE, l-Istati Membri huma meħtieġa jiġbru 
u jirrappurtaw data lill-Kummissjoni dwar l-indikaturi komuni kollha tal-outputs, 
anke jekk l-ebda mira għal dawn l-indikaturi ma tkun ġiet issettjata fil-programm 
operazzjonali. Fil-każ tal-FEŻR, l-użu ta’ indikaturi komuni tal-outputs huwa ob-
bligatorju meta dawn ikunu rilevanti għall-interventi li għandhom jiġu appoġġati. 
Aħna nosservaw li d-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana ħeġġeġ 
lill-Istati Membri jużaw dawn l-indikaturi komuni sabiex il-progress li jkun sar 
fl-implimentazzjoni tal-programmi jkun jista’ jiġi vvalutat ukoll fil-livell tal-UE, per-
mezz ta’ aggregazzjoni tal-indikaturi nazzjonali. Madankollu, l-analiżi tagħna wriet 
li dawn l-indikaturi komuni tal-outputs ma kinux qed jintużaw b’mod konsistenti 
mill-Istati Membri fil-programmi operazzjonali taħt il-FEŻR li ġew eżaminati.

104 
Skont il-gwida tal-Kummissjoni għall-Objettiv Tematiku 1, jenħtieġ li l-inves-
timenti taħt il-FEŻR ikunu mmirati lejn żvilupp teknoloġiku u R&Ż applikati, 
u li jkunu relatati mal-ħtiġijiet tan-negozju. Madankollu, l-indikaturi komuni 
tal-outputs li jkejlu l-motivazzjoni tan-negozju għat-twettiq ta’ riċerka ntużaw 
biss sa punt limitat. L-indikaturi li ntużaw biex ikejlu l-impenn ta’ kumpanija 
għall-iżviluppar ta’ prodott li jkun “ġdid għad-ditta” jew “ġdid għas-suq” (CO28 
u CO29), intużaw biss f’57 % tal-programmi operazzjonali b’fondi allokati għall-
Objettiv Tematiku 1. Indikaturi oħra ntużaw f’bejn 40 % u 90 % tal-programmi 
operazzjonali (ara l-Figura 10). Dan jissuġġerixxi li dawn l-indikaturi tal-outputs 
ma jistgħux jiġu aggregati b’mod sinifikattiv fil-livell tal-UE.

Fi
gu

ra
 1

0 Indikaturi komuni tal-outputs mill-kategorija “riċerka u innovazzjoni” li ntużaw fil-
programmi operazzjonali b’fondi allokati għall-Objettiv Tematiku 1

CO24 CO25 CO26 CO27 CO28 CO29 CO28 u CO29
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65 %
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64 %
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq id-data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.
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105 
Bħala medja, intużaw 4 mis-6 indikaturi komuni ddefiniti għall-kategorija 
“riċerka u innovazzjoni, u 165 minn 168 programm operazzjonali b’fondi al-
lokati għall-Objettiv Tematiku 1 użaw dawn l-indikaturi komuni biex ikejlu 
l-interventi ta’ R&Ż. Fil-kampjun tagħna, aħna sibna li f’wieħed mid-disa’ pro-
grammi operazzjonali b’fondi allokati għall-Objettiv Tematiku 1, l-indikatur CO29 
ma ntużax - minkejja l-fatt li dan b’mod ċar kien indikatur rilevanti biex ikejjel 
l-output (ara l-Kaxxa 9).

Eżempju ta’ indikatur komuni u rilevanti tal-outputs li ma ntużax (Spanja)

Il-programm operazzjonali taħt il-FEŻR għar-reġjun ta’ Andalusija fi Spanja jinkludi attivitajiet relatati mal-
innovazzjoni fl-intrapriżi. Skont l-awtoritajiet reġjonali, l-indikatur “Għadd ta’ intrapriżi appoġġati biex jiġu 
introdotti prodotti ġodda għad-ditta” (CO29) kien ikun rilevanti, iżda matul in-negozjati huma, bi ftehim 
mal-Kummissjoni, iddeċidew li ma jużawhx billi dan l-impatt kien diġà inkluż fl-indikatur “Għadd ta’ indikaturi 
li jirċievu appoġġ” (CO01). Madankollu, dawn iż-żewġ indikaturi huma rilevanti t-tnejn li huma billi jipprovdu 
informazzjoni differenti dwar l-outputs li għandhom jinkisbu.

Ka
xx

a 
9

Indikaturi tal-outputs, speċifiċi għall-programmi, li ġew innegozjati bejn 
il-Kummissjoni u l-Istat Membru fuq bażi ta’ każ b’każ

106 
Minbarra l-indikaturi komuni tal-outputs, l-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll 
indikaturi tal-outputs speċifiċi għall-programmi. Jeħtieġ li dawn l-indikaturi jiġu 
nnegozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru fuq bażi ta’ każ b’każ.

107 
Kumplessivament, għall-FEŻR, it-28 Stat Membru kkombinati ħolqu total ta’ 
2 240 indikatur differenti tal-outputs speċifiku għall-programmi, minbarra l-40 in-
dikatur komuni tal-outputs. Kull programm operazzjonali taħt il-FEŻR uża medja 
ta’ 13.2 indikatur differenti tal-outputs speċifiku għall-programmi, u 14.8 indika-
tur komuni tal-outputs (ara l-Figura 11 u l-Figura 12).
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1 Għadd totali ta’ indikaturi tal-outputs użati fil-programmi operazzjonali taħt 

il-FEŻR u l-FSE tal-Istati Membri kollha (jeskludi interventi tal-FK u tal-YEI, kif ukoll 
indikaturi tal-assistenza teknika)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq id-data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.

OT2OT1 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 OT11 OT8 OT9 OT10 OT11

indikaturi komuniindikaturi speċifiċi għall-programmi

FSEFEŻR

258

629

479480

121

228

37

148

335

99

512

235

307
268

4

23

2323

9

5

19

16

9

17

5

26

15

13
16

L-OT kollha 
taħt l-FSE

L-OT kollha 
taħt il-FEŻR

1 7692 240

23
40
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Sors: Il-QEA, b’data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.

Fi
gu

ra
 1

2 Għadd medju ta’ indikaturi tal-outputs li ntużaw għal kull programm operazzjonali 
fl-Istati Membri kollha (jeskludi interventi tal-FK u tal-YEI, kif ukoll indikaturi tal-
assistenza teknika)

L-OT kollha 
taħt il-FEŻR

L-OT kollha 
taħt l-FSE

6.2

14.8

13.513.2

indikaturi komuniindikaturi speċifiċi għall-programmi

OT11OT10OT9OT8OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT1 OT2

FEŻR ESF

1.5

3.5

2.8

3.3

1.1

2.7

2.82.1

3.0

1.3

4.4
6.2

2.1

6.0

7.27.3

4.7
5.7

2.3
3.53.1

1.9
2.5

3.5
2.2

4.3
3.12.92.7
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108 
Fir-rigward tal-FSE, ir-regolament jistabbilixxi 23 indikatur komuni tal-outputs 
relatati kemm ma’ persuni kif ukoll ma’ entitajiet. Jenħtieġ li dawn jintużaw 
fil-programmi operazzjonali fejn rilevanti u jridu jiġu rrappurtati darba kull 
sena fir-rapport annwali tal-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali (ara 
t-Tabella 4).

109 
L-analiżi tagħna wriet li, b’kollox, it-28 Stat Membru tal-UE żviluppaw 1 769 indi-
katur tal-outputs speċifiku għall-programmi taħt l-FSE, għall-programmi oper-
azzjonali kkombinati kollha. Kull programm operazzjonali taħt l-FSE uża medja ta’ 
13.5 indikatur differenti tal-outputs speċifiku għall-programmi, u 6.2 indikaturi 
komuni tal-outputs.

L-indikaturi tar-riżultati tal-FSE u tal-FEŻR ikejlu affarijiet 
differenti u jkejluhom b’mod differenti, u b’hekk jagħmluha 
impossibbli li d-data tiġi aggregata b’mod sinifikattiv fil-
livell tal-Unjoni

L-indikaturi tal-prestazzjoni għar-riżultati għall-FEŻR u għall-FSE 
huma ddefiniti b’mod differenti

110 
L-analiżi tagħna turi wkoll li xi indikaturi li huma ppreżentati bħala indikaturi 
tal-outputs għall-FEŻR jistgħu jiġu pperċepiti bħala indikaturi tar-riżultati għall-
FSE. Pereżempju, l-indikatur komuni tal-outputs tal-FEŻR li ġie ddefinit għall-
investimenti li jiġġeneraw id-dħul, “Żieda fl-impjieg f’intrapriżi appoġġati”, 
jista’ jidher bħala riżultat immedjat tal-azzjoni. Madankollu, riżultati bħal dawn 
ma jitkejlux sistematikament mill-indikaturi komuni tal-outputs għall-objettivi 
tematiċi kollha appoġġati mill-interventi tal-FEŻR. Dan huwa dovut għall-fatt li 
r-RDK u r-regolamenti speċifiċi għall-fondi ma jipprovdux definizzjoni konsistenti 
ta’ x’inhu riżultat.

111 
Fir-Rapport Annwali 201569 tagħna, aħna diġà ġbidna l-attenzjoni għan-nuqqas 
ta’ ċarezza min-naħa tal-Kummissjoni rigward id-definizzjoni ta’ x’inhuma indi-
katuri tal-prestazzjoni. Fir-risposta tagħha, il-Kummissjoni ddikjarat li t-termini 
“output” u “riżultati” kienu ddefiniti fil-Linji Gwida għal Regolamentazzjoni 
Aħjar70 ta’ Mejju 2015. Aħna analizzajna din il-linja gwida u sibna li d-definizzjoni 
ta’ “riżultati” tirreġistra l-effetti diretti tal-interventi, f’konformità mal-approċċ 
applikat mill-FSE. Madankollu, dan ma wassal għal ebda tibdil. Aħna nosservaw 
ukoll li dawn il-kunċetti ewlenin mhumiex iddefiniti fir-Regolament Finanzjarju.

69 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti 
tal-Awdituri dwar 
l-implimentazzjoni tal-baġit 
għas-sena finanzjarja 2015, 
il-paragrafu 3.59.

70 Id-Dokument ta’ Ħidma 
tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
Linji Gwida għal 
Regolamentazzjoni Aħjar, 
SWD (2015) 111 finali, 
19.5.2015.
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112 
L-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi għall-programmi, f’dak li jirrigwarda 
r-riżultati, ma jistgħux jiġu aggregati fil-livell tal-UE, la għall-FEŻR u lanqas għall-
FSE71. Hemm indikaturi komuni tar-riżultati għall-FSE biss, iżda mhux għall-FEŻR 
(ara t-Tabella 5). Għalhekk, għall-FEŻR mhuwiex possibbli li din id-data tiġi 
aggregata fil-livell tal-UE, billi l-Istati Membri jistgħu jużaw indikaturi differenti 
(jew indikaturi simili b’varjazzjonijiet żgħar fid-definizzjoni tagħhom) biex ikejlu 
l-istess tip ta’ objettiv speċifiku.

71 Pereżempju, l-analiżi tagħna 
rigward l-Objettiv Tematiku 8 
wriet li 11 % biss tal-indikaturi 
tar-riżultati speċifiċi għall-
programmi kienu ntużaw 
f’aktar minn programm 
operazzjonali wieħed taħt 
l-FSE.

Ta
be

lla
 5 Riżultati tal-interventi – differenzi bejn il-FEŻR u l-FSE

Kontribut għall-kisba 
tar-riżultati

Distribuzzjoni skont 
il-kategorija ta' reġjun

Miri 

Linji bażi

Indikaturi komuni 
tar-riżultati

Obbligu li jintużaw indikaturi 
komuni tar-riżultati

Ir-riżultati immedjati jistgħu jitkejlu 
mill-indikaturi tar-riżultati. L-impatt irid 

jitkejjel ex post mill-evalwazzjonijiet
Irid jitkejjel ex post skont l-evalwazzjonijiet

Iva 
(linji bażi u miri ripartiti skont il-kategorija ta' 

reġjun, u skont is-sess fejn applikabbli)
Le

L-indikaturi komuni jridu jkunu kwantitattivi
Valur kumulattiv li jirrifletti l-effetti tal-interventi 
(data tal-prestazzjoni fl-imgħoddi kull meta jkun 

possibbli, u skont kampjun rappreżentattiv 
għall-indikaturi komuni tar-riżultati fuq terminu 

itwal)

Kwantitattivi jew kwalitattivi
Il-mira hija relatata mal-benefiċjarji potenzjali 

kollha u tiġi influwenzata mill-programm u 
minn fatturi oħra

Obbligatorji għal kull indikatur tar-riżultati
Valur ta' indikatur tar-riżultati fil-bidu ta' perjodu 

ta' programmazzjoni għall-pajjiż/għar-reġjun, 
skont id-data l-aktar reċenti disponibbli (data 

statistika jew amministrattiva) jew skont 
stħarriġijiet

Żero f'ċirkustanzi eċċezzjonali, fejn ma jkunx 
possibbli li jsir kalkolu

Valur mill-interventi simili attwali jew 
preċedenti, ibbażat fuq id-data l-aktar reċenti 

disponbbli

Iva
(fir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni)Le

Iva,
indikaturi komuni tar-riżultati immedjati u indikaturi 

komuni tar-riżultati fuq terminu itwal (relatati ma' 
persuni biss, mhux ma' entitajiet)

Le
(innegozjati individwalment mal-Istati Membri)

FSEFEŻR

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq ir-regolament u fuq id-dokumenti ta’ gwida.



67Osservazzjonijiet 

113 
Pereżempju, l-analiżi tagħna rigward l-Objettiv Tematiku 1 uriet li 12 % biss 
tal-indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR intużaw f’aktar minn programm operazz-
jonali wieħed, jiġifieri ġew żviluppati indikaturi individwali tar-riżultati għall-
maġġoranza ta’ kull objettiv speċifiku tal-FEŻR. Kumplessivament, it-28 Stat 
Membru tal-UE żviluppaw 2 955 indikatur tar-riżultati speċifiku għall-programmi 
għall-FEŻR72 u, bħala medja, kull programm operazzjonali uża 17.4 indikatur dif-
ferenti u speċifiku tar-riżultati (ara l-Figura 13 u l-Figura 14).

Fi
gu

ra
 1

3 Għadd totali ta’ indikaturi tar-riżultati użati fil-programmi operazzjonali taħt 
il-FEŻR u l-FSE tal-Istati Membri kollha (jeskludi interventi tal-FK u tal-YEI, kif ukoll 
indikaturi tal-assistenza teknika)

72 Dawn iċ-ċifri jirreferu 
għall-indikaturi kollha li nħolqu 
mill-Istati Membri tal-UE-28 (kif 
disponibbli fl-applikazzjoni 
tal-IT Infoview tal-Kummissjoni) 
għall-objettivi tematiċi kollha li 
ntużaw taħt il-FEŻR (minbarra 
l-FK).

L-OT kollha 
taħt l-FSE

L-OT kollha 
taħt il-FEŻR

21

1 976
2 955

indikaturi komuniindikaturi speċifiċi għall-programmi

OT11OT10OT9OT8OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT1 OT2

FEŻR FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq id-data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.
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114 
Ir-Regolament dwar il-FSE jissettja ħames indikaturi komuni tar-riżultati im-
medjati u erba’ indikaturi tar-riżultati fuq terminu itwal73 li għandhom jintużaw 
għall-interventi tal-FSE biex ikejlu l-kontribut tal-fond għall-bidliet li jaffettwaw 
lil persuni. Ma hemmx indikaturi komuni tar-riżultati li jkejlu l-impatt fuq l-enti-
tajiet. Ir-regolament jissettja wkoll disa’ indikaturi komuni tar-riżultati immedjati 
u tliet indikaturi tar-riżultati fuq terminu twil għall-YEI74. Dawn ġew innegozjati 
u ntlaħaq qbil dwarhom individwalment bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

115 
Madankollu, mhux l-indikaturi komuni kollha huma obbligatorji biex jintużaw fi 
programm operazzjonali, u l-Istati Membri għandhom l-għażla li jużaw indikaturi 
tar-riżultati speċifiċi għall-programmi, minbarra dawk komuni. Għall-perjodu 
2014-2020, it-28 Stat Membru tal-UE jużaw id-9 indikaturi komuni kollha tar-
riżultati tal-FSE u żviluppaw 1 976 indikatur addizzjonali tar-riżultati speċifiċi 
għall-programmi75. Bħala medja, kull programm operazzjonali taħt l-FSE uża 
3.1 indikatur komuni tar-riżultati u 14.4 indikatur differenti tar-riżultati speċifiku 
għall-programmi (ara l-Figura 13 u l-Figura 14).

Fi
gu

ra
 1

4 Għadd medju ta’ indikaturi tar-riżultati użati għal kull programm operazzjonali 
fl-Istati Membri kollha (jeskludi interventi tal-FK u tal-YEI, kif ukoll indikaturi tal-
assistenza teknika)

indikaturi komuniindikaturi speċifiċi għall-programmi

OT11OT10OT9OT8OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT1 OT2

FEŻR FSE

L-OT kollha 
taħt l-FSE

L-OT kollha 
taħt il-FEŻR

3.1

14.417.4

1.0

1.7

1.6

2.2

4.9
6.1

5.25.5

2.32.32.7
1.5

3.33.7

1.7

4.1
3.6

3.03.3

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq id-data mill-applikazzjoni tal-IT Infoview tal-Kummissjoni.

73 Ir-Regolament (UE) 
Nru 1304/2013, l-Anness I.

74 Ir-Regolament (UE) Nru 
1304/2013, l-Anness II.

75 Dawn l-għedud jirreferu 
għall-indikaturi kollha li 
nħolqu mill-Istati Membri 
tal-UE-28 (kif disponibbli 
fl-applikazzjoni tal-IT Infoview 
tal-Kummissjoni) għall-
objettivi tematiċi kollha li 
ntużaw taħt l-FSE (bl-
esklużjoni tal-YEI).
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L-indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR mhumiex relatati speċifikament 
mal-interventi ffinanzjati mill-programm

116 
Jeżistu differenti fundamentali bejn il-FEŻR u l-FSE fid-definizzjoni ta’ x’inhu 
“riżultat”. Għall-FEŻR, riżultat huwa d-dimensjoni speċifika tal-benessri u l-pro-
gress għan-nies, li tagħti motivazzjoni għall-azzjoni ta’ politika, jiġifieri, x’inhuwa 
intenzjonat li jinbidel bil-kontribut tal-interventi mfassla76. Ir-riżultati ma jiġux 
influwenzati biss mill-finanzjament li jingħata mill-FEŻR, iżda minn fatturi esterni 
wkoll (ara l-Kaxxa 10).

76 Id-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali 
u Urbana, “Guidance 
document on monitoring and 
evaluation” (Dokument ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni) tal-FEŻR 
u tal-FK, għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020, 
Marzu 2014, p. 4.

Eżempju ta’ indikatur tar-riżultati tal-FEŻR (Spanja)

Għall-programm operazzjonali Spanjol taħt il-FEŻR “Tkabbir Intelliġenti”, wieħed mill-indikaturi tar-riżultati 
magħżula huwa l-”perċentwal ta’ kumpaniji li jagħmlu innovazzjonijiet teknoloġiċi bi tqabbil mat-total ta’ 
kumpaniji attivi”. Il-linja bażi ġiet ikkalkulata mill-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika, ibbażat fuq stħarriġ naz-
zjonali. L-istħarriġ għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni dwar l-istruttura tal-proċessi ta’ innovazzjoni ta’ 
kumpaniji ta’ kull tip fi Spanja, mhux biss dawk iffinanzjati mill-FEŻR (li jirrappreżentaw madwar 7 % tal-għadd 
totali ta’ kumpaniji rilevanti). Konsegwentement, dan ir-riżultat ma jistax jiġi attribwit kompletament għall-
programm operazzjonali nnifsu.

Ka
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117 
Fi kliem ieħor, fil-każ tal-programmi operazzjonali taħt il-FEŻR, mhuwiex possib-
bli li jiġi iżolat l-impatt attribwibbli għall-interventi tal-FEŻR, u mhuwiex magħruf 
liema fatturi jistgħu jinfluwenzaw il-kisba tar-riżultati. Dan l-approċċ għandu 
l-vantaġġ li tkun tista’ tinżamm stampa ġenerali tal-bidla prinċipali intenzjonata. 
Madankollu, sabiex jiġu vvalutati l-bidla jew l-impatt li jistgħu jiġu attribwiti għal 
intervent tal-FEŻR, l-Istati Membri se jeħtieġu jużaw approċċi komplementari.
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L-indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR jiffukaw fuq dimensjoni speċifika 
tal-bidla intenzjonata

118 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, l-indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR jip-
provdu biss informazzjoni dwar dimensjoni speċifika tal-bidla intenzjonata, skont 
l-azzjoni li tkun qed tiġi implimentata. Dan jirriżulta fl-użu ta’ indikaturi differenti 
tar-riżultati għall-istess prijorità ta’ investiment. Pereżempju, 8 mill-14-il pro-
gramm operazzjonali eżaminati allokaw fondi għall-ħolqien ta’ infrastruttura 
ta’ riċerka u għax-xiri ta’ tagħmir tar-riċerka (il-prijorità ta’ investiment 1a), iżda 
kważi l-programmi operazzjonali kollha ddefinew l-indikaturi tar-riżultati proprji 
tagħhom biex ikejlu l-progress f’dan il-qasam, xi kultant anke programmi oper-
azzjonali fl-istess Stat Membru (ara l-Kaxxa 11).

Eżempji ta’ indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR għall-prijorità ta’ investiment 1a 
ddefiniti mill-Istati Membri (il-Kroazja, l-Irlanda, il-Polonja, ir-Rumanija u Spanja)

L-investimenti appoġġati taħt il-programm operazzjonali Pollakk “Tkabbir Intelliġenti” huma mistennija jik-
kontribwixxu għaż-żieda tal-infiq mill-intrapriżi fuq riċerka li ssir minn organizzazzjonijiet ta’ riċerka. Dan 
huwa bbażat fuq is-suppożizzjoni li l-kwalità tar-riċerka se tittejjeb, li l-valur tagħha għall-intrapriżi se jiżdied, 
u li b’riżultat ta’ dan, l-intrapriżi se jixtru servizzi ta’ R&Ż mingħand dawn l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka.

Taħt il-programm operazzjonali Rumen “Kompetittività”, huwa mistenni li l-investimenti jikkontribwixxu għat-
titjib tal-kapaċità ta’ riċerka u għall-iżvilupp tal-kompetittività tal-intrapriżi. Dan se jitkejjel f’termini tal-kon-
tribut attirat taħt Orizzont 2020 u ż-żieda fl-għadd ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi. Il-programm operazzjonali 
Spanjol “Andalusija” għandu l-għan li jżid l-għadd ta’ applikazzjonijiet għal privattiva ppreżentati. Fil-pro-
gramm operazzjonali Kroat “Kompetittività u Koeżjoni”, l-indikatur tar-riżultati huwa l-għadd ta’ pubblikazz-
jonijiet f’ġurnali xjentifiċi, filwaqt li fil-programmi operazzjonali Irlandiżi, huwa l-għadd ta’ sħab fl-industrija. 
Ebda wieħed mill-indikaturi ma huwa ddefinit eżattament bl-istess mod.

Skont l-OECD, xi wħud minn dawn l-indikaturi, b’mod partikolari l-infiq fuq ir-R&Ż u l-istatistika dwar il-privat-
tivi u l-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, huma adegwati biex ikejlu l-innovazzjoni77. Il-FEŻR jippromwovi sinerġiji 
mal-fondi ta’ riċerka u żvilupp, bmod partikolari Orizzont 2020. Għalhekk, il-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020 
tista’ titqies ukoll bħala indikazzjoni ta’ kapaċità mtejba ta’ riċerka. Madankollu, jista’ jkun li dawn l-indikaturi 
jagħtu informazzjoni limitata dwar kif ir-riċerka se tintuża għall-benefiċċju tal-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni/
tal-pajjiżi kkonċernati.

77 L-OECD u l-Eurostat, il-Manwal ta’ Oslo, guidelines for collecting and interpreting innovation data (linji gwida għall-ġbir u l-interpretar ta’ data 
dwar l-innovazzjoni), it-tielet edizzjoni, 2005.
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L-indikaturi tar-riżultati tal-FSE huma relatati direttament mal-
interventi tal-FSE

119 
Għall-FSE, il-kunċett ta’ “riżultat” huwa relatat mal-interventi speċifiċi tal-FSE. 
Huwa jirreġistra l-bidla f’sitwazzjoni partikolari, li fil-biċċa l-kbira mill-każijiet 
tkun relatata ma’ entitajiet, jew parteċipanti, appoġġati. Skont id-Direttorat 
Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, ikun tajjeb li jiġu ssettjati 
indikaturi li jkunu kemm jista’ jkun qrib l-attivitajiet imwettqa taħt il-prijorità 
ta’ investiment rispettiva. Barra minn hekk, taħt l-FSE, l-”impatt” huwa relatat 
mal-ilħuq tal-objettivi ssettjati taħt assi prijoritarju, jiġifieri benefiċċju għal 
gruppi usa’ fis-soċjetà lil hinn mill-parteċipanti jew entitajiet li jirċievu l-appoġġ 
direttament.

120 
Fi kliem ieħor, l-enfasi hija fuq l-effetti diretti tal-interventi tal-FSE filwaqt li, 
kemm jista’ jkun, jiġi limitat l-effett li fatturi esterni seta’ kellhom fl-indikatur li 
jkun qed jiġi rrappurtat. Ir-riżultati jistgħu jkunu immedjati (sitwazzjoni diret-
tament wara tmiem l-attività) jew fuq terminu itwal (sitwazzjoni f’ċertu żmien 
partikolari wara tmiem l-attività) (ara l-Kaxxa 12).

Eżempju ta’ indikatur tar-riżultati tal-FSE użat fil-programm operazzjonali “Kapital 
Uman” fir-Rumanija

L-impjieg f’intrapriżi mhux agrikoli f’żoni urbani fir-Rumanija se jiġi promoss permezz tal-appoġġ għall-
ħolqien ta’ negozji ġodda jew permezz tal-appoġġ għal SMEs eżistenti biex joħolqu impjiegi ġodda, kif ukoll 
billi tingħata konsulenza/gwida mfassla apposta u taħriġ intraprenditorjali.

L-objettiv speċifiku qed jitkejjel bl-użu ta’ tliet indikaturi tar-riżultati, li wieħed minnhom huwa “l-għadd ta’ 
impjiegi maħluqa u eżistenti, sitt xhur wara l-ikkompletar tal-interventi li jappoġġaw lil persuni qiegħda u in-
attivi”. Il-postijiet vakanti li qed jingħaddu jirreferu għall-parteċipanti fl-azzjonijiet tal-FSE.
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Se jinħtieġu evalwazzjonijiet biex jitkejjel l-impatt tal-interventi 
kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-FSE

121 
L-impatt tal-interventi tal-FEŻR u tal-FSE se jeħtieġ li jiġi stabbilit permezz ta’ 
evalwazzjonijiet matul l-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali u wara 
li dan ikun intemm (evalwazzjoni ex post)78. Dan se jkun aktar impenjattiv għall-
interventi tal-FEŻR fejn l-awtoritajiet responsabbli se jeħtieġu jiġbru data addiz-
zjonali dwar ir-riżultati li jkunu direttament attribwibbli għall-proġetti. Biex jiġi 
stabbilit jekk ir-riżultat, eż. għadd akbar ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi, huwiex 
attribwibbli għall-interventi tal-FEŻR jew għal fatturi esterni oħra, se jeħtieġ li 
jsir tqabbil ma’ entitajiet li ma rċevew ebda appoġġ, permezz ta’ evalwazzjoni li 
għaliha se jeħtieġ li tinġabar informazzjoni addizzjonali.

122 
Għalhekk, fil-Polonja l-awtoritajiet maniġerjali introduċew, fuq bażi volontarja, 
indikaturi diretti tar-riżultati biex jirreġistraw il-benefiċċji immedjati mwassla 
mill-interventi tal-FEŻR u biex jiżguraw id-disponibbiltà tad-data għal evalwa-
zzjonijiet tal-effettività, l-effiċjenza u l-impatt tal-interventi tal-FEŻR. Dawn 
l-indikaturi immedjati tar-riżultati mhumiex inklużi fil-programmi operazzjonali 
u mhumiex suġġetti għal rappurtar regolari permezz tar-rapport annwali ta’ 
implimentazzjoni. Konsegwentement, id-data dwar ir-riżultati immedjati mhijiex 
se tkun disponibbli fil-pront għall-Kummissjoni u għall-udjenza aktar mifruxa 
(permezz tal-pjattaforma Data Miftuħa dwar l-FSIE).

123 
Għall-FSE, l-informazzjoni dwar ir-riżultati immedjati se tkun marbuta diretta-
ment mal-interventi, u b’hekk din se tipprovdi bażi ta’ evidenza għall-valutazzjoni 
tal-impatt tal-interventi tal-FSIE, u se tenħtieġ inqas data addizzjonali milli għall-
interventi tal-FEŻR.

Linji bażi u miri jiġu kkalkulati b’mod differenti fil-FEŻR u fl-FSE, 
abbażi tad-definizzjonijiet rispettivi tagħhom ta’ x’inhu “riżultat”

124 
Il-linji bażi u l-miri ssettjati għall-indikaturi tar-riżultati tal-FEŻR huma 
prinċipalment ibbażati fuq statistika, miżmuma mill-korpi nazzjonali tal-istatisti-
ka, li hija relatata mal-benefiċjarji potenzjali kollha tal-interventi tal-FEŻR, filwaqt 
li tinkludi l-fatturi esterni kollha u tirreġistra l-impatti fuq il-pajjiż/ir-reġjun kollu 
kemm hu. Dawn l-indikaturi tar-riżultati ma jissettjawx il-miri tal-prestazzjoni 
għall-interventi tal-FEŻR, u għalhekk ma jistgħux jitqiesu bħala riżultati immed-
jati tal-programmi operazzjonali. L-obbligu ta’ rendikont għall-kisba ta’ dawn 
ir-riżultati huwa prinċipalment tal-Istati Membri, u sa ċertu punt inqas tal-awtori-
tajiet maniġerjali tal-programmi operazzjonali.

78 L-Artikoli 56 u 57 tar-
Regolament (UE) 
Nru 1303/2013.
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125 
Għall-FSE, il-linji bażi u l-miri jiġu prinċipalment ikkalkulati abbażi ta’ data 
storika jew esperjenza preċedenti li tkun relatata direttament ma’ interventi 
tal-FSE, jiġifieri l-indikaturi tar-riżultati huma funzjoni tal-indikaturi tal-outputs. 
Pereżempju, għall-indikatur komuni “parteċipanti li għandhom impjieg, inklużi 
dawk li jaħdmu għal rashom, meta jitilqu”, il-linja bażi tikkorrispondi għall-
proporzjon tal-prestazzjoni (perċentwal ta’ persuni li sabu impjieg wara li 
pparteċipaw fit-taħriġ tal-FSE) li jkun intlaħaq fi programmi kumparabbli.

126 
L-indikaturi tar-riżultati tal-FSE juru l-kontribut li sar mill-programmi operazzjon-
ali għall-objettivi speċifiċi u jistgħu jintużaw biex jiġi ddeterminat il-kontribut li 
sar mill-interventi tal-FSE għall-indikaturi tar-riżultati strateġiċi ssettjati fil-ftehim 
ta’ sħubija. Huwa ċar li l-obbligu ta’ rendikont għall-kisba tar-riżultati jiġi allokat 
għall-awtoritajiet maniġerjali. Peress li r-riżultati huma ddefiniti f’termini tal-
popolazzjoni li tibbenefika mill-appoġġ tal-FSE, l-awtoritajiet maniġerjali huma 
mistennija jkollhom influwenza akbar fuq il-kisba tar-riżultati.

127 
Għall-FSE, jeħtieġ li tiġi rreġistrata data79 għall-parteċipanti kollha (bi ftit li xejn 
eċċezzjonijiet) u għall-entitajiet kollha kull sena, u jeħtieġ li l-parteċipanti jiġu 
ttraċċati ladarba l-azzjoni kkonċernata tkun ġiet ikkompletata, sabiex jiġu kkalku-
lati l-indikaturi komuni tar-riżultati (li se jeħtieġ li jiġu rrappurtati wkoll fir-rap-
port annwali ta’ implimentazzjoni). Minbarra dan, jeħtieġ li l-valuri tal-indikaturi 
jiġu rrappurtati skont is-sess kull meta dan ikun rilevanti.

128 
Madankollu, id-data dwar l-impjieg tal-parteċipanti ma tistax tintuża b’mod mek-
kaniku billi din tista’ tkun preġudikata minn fatturi li fuqhom l-awtoritajiet inka-
rigati mill-implimentazzjoni tal-programm ikollhom kontroll limitat biss. Skont il-
gwida rilevanti tal-Kummissjoni, ir-riżultati jirriflettu s-sitwazzjoni tal-parteċipanti 
malli dawn jitilqu mill-proġett ikkofinanzjat80. Dan ifisser li, anke jekk parteċipant 
ikun telaq minn programm ta’ taħriġ ikkofinanzjat mingħajr ma jkun ikkompletah, 
l-impjieg sussegwenti tiegħu jingħadd bħala riżultat, anke jekk dan l-impjieg ma 
jkunx primarjament attribwibbli għall-parteċipazzjoni tiegħu fit-taħriġ iżda pjut-
tost għas-sitwazzjoni soċjoekonomika fil-pajjiż/fir-reġjun jew għal fatturi oħra.

129 
Il-Figura 15 tagħti sommarju tal-punti tajbin u l-punti dgħajfin tal-approċċi dif-
ferenti għall-indikaturi tal-prestazzjoni li ttieħdu għaż-żewġ fondi.

79 Ħlief għall-indikaturi 
“kundizzjoni ta’ persuna 
mingħajr dar, jew li hija 
affettwata mill-esklużjoni 
tal-akkomodazzjoni”, u “minn 
żoni rurali”.

80 Il-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni 
tal-Politika ta’ Koeżjoni 
Ewropea, il-Fond Soċjali 
Ewropew, dokument ta’ 
gwida, Ġunju 2015.
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Punti tajbin u punti dgħajfin tal-approċċi tal-FEŻR u tal-FSE għall-kejl 
tal-prestazzjoni

Fi
gu

ra
 1

5

1 Ara l-paragrafu 112.

Sors: Il-QEA.

• L-indikaturi tar-riżultati ma jagħmluhiex possibbli li 
jitkejjel l-impatt dirett tal-interventi 

• Ir-riżultati ġġenerati minn proġetti individwali ma 
jinġabrux. L-evalwazzjonijiet se jkunu jirrikjedu l-ġbir ta' 
informazzjoni addizzjonali dwar ir-riżultati immedjati 
tal-proġetti

• Id-data dwar ir-riżultati immedjati tal-proġetti mhijiex 
suġġetta għal rappurtar regolari lill-Kummissjoni, u 
b'hekk mhijiex suġġetta għall-iskrutinju regolari

• Ebda indikatur komuni tar-riżultati u għalhekk, ebda 
possibbiltà li jiġu aggregati r-riżultati fil-livell tal-UE1

• L-indikaturi komuni tal-outputs huma obbligatorji biss 
meta jkun rilevanti

• Għadd kbir ta' indikaturi speċifiċi
• Il-kategoriji ta' intervent mhumiex allinjati mal-prijorita-

jiet ta' investiment

• L-indikaturi tar-riżultati jkejlu l-impatt dirett 
tal-interventi relatati ma' persuni

• Hemm informazzjoni disponibbli dwar ir-riżultati 
immedjati marbuta direttament mal-interventi. 
L-evalwazzjonijiet se jkollhom bażi tajba biex 
jivvalutaw l-impatt tiegħu.

• Id-data dwar ir-riżultati immedjati tal-proġetti tiġi 
rrappurtata regolarment lill-Kummissjoni u ssir 
disponibbli f'waqtha. Hija suġġetta għal skrutinju.

• Jeżistu indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati 
relatati ma' persuni, li jagħmilha possibbli li tiġi 
aggregata data fil-livell tal-UE.

• Il-kateġoriji ta' intervent huma allinjati mal-prijorita-
jiet ta' investiment

• Obbligu ta' rendikont akbar għat-twassil tar-riżultati 
(għall-interventi li jkunu mistennija li jtejbu 
s-sitwazzjoni tal-persuni/tal-entitajiet appoġġati)

• L-indikaturi tar-riżultati jipprovdu ħarsa ġenerali lejn 
l-effetti prinċipali mistennija għar-reġjun/għall-pajjiż

• Jeżistu indikaturi komuni tal-outputs, li jagħmilha 
possibbli li tiġi aggregata data fil-livell tal-UE

• L-indikaturi tar-riżultati ma jipprovdux ħarsa 
ġenerali lejn il-bidla strateġika mfittxija 

• L-evalwazzjonijiet se jkunu jirrikjedu l-ġbir ta' 
informazzjoni addizzjonali

• Għandha tinġabar data estensiva mill-Istati 
Membri fuq bażi obbligatorja

• Għadd kbir ta' indikaturi speċifiċi

PUNTI DGĦAJFIN

PUNTI TAJBIN

ESFFEŻR
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Id-differenzi fil-metodoloġija u l-għadd kbir ta’ indikaturi 
speċifiċi għall-programmi se jikkawżaw piż amministrattiv 
sinifikanti, iżda għad irid jintwera x’użu se jsir minn din 
id-data

Rekwiżiti ta’ rappurtar differenti għall-FEŻR u għall-FSE

130 
Aħna nqisu l-fatt li r-regolamenti speċifiċi għall-fondi introduċew rekwiżiti differ-
enti għall-ġbir u r-rappurtar tad-data tal-prestazzjoni, għall-outputs u r-riżultati, 
bħala dgħufija fis-sistema li twaqqfet għall-perjodu 2014-2020. It-tifsira tal-pre-
stazzjoni tvarja bejn iż-żewġ fondi u, b’riżultat ta’ dan, l-Istati Membri għandhom 
l-obbligu li jiżviluppaw sistemi ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni li jkunu speċifiċi 
għall-fondi, anke fil-każ ta’ programmi operazzjonali li jinvolvu ħafna fondi.

131 
Minbarra dan, hemm il-problema tal-għadd kumplessiv ta’ indikaturi differenti 
tal-prestazzjoni: hemm eluf ta’ indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs u għar-
riżultati, kemm komuni kif ukoll speċifiċi għall-programmi. Għal dawn l-indikaturi 
kollha, se jeħtieġ li tinġabar u tiġi rrappurtata data mill-awtoritajiet maniġerjali. 
Barra minn hekk, minbarra xogħolhom fuq ir-regolarità tal-infiq, l-awtoritajiet 
tal-awditjar se jkollhom jiċċekkjaw li l-ġbir tad-data u s-sistemi ta’ ħżin huma 
affidabbli.

132 
Aħna nqisu li hemm riskju li dan l-approċċ komprensiv għall-ġbir ta’ informazz-
joni relatata mal-prestazzjoni se jirriżulta f’piż amministrattiv konsiderevoli 
għall-awtoritajiet maniġerjali, mingħajr ma jkun hemm benefiċċju proporzjonat. 
Barra minn hekk, għadu mhuwiex ċar kif l-Istati Membri u/jew il-Kummissjoni 
biħsiebhom jagħmlu użu minnu u jimmonitorjaw l-informazzjoni li għaliha se 
jkollha tinġabar id-data.
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Id-data li tinġabar dwar l-outputs u r-riżultati tista’ tintuża biex 
jissaħħaħ l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss

133 
Madankollu, aħna nosservaw li hemm firxa wiesgħa ta’ data tal-prestazzjoni dwar 
l-outputs u r-riżultati li hija disponibbli għall-Kummissjoni. Hija se tkun disponib-
bli wkoll għall-partijiet interessati f’ħin reali permezz tal-pjattaforma ta’ data 
miftuħa dwar il-koeżjoni. Għalhekk, din tista’ tiġi skrutinizzata mill-awtoritajiet 
responsabbli u mill-Kummissjoni, iżda wkoll minn partijiet interessati esterni.

134 
Il-Kummissjoni tista’ tieħu kont tad-data reali tal-prestazzjoni sabiex tirrivaluta 
l-validità tal-ispejjeż unitarji storiċi li ntużaw għall-issettjar tal-miri u/jew biex 
tikkonferma l-kosteffettività u l-kosteffiċjenza. Pereżempju, f’wieħed mir-rapporti 
preċedenti tagħna, aħna identifikajna differenzi sinifikanti fl-ispejjeż unitarji tal-
kostruzzjoni ta’ awtostradi bejn l-Istati Membri differenti. Aħna nirrakkomandaw 
li l-Kummissjoni tanalizza l-kawżi ta’ dawn id-differenzi u tiżgura li l-aħjar prattiki 
jiġu applikati81.

135 
Aħna nqisu li dan jista’ saħansitra jwitti t-triq, wara l-2020, għall-użu ta’ in-
formazzjoni bħal din biex il-fondi jiġu allokati għall-interventi b’mod aktar 
ibbażat fuq il-prestazzjoni (ara l-Kaxxa 13). Ir-RDK jipprevedi l-Pjanijiet ta’ Azzjoni 
Konġunti li jagħmlu l-allokazzjoni finanzjarja dipendenti esklussivament mil-
livell ta’ ksib tal-outputs jew tar-riżultati82. Madankollu, din il-possibbiltà, sa issa, 
għadha ma ntużat minn ebda wieħed mill-programmi operazzjonali fit-28 Stat 
Membru. Dan juri li l-Istati Membri qed isibuha bi tqila li jagħmlu użu minn 
arranġamenti bbażati fuq il-prestazzjoni għall-allokazzjoni tal-fondi. Dan jista’ 
jkun ukoll dovut għall-fatt li attwalment ma hemmx informazzjoni affidabbli 
biżżejjed disponibbli dwar l-ispejjeż unitarji medji.

136 
Għall-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ wara l-2020, jenħtieġ li l-Istati Mem-
bri jkunu f’pożizzjoni aħjar biex jidentifikaw il-baġit meħtieġ biex il-ħtiġijiet 
u r-rekwiżiti speċifiċi għall-pajjiż tagħhom jiġu indirizzati, u biex jitwasslu l-out-
puts u r-riżultati mistennija fil-Programmi Operazzjonali.

81 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2013 
“Il-fondi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-UE jintnefqu sew 
fuq it-toroq?”

82 L-Artikolu 106 tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013.
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Ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni

Skont l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), l-approċċi għall-ibbaġitjar abbażi 
tal-prestazzjoni ġeneralment qed jevolvu matul iż-żmien u qed isiru modifiki ma’ kull proċess ġdid ta’ pro-
grammazzjoni tal-baġit. L-approċċi jvarjaw ukoll minn pajjiż għal ieħor minħabba li jridu jaqblu mal-kuntest 
politiku nazzjonali partikolari83.

L-OECD taħdem b’bosta definizzjonijiet ta’ bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni, filwaqt li tosserva li ma hemm 
l-ebda definizzjoni standard unika li dwarha hemm qbil ta’ xi jkun l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni, u li ma 
hemm l-ebda mudell uniku ta’ bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni84.

F’termini ġenerali, hemm żewġ approċċi prinċipali:

L-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni huwa mmirat lejn l-arrikkiment tal-forniment ta’ informazzjoni lil dawk 
li jieħdu d-deċiżjonijiet jew lejn bidla fil-mod kif il-baġits jiġu deċiżi85. Diġà jeħtieġ li l-fondi allokati jintrabtu 
ma’ riżultati li jistgħu jitkejlu. Madankollu, attwalment l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni futura jew fl-
imgħoddi tintuża flimkien ma’ informazzjoni oħra fil-proċess deċiżjonali.

Min-naħa l-oħra, baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni huwa baġit li b’mod espliċitu jorbot kull inkrement fir-
riżorsi ma’ inkrement fl-outputs jew f’riżultati oħra. F’termini ġenerali, baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni 
jippreżenta informazzjoni dwar x’għamlu, jew x’qed jistennew li jagħmlu, l-organizzazzjonijiet bil-flus li jkunu 
ngħatawlhom. Dan jimplika li l-allokazzjoni finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi ta’, jew mill-inqas, billi 
jittieħdu inkunsiderazzjoni, l-outputs u/jew ir-riżultati mistennija.

83 L-OECD, “Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting” (Tagħlimiet mill-istħarriġ tal-OECD li sar fl-2011/2012 dwar 
l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni), il-11-il Laqgħa Annwali tan-Netwerk tal-Uffiċjali Għolja inkarigati mill-Baġit tal-OECD dwar il-Prestazzjoni 
u r-Riżultati, iċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-OECD f’Pariġi, is-26-27 ta’ Novembru 2016.

84 L-OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief (Ibbaġitjar abbażi tal-Prestazzjoni: Gwida tal-Utenti, Taqsira tal-Politika), Marzu 2008.

85 Allen Schick, “The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting” (Il-Metamorfosi tal-ibbaġitjar abbażi tal-
prestazzjoni, il-Ġurnal tal-OECD dwar l-ibbaġitjar), il-Volum 2013/2.
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137 
Kumplessivament, il-Kummissjoni kienet effettiva fin-negozjar tal-ftehimiet ta’ 
sħubija u l-programmi operazzjonali tal-2014-2020 fil-Koeżjoni. Hija kkompletat 
in-negozjati mal-Istati Membri fi ħdan id-dati ta’ skadenza regolatorji, poġġiet 
il-fokus tal-finanzjament fuq l-istrateġija Ewropa 2020 u żgurat loġika ta’ inter-
vent aktar robusta fil-programmi operazzjonali. Madankollu, hija ma rnexxilhiex 
tarmonizza l-arranġamenti ta’ monitoraġġ finanzjarju bejn il-fondi u tiżgura 
definizzjoni konsistenti tal-indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs u r-riżultati. 
Madankollu, dan ikun meħtieġ biex ikunu jistgħu jitwettqu aggregazzjoni 
u tqabbil sinifikattivi tad-data tal-prestazzjoni bejn il-programmi. Barra minn 
hekk, minħabba l-għadd kumplessiv ta’ indikaturi tal-prestazzjoni li jeħtieġ jiġu 
mmonitorjati u l-ħtieġa kontinwa għal data komplementari biex jiġi stabbilit l-
impatt tal-fondi tal-UE, hemm riskju ta’ piż amministrattiv konsiderevoli assoċjat 
ma’ din is-sistema ta’ prestazzjoni għall-perjodu 2014-2020.

Il-Kummissjoni żammet id-dewmien fin-negozjar tal-Ftehimiet ta’ Sħubija 
u tal-Programmi Operazzjonali taħt kontroll

138 
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett leġiżlattiv dwar il-politika 
ta’ Koeżjoni f’Diċembru 2013, jiġifieri eżatt qabel il-bidu tal-perjodu ta’ program-
mazzjoni 2014-2020. Meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, dan jirrappreżenta 
dewmien ta’ ħames xhur, parzjalment dovut għall-fatt li l-Kummissjoni għamlet 
il-proposta leġiżlattiva tagħha aktar tard, u parzjalment dovut għall-fatt li aktar 
żmien kien meħtieġ biex in-negozjati jiġu ffinalizzati. Sa Jannar 2016, il-Kum-
missjoni kienet adottat il-leġiżlazzjoni sekondarja, jiġifieri wara li l-maġġoranza 
tal-programmi operazzjonali kienu diġà ġew adottati mill-Kummissjoni (ara 
l-paragrafi 33 sa 37).

139 
B’mod ġenerali, minkejja diffikultajiet, il-Kummissjoni adottat il-ftehimiet ta’ 
sħubija u l-programmi operazzjonali qabel id-data ta’ skadenza speċifikata 
fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni: l-aħħar ftehim ta’ sħubija ġie 
adottat f’Novembru 2014 u l-aħħar programm operazzjonali f’Mejju 2015. Il-
Kummissjoni ħadet approċċ proattiv u kien diġà bdiet negozjati informali fl-2012. 
Dan għen ukoll biex l-impatt tal-adozzjoni tardiva tar-regolamenti ġie mmitigat. 
Hija pprovdiet ukoll għadd konsiderevoli ta’ noti ta’ gwida lill-Istati Membri, 
għalkemm dan sar b’mod frammentat u sar fi stadju tardiv fil-proċess (sa Settem-
bru 2015). Il-Kummissjoni setgħet tiffinalizza n-noti ta’ gwida biss ladarba l-qafas 
leġiżlattiv kien ġie stabbilit (Diċembru 2013) (ara l-paragrafi 47 sa 48).
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140 
L-Istati Membri ppreżentaw il-ftehimiet ta’ sħubija kollha fil-ħin (sa April 2014) 
u, bħala medja, in-negozjati ġew ikkompletati f’ħames xhur. Dan kien sinifikat-
tivament aktar veloċi mill-pass korrispondenti fit-tħejjijiet tal-NSRFs u għen biex 
ipatti parzjalment għad-dewmien (ara l-paragrafi 48 sa 49).

141 
L-Istati Membri kienu ppreżentaw il-maġġoranza tal-abbozzi ta’ programmi 
operazzjonali tagħhom (85 %) sad-data ta’ skadenza meħtieġa. Għal 15 % tal-
programmi operazzjonali, il-Kummissjoni ma setgħetx tibda n-negozjati formali fi 
żmien tliet xhur minn meta l-ftehimiet ta’ sħubija ġew ippreżentati. Bħala medja, 
l-adozzjoni ta’ programm operazzjonali damet tmien xhur (mingħajr ma jittieħed 
kont tal-perjodi ta’ waqfien, jiġifieri l-perjodi minn meta l-osservazzjonijiet 
intbagħtu lill-Istati Membri sa meta l-programmi operazzjonali ġew ippreżentati). 
Dan huwa kumparabbli mal-perjodu preċedenti. Sa Diċembru 2014, 64 % tal-
programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
kienu ġew adottati. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti 2007-2013, 98 % 
tal-programmi operazzjonali kienu ġew adottati fil-perjodu ekwivalenti. Dan 
huwa prinċipalment dovut għall-adozzjoni tardiva tal-pakkett leġiżlattiv (ara 
l-paragrafu 49).

142 
Dan jagħti x’jifhem li n-negozjati kienu aktar impenjattivi. Ir-raġunijiet prinċipali 
għal dan kienu l-fatt li kien hemm rekwiżiti addizzjonali, bħal kundizzjonalitajiet 
ex ante jew ir-rekwiżit biex tiġi ppreżentata loġika ta’ intervent aktar espliċita, 
problemi tal-IT u l-ħtieġa għal ħafna sessjonijiet ta’ approvazzjonijiet mill-Kum-
missjoni li kienu jinvolvu konsultazzjonijiet interservizz u intraservizz li jieħdu 
l-ħin. Barra minn hekk, kien hemm problemi bil-kwalità fl-abbozzi inizjali ta’ 
dokumenti ta’ programmazzjoni (ara l-paragrafi 53 sa 55).

Rakkomandazzjoni 1

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-proposti leġiżlattivi għall-politika ta’ Koeż-
joni għall-perjodu ta’ wara l-2020 jiġu ppreżentati fil-ħin, biex b’hekk ikun jifdal 
biżżejjed żmien biex jiġu kkompletati n-negozjati bejn il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill qabel ma jibda l-perjodu ta’ programmazzjoni.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: meta l-proposti leġiżlattivi jitħejjew 
għall-perjodu ta’ wara l-2020.
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Il-ftehimiet ta’ sħubija kienu strumentali biex l-infiq fil-Koeżjoni jiġi ffukat 
fuq l-Istrateġija Ewropa 2020

143 
Il-ftehimiet ta’ sħubija wrew li huma strument effettiv għad-delimitazzjoni tal-
finanzjament taħt is-SIE għall-objettivi tematiċi u l-prijoritajiet għall-investiment. 
Il-ftehimiet ta’ sħubija eżaminati jkopru l-aspetti essenzjali kollha u jipprovdu 
dijanjożi tal-ħtiġijiet għall-iżvilupp u l-prijoritajiet għall-investiment fl-Istati Mem-
bri. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri rnexxielhom jiffukaw il-finanzjament mill-UE 
għall-perjodu 2014-2020 fuq l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir 
u l-impjiegi. Il-finanzjament huwa saħansitra kkonċentrat fuq għadd limitat ta’ 
oqsma ewlenin fi ħdan l-objettivi tematiċi, u ġeneralment sar iktar milli kien 
meħtieġ mir-rekwiżiti speċifiċi għall-fondi għall-konċentrazzjoni tematika. Kump-
lessivament, ammont akbar ta’ fondi jiġi allokat għall-kompetittività tal-SMEs, 
it-tibdil fil-klima u l-impjieg, u ammont inqas ta’ fondi jiġi allokat għat-trasport 
u l-ambjent, meta mqabbel mal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 (ara l-
paragrafi 57 u 68).

144 
Madankollu, aħna nosservaw li l-informazzjoni pprovduta fil-ftehimiet ta’ sħubija 
mhux dejjem tkun konsistenti mal-informazzjoni fil-programmi operazzjonali 
u li, għall-Istati Membri li jagħmlu użu mid-derogi stipulati fir-regolament dwar 
il-FEŻR, l-informazzjoni finanzjarja disponibbli fil-programmi operazzjonali mhux 
dejjem tippermetti li jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika 
jkunux qed jiġu rrispettati (ara l-paragrafu 69).

Rakkomandazzjoni 2

(a) Jenħtieġ li l-Istati Membi jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni finanz-
jarja li hija tkun teħtieġ biex timmonitorja b’mod effettiv il-konformità mar-
rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika (inklużi d-derogi stipulati fir-regola-
ment dwar il-FEŻR).

(b) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw id-delimitazz-
joni tal-fondi SIE għall-objettivi tematiċi.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: mill-2017 ‘il quddiem, fuq bażi ta’ kull sena.
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145 
Fil-ftehimiet ta’ sħubija tagħhom, l-Istati Membri jidentifikaw ir-riżultati prinċipali 
li għandhom jinkisbu, iżda ġeneralment ma jagħmlux stima kwantifikata tal-kon-
tribut mistennija tal-fondi SIE għall-kisba tal-valuri mmirati. Madankollu, huwa 
ovvju li l-kisba tal-biċċa l-kbira mir-riżultati ppreżentati fil-ftehimiet ta’ sħubija 
se tirrikjedi kontribuzzjoni sostanzjali mill-baġits nazzjonali lil hinn mill-infiq taħt 
l-FSIE, iżda wkoll miżuri regolatorji addizzjonali u riformi strutturali addizzjonali. 
Fl-istess ħin, jista’ jkun li nuqqas ta’ kisba tar-riżultat ma jkunx dovut għall-
falliment tal-interventi tal-FSIE, iżda għall-fatturi barra mill-ambitu tal-FSIE, bħal 
sitwazzjoni soċjoekonomika sfavorevoli u/jew politiki nazzjonali ineffettivi (ara 
l-paragrafi 74 sa 80).

Programmi operazzjonali juru b’mod aktar ċar x’qed jiġi mmirat li 
jintlaħaq bl-interventi u kif dan huwa mistenni li jinkiseb, iżda dan huwa 
akkumpanjat minn kumplessità akbar

146 
Għall-biċċa l-kbira mill-programmi operazzjonali li ġew eżaminati, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri rnexxielhom jiżviluppaw programmi b’loġika ta’ intervent aktar 
robusta, jiġifieri li jippreżentaw x’inhuma l-għanijiet tal-intervent (objettivi/
riżultati speċifiċi) u kif dawn huma mistennija li jintlaħqu (finanzjament-azzjoniji-
et-outputs). Fejn tabilħaqq kienu jeżistu dgħufijiet, dawn kienu dovuti għall-fatt 
li l-ħtiġijiet ta’ żvilupp ma ġewx dokumentati u li l-objettivi ma kinux jidhru li qed 
jindirizzaw il-ħtiġijiet identifikati. L-objettivi spiss ġew definiti b’mod ġenerali 
wisq, jew kien hemm dubji dwar jekk l-azzjonijiet ippreżentati fil-programm op-
erazzjonali jkunux jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tiegħu u għar-riżultati 
tiegħu. F’każijiet bħal dawn, hemm riskju li l-infiq pubbliku jiġi allokat ħażin jew li 
ma jintużax bl-aktar mod effettiv (ara l-paragrafi 81 sa 87).

147 
Il-kumplessità tal-programmi operazzjonali 2014-2020 tiddependi mill-parametri 
li ġejjin: l-għadd ta’ assi prijoritarji kif iddefiniti mill-Istati Membri, l-għadd ta’ 
prijoritajiet ta’ investiment indirizzati minnhom u l-għadd ta’ kategoriji ta’ reġjun 
koperti mill-programmi operazzjonali. Barra minn hekk, dan jiddependi mill-
għadd ta’ indikaturi, speċifiċi għall-programmi, li jintagħżlu mill-Istati Membri. 
Il-programmi operazzjonali 2014-2020 huma mfassla bħala struttura ta’ matriċi 
tridimensjonali li tikkombina l-assi prijoritarji ssettjati individwalment mill-Istati 
Membri, il-prijoritajiet ta’ investiment magħżula u t-tipi ta’ reġjunijiet indiriz-
zati. Filwaqt li dan jiżgura l-koerenza strateġika tal-programmazzjoni, huwa jżid 
b’mod sinifikanti l-għadd ta’ indikaturi tal-prestazzjoni li jeħtieġu jiġu mmonitor-
jati, peress li dawn jiġu mmultiplikati biex jittieħed kont tal-kuntest speċifiku li fih 
iseħħ il-finanzjament fi ħdan il-programm operazzjonali. Fi ħdan il-kampjun ta’ 
programmi operazzjonali eżaminati, l-għadd ta’ indikaturi tal-outputs tela’ b’rata 
li tilħaq 450 % u l-għadd ta’ indikaturi tar-riżultati tela’ b’rata ta’ madwar 500 % 
(ara l-paragrafi 88 sa 91).
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Id-differenzi speċifiċi għall-fondi fil-kategorizzazzjoni ta’ data finanzjarja 
u fil-kejl tal-prestazzjoni tal-Programmi Operazzjonali x’aktarx li 
jippreżentaw diffikultajiet fil-monitoraġġ tal-programmi fis-snin futuri

148 
L-approċċ għall-monitoraġġ finanzjarju tal-investimenti jvarja bejn il-FEŻR u l-
FSE, iżda wkoll bejn l-Istati Membri li għandhom aktar minn kategorija waħda 
ta’ reġjuni (eż. reġjuni inqas żviluppati, fi tranżizzjoni jew aktar żviluppati). 
Għall-FEŻR inpartikolari, ir-rabta bejn l-azzjonijiet u l-finanzjament ma tistax tiġi 
stabbilita faċilment peress li l-informazzjoni finanzjarja mhijiex allinjata mal-
prijoritajiet ta’ investiment. Dan se jimpedixxi l-monitoraġġ tal-progress, peress li 
mhuwiex se jkun ċar kemm ġew allokati flus għall-implimentazzjoni tal-prijorita-
jiet ta’ investiment li ġew appoġġati taħt il-FEŻR (ara l-paragrafi 92 sa 99).

149 
Jeżistu wkoll differenzi bejn il-fondi f’dak li jirrigwarda l-użu li jagħmlu minn 
indikaturi komuni tal-outputs, u l-Istati Membri għandhom l-għażla li jiddefinixxu 
indikaturi addizzjonali tal-outputs speċifiċi għall-programmi. Għal darb’oħra, 
għall-FEŻR, se jkun hemm diffikultajiet sinifikanti fl-aggregazzjoni tal-informazz-
joni dwar il-prestazzjoni għall-outputs, peress li, bħala medja, l-Istati Membri 
għażlu kważi l-istess ammont ta’ indikaturi speċifiċi għall-programmi daqs dak ta’ 
indikaturi komuni. Kumplessivament, għall-FEŻR, it-28 Stat Membru ħolqu 2 240 
indikatur differenti tal-outputs speċifiku għall-programmi, minbarra l-40 indika-
tur komuni tal-outputs. Bħala medja, kull programm operazzjonali taħt il-FEŻR 
uża 13.2 indikatur differenti tal-outputs speċifiku għall-programmi, u 14.8 indika-
tur komuni tal-outputs (ara l-paragrafi 100 sa 109).

150 
Is-sitwazzjoni hija saħansitra aktar problematika meta jitqiesu l-indikaturi tar-
riżultati: hawnhekk, l-indikaturi tal-FEŻR u tal-FSE jkejlu affarijiet differenti 
u jkejluhom b’modi differenti. Fil-fatt, il-kunċett ta’ “riżultat” huwa interpretat 
b’mod differenti fir-regolament speċifiku għall-fond. Jeżistu indikaturi komuni 
tar-riżultati għall-FSE biss, iżda mhux għall-FEŻR. Madankollu, dawn ma jintużawx 
frekwentement. Kumplessivament, it-28 Stat Membru tal-UE żviluppaw 2 955 
indikatur tar-riżultati speċifiku għall-programmi għall-FEŻR u, bħala medja, kull 
programm operazzjonali uża 17.4 indikatur differenti u speċifiku tar-riżultati. 
Għall-FSE, hemm 23 indikatur komuni tar-riżultati u 1 976 indikatur addizzjonali 
tar-riżultati speċifiku għall-programmi. Bħala medja, kull programm operazz-
jonali taħt l-FSE uża 3.1 indikatur komuni tar-riżultati u 14.4 indikaturi differenti 
tar-riżultati speċifiku għall-programmi. B’riżultat ta’ dan, għaż-żewġ fondi, ma 
jidhirx possibbli li d-data tal-prestazzjoni tiġi aggregata b’mod sinifikattiv fil-
livell tal-UE. Kumplessivament, minħabba l-ispiża tal-ġbir ta’ din id-data fuq bażi 
regolari, jidher li l-għadd ta’ indikaturi tal-prestazzjoni huwa eċċessiv. Fl-Opinjoni 
Nru 1/2017 tagħna86, aħna rrakkomandajna li jiġu armonizzati d-definizzjonijiet 
tat-terminoloġija tal-prestazzjoni dwar “outputs” u “riżultati” (ara l-paragrafi 110 
sa 130).

86 Ara l-Opinjoni Nru 1/2017 
dwar il-proposta għal emenda 
tar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar 
ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 
(il-paragrafu 148).
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L-Istati Membri huma meħtieġa wkoll jaqsmu r-riżorsi finanzjarji allokati għall-
oqsma differenti ta’ intervent kif ukoll id-data dwar il-prestazzjoni skont il-kate-
gorija ta’ reġjun (bħal reġjuni inqas żviluppati, fi tranżizzjoni jew aktar żviluppati). 
Aħna sibna li l-Istati Membri jsegwu approċċi differenti f’dan ir-rigward. Dawn 
l-approċċi nazzjonali differenti għandhom impatt dirett fuq l-għadd, il-valuri 
mmirati u l-istadji importanti tal-indikaturi tal-outputs, il-passi ewlenin għall-
implimentazzjoni u l-indikaturi finanzjarji li jintużaw fuq dawk il-programmi 
operazzjonali, jiġifieri l-valuri tal-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati skont 
it-tip ta’ reġjuni jiġu stabbiliti bl-użu ta’ koeffiċjenti differenti ta’ allokazzjoni. 
Aktar importanti minn hekk, in-nuqqas ta’ approċċ komuni iqajjem dubji dwar 
il-kumparabbiltà u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Mem-
bri li jkollhom aktar minn kategorija waħda ta’ reġjun. B’mod partikolari, dan 
jista’ jkollu impatt fuq l-issodisfar tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika (ara 
l-paragrafi 100 sa 101).

Rakkomandazzjoni 3

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddefinixxi terminoloġija komuni għal “output” u għal 
“riżultat” u tipproponiha biex tiġi inkluża fir-Regolament Finanzjarju, u tiżgura 
li l-proposti għar-regolamenti settorjali jkunu jsegwu dawn id-definizzjonijiet 
għall-perjodi ta’ wara l-2020.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: meta l-proposti leġiżlattivi jitħejjew 
għall-perjodu ta’ wara l-2020.

Rakkomandazzjoni 4

Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq analiżi, għall-perjodu 2014-2020, tal-indikaturi 
speċifiċi għall-programmi u tal-indikaturi komuni li huma relatati mal-outputs 
u r-riżultati, biex tidentifika dawk li huma l-aktar rilevanti u l-aktar adatti biex jiġi 
ddeterminat l-impatt tal-interventi tal-UE,

Jenħtieġ, f’każ ta’ modifiki fi programm, li l-Istati Membri ma jkomplux jużaw 
indikaturi speċifiċi għall-programm li ma jkunux meħtieġa.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: sa nofs l-2018.
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Bħal fil-passat, l-impatt li l-infiq fil-Koeżjoni jkollu fuq il-kisba tar-riżultati 
antiċipati se jkollu jiġi stabbilit permezz ta’ evalwazzjonijiet. Dan jirrikjedi 
d-disponibbiltà ta’ data dwar ir-riżultati li jkunu direttament attribwibbli għall-
operazzjonijiet kofinanzjati. Għall-programmi operazzjonali taħt l-FSE, id-data 
dwar ir-riżultati immedjati tal-interventi se jinġabru sistematikament u se jiġu rra-
ppurtati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni. Madankollu, l-indikaturi tar-riżultati 
tal-FEŻR ma jirreġistrawx ir-riżultati immedjati tal-proġetti u mhumiex se jkunu 
disponibbli faċilment, dment li l-Istati Membri ma jiddeċidux li jiġbru din id-data 
addizzjonali fuq bażi volontarja (ara l-paragrafi 121 sa 123).

Rakkomandazzjoni 5

Jenħtieġ li l-Kummissjoni

 ο ixxerred dawk il-”prattiki tajbin” li jiġu implimentati mill-Istati Membri fir-
rigward ta’ evalwazzjonijiet li jistgħu jiddeterminaw bl-aħjar mod l-impatt 
tal-interventi tal-UE;

 ο tassisti lill-Istati Membri fl-aġġornar tal-pjanijiet ta’ evalwazzjoni tagħhom li 
jinkludu dawn l-”evalwazzjonijiet ta’ prattiki tajbin”.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li tinġabar id-data li hija rilevanti biex jiġu 
stabbiliti l-effetti tal-interventi tal-FEŻR.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: sa tmiem l-2017.

153 
Il-fatt li r-regolamenti speċifiċi għall-fondi introduċew rekwiżiti differenti għall-
ġbir u r-rappurtar tad-data tal-prestazzjoni, dwar l-outputs u r-riżultati, jik-
kostitwixxi dgħufija kbira fis-sistema li ġiet stabbilita għall-perjodu 2014-2020. 
L-analiżi tagħna turi li xi indikaturi li huma ppreżentati bħala indikaturi tal-
outputs għall-FEŻR jistgħu jiġu pperċepiti bħala indikaturi tar-riżultati għall-FSE. 
Madankollu, ir-riżultati immedjati ma jitkejlux sistematikament permezz ta’ indi-
katuri komuni tal-outputs għall-objettivi tematiċi kollha appoġġati mill-interventi 
tal-FEŻR (ara l-paragrafi 124 sa 130).
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B’riżultat ta’ dan, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jiżviluppaw sistemi ta’ 
monitoraġġ tal-prestazzjoni li jkunu speċifiċi għall-fondi, anke fil-każ ta’ pro-
grammi operazzjonali li jinvolvu ħafna fondi. Dawn id-differenzi fil-metodoloġija 
u l-għadd eċċessiv ta’ indikaturi speċifiċi għall-programmi se jikkawżaw piż 
amministrattiv sinifikanti, iżda għad irid jintwera x’użu se jsir minn din id-data. 
Għadu mhuwiex ċar kif l-Istati Membri u/jew il-Kummissjoni biħsiebhom jagħmlu 
użu u jimmonitorjaw l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni li għaliha se jkollha 
tinġabar u tiġi ċċekkjata d-data u, mill-inqas għall-indikaturi komuni, tiġi rra-
ppurtata lill-Kummissjoni. Madankollu, id-disponibbiltà mtejba tad-data tal-pre-
stazzjoni dwar l-outputs tista’ twitti t-triq biex, wara l-2020, spejjeż unitarji bħal 
dawn u informazzjoni dwar l-effettività u l-effiċjenza tal-interventi jintużaw biex 
il-baġit jiġi allokat għall-interventi b’mod aktar ibbażat fuq il-prestazzjoni (ara 
l-paragrafi 131 sa 134).

Rakkomandazzjoni 6

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:

 ο tuża d-data li tinġabar permezz tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni 
u r-riżultati ta’ evalwazzjonijiet ad hoc u ta’ evalwazzjonijiet ex post għal 
analiżi kumparattiva tal-prestazzjoni u, fejn ikun xieraq, biex tippromwovi 
l-użu ta’ valutazzjoni kumparattiva biex tagħti lok għal tagħlim tal-politika 
matul il-perjodu 2014-2020.

 ο għall-finanzjament tal-interventi relatati mal-politika ta’ koeżjoni għall-
perjodu ta’ wara l-2020, tapplika l-kunċett ta’ baġit tal-prestazzjoni li jkun 
jorbot kull żieda fir-riżorsi ma’ żieda fl-outputs jew f’riżultati oħra, fejn ikun 
xieraq. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel użu mid-data dwar 
l-ispejjeż unitarji reali li jiġu ddeterminati matul il-perjodu 2014-2020.

Data ta’ implimentazzjoni fil-mira: meta l-proposti leġiżlattivi jitħejjew għall-
perjodu ta’ wara l-2020.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla II, immexxija mis-Sinjura Iliana IVANOVA, 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-8 ta’ Frar 2017.

 Għall-Qorti tal-Awdituri

 Klaus-Heiner LEHNE
 President
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Tqabbil tad-dispożizzjonijiet regolatorji ewlenin li ġew introdotti għall-
perjodu 2014-2020 ma’ dispożizzjonijiet simili fil-perjodi preċedenti

Loġika ta’ intervent

Qafas tal-prestazzjoni Kundizzjonalitajiet 
ex ante

Perjodu ta’ 
program-
mazzjoni

Evoluzzjoni Konċentrazzjoni 
tematika

Indikaturi 
tal-prestazzjoni

2014-2020  ο Loġika ta' 
intervent 
rinforzata

 ο Rekwiżiti ta' 
konċentrazzjoni 
tematika għal 
kull fond (FEŻR 
vs FSE), objettiv 
tematiku (FEŻR, 
FK) jew prijorità 
ta' investiment 
(FSE) u kategorija 
ta' reġjuni

 ο Użu strutturat tal-
indikaturi

 ο Indikaturi komuni 
tal-outputs issettjati 
f'bażi legali (għall-
FSE u l-FEŻR) 
u indikaturi komuni 
tar-riżultati għall-
FSE

 ο Rappurtar ob-
bligatorju dwar 
l-indikaturi komuni 
kollha għall-FSE

 ο 6 % tar-riżorsi ta' riżerva 
ta' prestazzjoni obbliga-
torja allokati għall-FEŻR, 
l-FSE u l-FK taħt l-għan ta' 
Investiment għat-Tkabbir 
u l-Impjiegi

 ο Metodoloġija għall-
valutazzjoni tal-
prestazzjoni ddefinita 
mir-Regolament

 ο Telf ta' fondi possibbli 
f'każ ta' nuqqas serju li 
jintlaħqu l-istadji impor-
tanti

 ο Kundizzjonalitajiet 
ex ante tematiċi

 ο Kundizzjonalitajiet 
ex ante ġenerali

 ο Obbligatorji
 ο Possibbiltà ta' 

sospensjoni ta' 
pagamenti interim

2007-2013  ο Loġika ta' 
intervent 
tradizzjonali

 ο Finanzjament 
allokat għal 
kategoriji ta' 
nfiq imsem-
mija fit-Trattat 
ta' Lisbona, skont 
l-eliġibbiltà 
ġeografika

 ο Indikaturi użati sa 
diversi gradi fl-Istati 
Membri differenti

 ο Indikaturi komuni 
stabbiliti fil-gwida 
tal-Kummissjoni; 
fl-2008 ntlaħaq qbil 
mal-Istati Membri 
dwar l-użu tagħha, 
iżda dan l-użu mhu-
wiex obbligatorju

 ο Riżerva ta' prestazzjoni 
ta' 3 % għall-Objettiv ta' 
konverġenza u/jew 
għall-Objettiv reġjonali ta' 
kompetittività u impjieg

 ο Stabbilit fuq l-inizjattiva 
tal-Istat Membru, mhux 
obbligatorju

 ο Telf ta' fondi mhuwiex 
possibbli

 ο Ebda kundizzjonal-
ità ex ante espliċita

2000-2006  ο Loġika ta' 
intervent 
tradizzjonali

 ο Konċentrazzjoni 
fuq objettivi 
prijoritarji, Inizjat-
tivi Komunitarji 
u fuq il-kopertura 
tal-popolazzjoni 
mill-fondi

 ο Indikaturi użati sa 
diversi gradi fl-Istati 
Membri differenti

 ο Indikaturi komuni 
stabbiliti fil-gwida 
tal-Kummissjoni 
iżda pprovduti 
bħala eżempji; ebda 
inċentiv għall-użu 
tagħha

 ο Riżerva obbligatorja ta' 
prestazzjoni ta' 4 %, rig-
ward l-approprjazzjonijiet 
ta' impenn

 ο Metodoloġija għall-
valutazzjoni tal-prestazz-
joni ddefinita mill-Istati 
Membri

 ο Telf ta' fondi mhuwiex 
possibbli

 ο Ebda kundizzjonal-
ità ex ante espliċita

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq ir-rieżami tal-leġiżlazzjoni applikabbli u l-gwida tal-Kummissjoni.
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Strateġija Ewropa 2020, Objettivi Tematiċi u Konċentrazzjoni tematika1
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1. Żvilupp
3 % tal-PDG tal-UE (mis-settur pubbliku u s-settur privat ikkombinati) għandhom jiġu investiti fis-settur 
tar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-innovazzjoni

2. Edukazzjoni
Tnaqqis tar-rata tal-abbandun bikri mill-iskola għal taħt 10 % 
Mill-inqas 40 % ta' persuni ta' età bejn it-30 u l-34 sena jikkompletaw l-edukazzjoni terzjarja 

3. Tibdil fil-klima u sostenibbiltà tal-enerġija 
Tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra b'20 % meta mqabbel mal-livelli tas-snin disgħin
Żieda għal 20 % fis-sehem tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija 
Żieda ta' 20 % fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija

4. Impjieg
75 % ta' persuni ta' età bejn 20 u 64 sena għandhom ikunu impjegati

5. Ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali 
Mill-inqas 20 miljun persuna inqas li huma foqra u jew fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali

Tkabbir inklużiv

OT 8 - Promozzjoni 
tal-impjieg sostenibbli u ta’ 
kwalità u s-sostenn 
tal-mobbiltà tax-xogħol

OT 9 - Promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali, il-ġlieda 
kontra l-faqar u kull 
diskriminazzjoni

OT 10 - Investiment 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ, u 
t-taħriġ vokazzjonali għal 
ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja

OT 11 - Tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-partijiet 
interessati u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti

Tkabbir sostenibbli

OT 4 - Appoġġ tal-bidla lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju 
fis-setturi kollha

OT 5 - Promozzjoni 
tal-adattament għat-tibdil 
fil-klima, il-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskji

OT 6 - Preservazzjoni u 
l-ħarsien tal-ambjent u 
l-promozzjoni tal-effiċjenza 
tar-riżorsi

OT 7 - Promozzjoni ta’ 
trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta’ ostakoli 
fl-infrastrutturi tan-netwerks 
ewlenin

Tkabbir intelliġenti

OT 1 - Tisħiħ tar-riċerka, 
l-iżvilupp teknoloġiku u 
l-innovazzjoni

OT 2 - Tisħiħ tal-aċċess 
għat-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni (ICT) 
(Mira tal-broadband), u l-użu 
u l-kwalità tagħhom

OT 3 - Tisħiħ 
tal-kompetittività tal-intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs)

1  L-attribuzzjoni tal-Objettivi Tematiċi għall-oqsma ta’ prijorità tal-istrateġija Ewropa 2020: tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv mhijiex 
stipulata fir-Regolamenti. Din ġiet introdotta mill-Kummissjoni f’bosta dokumenti li ilhom ippubblikati mill-2014.
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Sors: Il-QEA, fuq il-bażi tal-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni “Panorama, Inforegio, Nru 48, 2013”.
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OT 8

Reġjuni fi tranżizzjoni

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

OT4

APPOĠĠATI MILL-FSE

APPOĠĠATI MILL-FK

OT1

OT2 OT3

OT8

OT9
OT10

OT4 OT11

OT5 OT6

OT7

Prijoritajiet prinċipali

għall-FEŻR
Prijo
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għall-F
SE

AP
PO

ĠĠATI M
ILL-FEŻR

Reġjuni inqas żviluppati

Reġjuni aktar żviluppati

OT1-4

OT4 OT1-4

OT4 OT1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

OT9 sa 5 prjoritajiet ta' investiment

OT9

OT9

sa 5 prjoritajiet ta' investiment

sa 5 prjoritajiet ta' investiment

Fokus fuq sa 5 prijoritajiet ta' investiment taħt l-objettivi tematiċi u fokus 
ta' 20 % f'kull pajjiż fuq l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u kontra 
d-diskriminazzjoni.

Għall-Fond Soċjali Ewropew
L-investiment għandu jiffoka fuq mill-inqas 2 mill-4 prijoritajiet prinċipali 
b'allokazzjoni speċifika għall-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju (OT4)

Għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

Strateġija Ewropa 2020, Objettivi Tematiċi u Konċentrazzjoni tematika
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Arkitettura tal-Politika ta’ Koeżjoni

A
nn

es
s 

III

FTEHIM TA' SĦUBIJA
(b'riżultati strateġiċi mistennija)

RIŻ: Reġjuni Inqas Żviluppati

  

RT: Reġjuni fi Tranżizzjoni 

  

RAŻ: Reġjuni Aktar Żviluppati

PROGRAMM OPERAZZJONALI 1

PR
OG

RA
M

M
 O

PE
RA

ZZ
JO

NA
LI

 N
PR

OG
RA

M
M

 O
PE

RA
ZZ

JO
NA

LI
 …

Al
lo

ka
zz

jo
ni

 Fi
na

nz
ja

rja

...

...

...
RI

Ż (
FS

E)
RT

 (F
SE

)
RA

Ż (
FS

E)
...

...

RIŻ 
(FS

E)
RT (F

SE)

RAŻ (FSE)

RIŻ (FSE)

RT (FSE)

RAŻ (FSE)

...
...

RIŻ (FSE)

RT (FSE)

RAŻ (FSE)

RIŻ 

RT 

RAŻ ...

...

RIŻ 
RT 

RAŻ RIŻ (FSE)

RT (FSE)

RAŻ (FSE)

...

...

RIŻ (FSE)

RT (FSE)

RAŻ (FSE)

...
...

RIŻ (FSE)
RT (FSE)

RAŻ (FSE)
...

...
RIŻ 

RT RAŻ ...
...

RIŻ RT RAŻ RIŻ (FSE)
RT (FSE)RAŻ (FSE)...

...
RIŻ (FSE)RT (FSE)RAŻ (FSE)...

...
RIŻ (FSE)
RT (FSE)
RAŻ (FSE)

... ...

RIŻ (FSE)

RT (FSE)

RAŻ (FSE)

RIŻ

RT

RAŻ

...

...

RIŻ
RT

RA
Ż

RI
Ż (

FS
E)

RT
 (F

SE
)

RA
Ż (

FS
E)

...

Assi Prijoritarju 1

 

Assi Prijoritarju 2

Assi Prijoritarju N ...

Azzjonijiet
Azzjonijiet

Azzjonijiet

Objettiv Speċifiku N u riżultati mistennija

Objettiv 

Speċifiku 1 

u riżultati 

mistennija

Objettiv 
Speċifiku N 

u riżultati 
mistennija

Objettiv 

Speċifiku 1 

u riżultati 

mistennija

Indikatur 

tar-Riżultati 

1

Indikatur 

tar-Riżultati 

1

Indikatur 

tar-Riżultati 

1

Indikatur 
tar-Riżultati 1

In
di

ka
tu

r 
ta

r-R
iżu

lta
ti 

1

Indikatur 
tar-Riżultati 

1

Indikaturi 

tar-R
iżu

lta
ti 

N

Indikaturi 

tar-Riżultati 
N

Indikaturi 

tar-Riżultati 

N

Indikatur 

tal-Outputs 

N

Indikatur 

tal-Outputs 
N

Indikatur tal-Outputs 1

Indika
tu

r 
tal

-O
utp

uts 
1

Objettiv 

Speċifiku N 

u riżultati 

mistennija

Ob
jet

tiv
 

Sp
eċ

ifi
ku

 1 
u r

iżu
lta

ti 
m

ist
en

nij
a

In
di

ka
tu

ri 
ta

r-R
iżu

lta
ti 

N

Indikaturi 
tar-Riżultati 

N

Indikaturi 

tar-Riżultati 
N

Indikatur 

tal-Outputs 

1

Indikatur 
tal-Outputs 

N

Prijorità 

ta’ investim
ent 1

Prijorità 
ta’ investiment 2

Prij
ori

tà 

ta'
 in

ve
sti

men
t N

Assi 
prijoritarju 1



90Annessi 

Sors: Il-QEA.

Prijoritajiet ta' investiment huma azzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati fi ħdan kull Objettiv Tema-
tiku. Dawn għandhom jiffurmaw il-bażi għad-definizzjoni ta' objettivi speċifiċi. Il-prijoritajiet ta' investiment 
tal-Objettivi Tematiċi eżaminati għal dan l-awditu huma:
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(b) 

 (a)

OT1: "tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni 
billi:

It-tixjiħ attiv u b'saħħtu.(vi)

L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u l-intraprendituri 
għall-bidla;

(v)

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-oqsma kollha, inkluż 
l-aċċess għall-impjiegi, il-progressjoni fil-karriera, 
ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja privata u l-promozz-
joni ta' paga ugwali għal xogħol ugwali;

(iv)

Impjieg indipendenti, intraprenditorija u l-ħolqien ta' 
negozji, inklużi impriżi innovattivi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju;

(iii)

Integrazzjoni sostenibbli taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, 
b'mod partikolari dawk li jinsabu barra mill-impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, inklużi żgħażagħ f'riskju ta' 
esklużjoni soċjali u żgħażagħ minn komunitajiet marġinaliz-
zati, inkluż permezz tal-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ;

(ii)

Aċċess għall-impjiegi għal dawk li qed ifittxu xogħol u 
għall-persuni inattivi, inklużi l-persuni qiegħda fit-tul u 
dawk imbiegħda mis-suq tax-xogħol, kif ukoll permezz ta’ 
inizjattivi għall-impjiegi lokali u appoġġ għall-mobbiltà 
tax-xogħol;

(i)

OT8: "promozzjoni tal-impjieg sostenibbli u ta’ kwalità 
u s-sostenn tal-mobbiltà tax-xogħol":

 tittejjeb l-infrastruttura tar-riċerka u l-innovazzjoni 
(R&I) u l-kapaċità li tiġi żviluppata eċċellenza fir-R&I, 
u l-promozzjoni ta’ ċentri ta’ kompetenza, b’mod 
partikolari dawk li huma ta’ interess Ewropew;

jiġi promoss investiment kummerċjali fir-R&I, u 
l-iżvilupp ta' konnessjonijiet u sinerġiji bejn l-impriżi, 
ċentri tar-riċerka u l-iżvilupp u s-settur tal-edukazzjoni 
ogħla, b'mod partikolari l-promozzjoni tal-investiment 
fl-iżvilupp tal-prodotti u s-servizzi, it-trasferiment 
tat-teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali, l-ekoinnovazzjo-
ni, l-applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni 
tal-esiġenzi, netwerking, ċentri ta’ teknoloġija għolja, 
u l-innovazzjoni miftuħa permezz ta’ speċjalizzazzjoniji-
et intelliġenti, u b’appoġġ għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li jivvalidaw prodott 
fi stadju bikri, il-kapaċitajiet ta’ manifattura avvanzata 
u l-ewwel produzzjoni, b’mod partikolari fit-teknoloġiji 
ewlenin li jiftħu l-possibilitajiet u t-tixrid ta’ teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali".
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Indikaturi tar-riżultati strateġiċi – analiżi tal-Ftehimiet ta’ Sħubija għall-ħames Stati 
Membri koperti

(a) għall-Objettiv Tematiku 1

Pajjiż Indikatur Prinċipali tar-Riżultati fl-FS Linja bażi (sena) Mira interim 
għall-2020

Allokazzjoni 
tal-UE taħt l-FSIE 

f’EUR 
(li minnhom FEŻR)

Kontribuzzjoni 
mill-UE għall-
valur immirat

ES Infiq fuq ir-R&Ż relatat mal-PDG (GERD) 1.3 % (2012) 2.00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

M/A

ES Infiq fir-R&Ż iffinanzjat mis-settur privat 45.6 % (2012) 60.0 % M/A

ES
Kumpaniji li jwettqu innovazzjonijiet teknoloġiċi 
mqabbla mat-total tal-kumpaniji attivi b’10 impjegati 
jew aktar

13.22 % 
(2010-2012) 25.00 % M/A

IE Għadd akbar ta’ sħab fl-industrija li jaħdmu ma’ ċentri 
strateġiċi ta’ riċerka ffinanzjati fir-reġjuni M/A1 M/A

186 992 153 
(142 000 000)

M/A

IE Żieda fl-għadd ta’ Liċenzji b’riżultat tar-riċerka fir-
Reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant M/A M/A M/A

IE
L-għadd ta’ klijenti SMEs ta’ Enterprise Ireland fir-Reġjun 
tal-BMW li jonfqu aktar minn EUR 100 000 kull sena fuq 
ir-R&Ż (BMW).

M/A M/A M/A

HR Infiq fuq ir-R&Ż relatat mal-PDG (GERD) 0.75 % (2012) 1.40 % 690 292 165 
(664 792 165) M/A

PL Infiq fuq ir-R&Ż relatat mal-PDG (GERD) 0.90 % (2012) 1.70 %
8 436 055 741.- 

(8 351 428 665.-)

26 %

PL Infiq fuq ir-R&Ż imġarrab mis-settur tal-intrapriżi meta 
mqabbel mal-PDG 0.30 % (2012) 0.80 % 30 %

RO Infiq fuq ir-R&Ż meta mqabbel mal-PDG (GERD) 0.49 % (2012) 2.00 % 1 061 811 455.- 
(973 404 255.-) M/A

1 Issir referenza għall-indikaturi tar-riżultat fil-Programmi Operazzjonali.
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(b) għall-Objettiv Tematiku 8

Pajjiż Indikatur tar-Riżultati fl-FS Linja bażi (sena) Mira interim 
2020

Allokazzjoni 
tal-UE taħt l-FSIE 

f’EUR 
(li minnha FEŻR, 

FSE, YEI)

Kontribuzzjoni 
mill-UE għall-
valur immirat

ES Żieda fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni ta’ età bejn l-20 
u l-64 sena 59.3 % (2012) 74 %

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

M/A

ES Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ 55.7 % (2013) Tnaqqis fil-linja 
bażi M/A

ES Rata tal-qgħad tal-ħaddiema inqas kwalifikati 34 % (2012) Tnaqqis fil-linja 
bażi M/A

ES Perċentwal ta’ impjiegi ta’ kwalifika medja u għolja 
meta mqabbel mar-rata totali ta’ impjieg 78.97 % (2012) Żieda fil-linja bażi M/A

IE

Persuni qiegħda jew persuni oħra li jkunu qed ifittxu 
impjieg, inklużi persuni qiegħda fuq terminu twil 
u żgħażagħ qiegħda, isibu impjieg jew jipprogressaw 
għall-edukazzjoni jew it-taħriġ

M/A M/A
307 325 622.- 

(299 075 622.-)

M/A

IE
Aktar żgħażagħ, b’mod partikolari dawk li mhumiex 
f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, ta’ taħt il-25 sena, jip-
progressaw għall-edukazzjoni, it-taħriġ jew l-impjieg

M/A M/A M/A

HR Żieda fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni ta’ età bejn l-20 
u l-64 sena 55.4 % (2013) 62.9 % 680 687 318.- 

(532 933 273.-) M/A

PL Żieda fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni ta’ età bejn l-20 
u l-64 sena (F/M)

57.6 % F (2013)
72.1 % M (2013)

62.3 % F
79.8 % M

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5 % 
3.2 %

PL Żieda fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni ta’ età bejn il-55 
u l-64 sena (F/M)

31.0 % F (2013)
51.3 % M (2013)

34.5 % F
64.4 % M

4.7 % 
1.6 %

PL Żieda għal 53.3 % fir-rata ta’ impjieg f’żoni rurali 50.3 % (2013) 53.3 % 6.2 %

RO Żieda fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni ta’ età bejn l-20 
u l-64 sena 63.8 % (2012) 70 % 2 334 594 271.- 

(1 770 988 630.-) M/A

Sors: Il-QEA.
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Sommarju eżekuttiv

IV
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt il-paragrafu 55.

Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi VII u VIII

Il-Kummissjoni tinnota li indikaturi speċifiċi ta’ prestazzjoni tal-programm FEŻR u FSE għar-riżultati mhumiex 
maħsuba biex ikunu aggregati fil-livell tal-UE. Dawk l-indikaturi speċifiċi huma adattati għall-iffissar tal-miri u r-rap-
portar dwar il-prestazzjoni fir-rigward tal-miri, filwaqt li indikaturi komuni jippermettu r-rapportar dwar il-kisbiet 
bbażati fuq kategoriji definiti minn qabel li jirriflettu investimenti użati ta’ spiss madwar l-UE. Indikaturi ta’ output 
speċifiċi għall-programm jirreferu għall-prodotti fiżiċi li jippermettu t-tħaddin tal-bidliet miksuba permezz ta’ 
interventi ffinanzjati mill-UE fi programmi. Dawn l-interventi huma mfassla apposta biex isolvu konġestjonijiet ta’ 
żvilupp ibbażat fuq il-post. Skont id-definizzjoni, dawn jeħtieġ li jkunu speċifiċi għar-reġjun u l-azzjoni prevista.

VIII
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha fil-paragrafi 90, 91, 110, 112, 131, 134 u l-Kaxxa 13.

IX
L-ewwel punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 2.

It-tieni punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 5.

It-tielet punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 4.

X
L-ewwel punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 1.

It-tieni punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 2.

It-tielet punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 3.

Ir-raba’ punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 4.

Il-ħames punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 5.

Is-sitt punt: Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt ir-rakkomandazzjoni 6.
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Osservazzjonijiet

36
Il-proposta tal-Kummissjoni għall-2020–2014 ġiet ippreżentata ftit aktar tard mill-proposta għall-perjodu 2007–2013. 
Ir-raġuni ewlenija għad-dewmien tad-dħul fis-seħħ tar-regolament, madankollu, kienet iż-żieda fil-kumplessità tan-
negozjati leġiżlattivi (tisħiħ tar-rwol tal-PE, proposta li tkopri 5 fondi) u l-fatt li r-Regolament QFP ġie adottat biss 
mill-koleġiżlaturi f’Diċembru 2013. Il-leġiżlazzjoni settorjali ma setgħetx tiġi adottata qabel dan, anki kieku l-Kum-
missjoni ppreżentat il-proposti tagħha qabel.

37
Il-Kummissjoni tat prijorità lill-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni sekondarja skont il-ħtiġijiet taċ-ċiklu ta’ programmazzjoni. 
Il-leġiżlazzjoni sekondarja meħtieġa għall-adozzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija (PAs) u l-Programmi Operazzjonali 
(PO) u għat-twaqqif ta’ strutturi ta’ konsenja bażiċi ġiet adottata sa Marzu 2014, segwiti minn atti li pprovdew regoli 
essenzjali għall-implimentazzjoni sa Jannar 2015. Il-fatt li l-qafas legali tlesta biss f’Jannar 2016, ma kellux impatt fuq 
il-bidu tal-programmazzjoni.

Barra minn hekk, sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni fil-ħin tal-leġiżlazzjoni sekondarja, l-abbozzar u proċessi ta’ kon-
sultazzjoni mal-Istati Membri ġew imwettqa b’mod parallel man-negozjati leġiżlattivi.

49
Il-Kummissjoni tinnota li l-prestazzjoni tagħha dwar in-negozjati u l-adozzjoni ta’ programmi meta mqabbel mal-
perjodu ta’ programmar preċedenti tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ tqabbil fl-ewwel 12-il xahar wara l-adozzjoni 
tal-qafas legali. L-użu tal-perjodu ta’ 12-il xahar mill-adozzjoni tal-pakketti leġiżlattivi rilevanti fiż-żewġ perjodi joffri 
stampa aktar preċiża. Dan ikun ifisser li fl-2020–2014, fl-ewwel 12-il xahar wara l-adozzjoni tar-regolament ġew adot-
tati 40 % ta’ PO, meta mqabbla ma’ 6 % ta’ PO fl-istess żmien tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007–13.

52
Il-Kummissjoni tinnota li s-703 jum osservat mill-Qorti jinkludu preżentazzjoni informali ta’ PO mhux konformi mar-
rekwiżiti tas-CPR.

53
Il-Kummissjoni tinnota li ċertu dewmien ġie kkawżat mill-ħtieġa għal osservazzjonijiet estensivi. Barra minn hekk, 
Spanja ma qablitx biex l-osservazzjonijiet jiġu trażmessi bl-Ingliż li wassal għal dewmien fis-sottomissjoni tagħha 
lill-awtoritajiet ES. Fir-rigward tal-Polonja, ir-raġuni għal dan id-dewmien sabiex jintbagħtu l-osservazzjonijiet 
kienet il-proċess tan-negozjati li kien għadu għaddej tal-Ftehim ta’ Sħubija. Hekk kif il-PO ġew sottomessi qabel 
l-adozzjoni tal-PA, l-osservazzjonijiet kellhom jiġu allinjati u jkunu konsistenti mal-PA adottat.
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55
Il-Kummissjoni tinnota li 100 % mill-PAs u 99 % ta’ PO ġew adottati fi żmien l-iskadenza regolatorja (jiġifieri 6 xhur 
għal PO u 4 xhur għal PAs). Il-Kummissjoni ħadet medja ta’ 107 ġurnata/3,6 xahar biex tadotta PO u 81 ġurnata bħala 
medja biex tadotta PA (b’kunsiderazzjoni li titwaqqaf il-proċedura tal-arloġġ, skont l-Artikolu 3 tas-CPR).

Jekk jogħġbok irreferi wkoll għat-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 52.

It-tielet inċiż: Meta titqies l-importanza ekonomika tal-allokazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni, il-Kummissjoni hija 
tal-fehma li tqis il-kwalità tal-programmi b’serjetà kbira u daħħlet fis-seħħ proċeduri li jiżguraw il-konsultazzjoni 
tas-servizzi kollha kkonċernati sabiex tiġbor flimkien l-għarfien espert kollu disponibbli fid-dawl ta’ programmi ta’ 
kwalità li jippermetti l-infiq tal-baġit tal-UE b’mod effettiv.

62
Bis-saħħa ta’ għodod tal-IT fil-livell tal-Kummissjoni, il-monitoraġġ tas-sodisfazzjon tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni 
finanzjarja se jkun possibbli, inkluża ukoll informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Istati Membri kkonċernati barra 
l-PA u l-PO.

66
Matul in-negozjati, il-Kummissjoni vverifikat li s-CSRs ingħataw prijorità fil-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-objettivi 
speċifiċi tal-programmi operazzjonali. Madankollu, m’hemm l-ebda rekwiżit regolatorju li jingħataw allokazzjonijiet 
ta’ finanzjament speċifiċi lis-CSRs.

74
Il-Kummissjoni tinnota li r-rekwiżiti mwaqqfa japplikaw lill-Istati Membri kollha. Il-kwalità tal-informazzjoni hija 
soġġetta għar-robustezza tas-sistemi ta’ monitoraġġ li taqa’ taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

75
Rigward il-PA Irlandiżi, il-Kummissjoni tinnota li huma f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament meta jiġbor 
fil-qosor ir-riżultati ewlenin mistennija u li d-dettalji meħtieġa huma pprovduti fil-PO.

76
Rigward il-PA Irlandiżi, filwaqt li r-riżultati ewlenin raw li ma jinkludux referenza speċifika għall-miri tal-UE2020, il-PA 
ta’ spiss jirreferu għall-miri tal-IE, inkluż fl-introduzzjoni fil-paġna 10. Dawn il-miri wkoll kellhom impatt fuq il-pre-
parazzjoni tal-PO. Iż-żewġ PO ta’ spiss jirreferu għaż-żewġ miri tal-istrateġija UE2020 u IE.
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86
L-ewwel inċiż: Għall-FEŻR Andalucía TO8, il-Kummissjoni tikkunsidra li minbarra l-informazzjoni inkluża fil-pro-
gramm u fil-Ftehim ta’ Sħubija, ġew ipprovduti biżżejjed kjarifiki fuq il-ħtieġa li jsir investiment f’infrastruttura 
u f’tagħmir għas-Servizz tal-Impjiegi mill-awtoritajiet tal-Andalusija matul in-negozjati dwar il-PROGRAMM 
OPERAZZJONALI.

It-tieni inċiż: Rigward ir-Rumanija, il-Kummissjoni tinnota li l-maġġoranza kbira ħafna tal-objettivi ma ġewx definiti 
b’mod wiesa’ żżejjed. Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-objettivi speċifiċi stabbilixxew sensiela ta’ indikaturi ta’ output 
u ta’ riżultati. Fir-rigward Spanja, l-objettivi tal-PO huma speċifikati ulterjorment fl-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti nazzjonali u reġjonali u l-pjan Pluriennali għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ investimenti għal 
Infrastruttura ta’ Riċerka li għalih jirreferu l-PO.

87
Il-Kummissjoni tinnota li fejn jikkonċerna lill-Polonja l-innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni internazzjonali tal-Assi 
ta’ Prijorità IV huma biċ-ċar maqsuma f’tipi ta’ azzjonijiet identifikati għal żewġ objettivi speċifiċi — innovazzjonijiet 
soċjali mikro u makro u mobilità transnazzjonali.

Dawn it-tipi kollha ta’ proġetti huma mistennija li jikkontribwixxu għal:

- ideat ġodda u soluzzjonijiet ta’ politika li għandhom jiġu żviluppati, ittestjati u implimentati fil-livell lokali/żgħir 
jew fil-livell nazzjonali;

- programmi ta’ mobilità ta’ nies eliġibbli taħt l-intervent tal-PO KED (Knowledge Education Development).

Fir-rigward ta’ Spanja, il-Kummissjoni tinnota d-daqs negliġibbli tal-allokazzjoni għal assi ta’ prijorità 6A, 6B, 6C 
u 6D (EUR 7 miljun, jew 0,33 % ta’ PO b’allokazzjoni totali ta’ EUR 2,1 biljun). Barra minn hekk, għandu jiġi nnotat li 
l-attivitajiet f’dawn l-assi prijoritarji huma fil-fatt komplementari ma’ dawk żviluppati fl-assi prijoritarji 1 li jkopru 
l-Objettiv Tematiku 8 “Impjiegi” bl-Objettiv Speċifiku 8.3.1 tiegħu stess. Dawn l-assi prijoritarji jiżviluppaw biss 
l-element ta’ “innovazzjoni soċjali” tal-azzjonijiet ewlenin iffinanzjati fil-qalba tal-objettiv speċifiku. Fuq din il-bażi, 
dawn ma jistgħux jitqiesu bħala miżura awtonoma.

90
Il-Kummissjoni tinnota li huwa element essenzjali tal-politika ta’ koeżjoni li l-allokazzjonijiet huma ogħla għar-
reġjuni anqas żviluppati u b’hekk ir-rapportar isir hekk kif suppost, jiġifieri skont il-kategorija tar-reġjun.

91
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt il-paragrafu 90.

Il-Kummissjoni tinnota li l-Istati Membri kollha jeħtiġilhom jirrappurtaw l-indikaturi komuni kollha għall-FSE, billi jip-
provdu informazzjoni ta’ importanza kbira, iżda mhumiex obbligati li jistabbilixxu miri għalihom.

Ir-rekwiżiti ta’ rapportar definiti mis-CPR ġew stabbiliti bi ftehim mal-Istati Membri. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-indika-
turi diġà ġew irrappurtati mill-Awtoritajiet Maniġerjali, kif meħtieġ.

Indikaturi fil-qafas tal-prestazzjoni (Tabella 6 fil-PO) huma subsett tal-indikaturi tal-programm (it-Tabelli 4 u 5). 
Huma ma jirrappreżentaw l-ebda piż addizzjonali ta’ rapportar.
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101
Il-Kummissjoni tinnota li l-fatt li l-Istati Membri jsegwu approċċi differenti huwa riflessjoni tan-natura tematika 
u reġjonali tal-interventi tal-politika ta’ koeżjoni.

104
Il-Kummissjoni tinnota li r-regolament jispeċifika li l-indikaturi komuni tal-output għandhom jintużaw fejn rilevanti. 
L-orjentazzjoni tar-riżultati tippermetti lill-Istati Membri li jistabbilixxu indikaturi li jkunu ser jużaw bbażata fuq il-
formulazzjoni ta’ objettiv speċifiku u d-determinazzjoni tal-azzjonijiet li jkunu qed jippjanaw li jwettqu. L-indikaturi 
użati f’bejn 40 % u 90 % tal-PO ma jistgħux jitqiesu bħala “medda limitata”.

Kaxxa 9 — Eżempju ta’ indikatur tal-output komuni rilevanti li mhux qed jintuża 
(Spanja)
Il-Kummissjoni tinnota li TO 1 ikopri firxa wiesgħa ta’ prijoritajiet ta’ investiment li twassal għal aktar indikaturi tal-
prestazzjoni inklużi taħt din l-intestatura. Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-loġika ta’ intervent fil-perjodu ta’ ppro-
grammar attwali li bih objettiv speċifiku li jwassal għal bidla/riżultat mixtieq jista’ jinkiseb permezz ta’ azzjonijiet 
differenti li għandhom jiġu tradotti f’diversi indikaturi ta’ prestazzjoni rilevanti. Fl-eżempju Spanjol, kemm CO01 kif 
ukoll CO29 kienu rilevanti. L-Istat Membru iddeċieda — anke fid-dawl ta’ non-proliferazzjoni ta’ indikaturi — sabiex 
jillimita l-indikaturi rilevanti użati għal aggregat wieħed, CO01.

110
Il-Kummissjoni tinnota li l-kunċett ta’ indikaturi tar-riżultati huwa tabilħaqq differenti fir-regolament tal-FSE u tal-
FEŻR primarjament minħabba l-objettivi differenti u r-riżultati mistennija taż-żewġ fondi. Bħala riżultat, mhux 
l-indikaturi kollha jistgħu jwasslu għal aggregazzjoni fil-livell tal-fondi.

Il-Kummissjoni qed tesplora l-possibbiltà li tipproċedi lejn l-armonizzazzjoni ta’ dawk il-kunċetti fil-kuntest tad-
diskussjonijiet ta’ wara l-2020.

111
It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2015, li l-Qorti qed tirreferi għalihom, jirreferu 
wkoll għall-fatt li l-adozzjoni tar-Regolamenti differenti għall-perjodu tal-QFP 2014–2020 saret qabel il-linji gwida 
għal regolamentazzjoni aħjar (Mejju 2015). Barra minn hekk, il-kontenut ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-riżultat ta’ 
negozjar politiku bejn il-koleġiżlaturi li wassal għal xi inkonsistenzi.

Mill-adozzjoni tal-gwida għal regolamentazzjoni aħjar, it-terminoloġija ta’ regolamentazzjoni aħjar għandha tiġi 
użata b’mod konsistenti fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi kollha. L-użu konsistenti tat-termini fil-
leġiżlazzjoni kollha jista’, madankollu, ma jkunx possibbli fuq żmien qasir.

112
Il-Kummissjoni tinnota li indikaturi speċifiċi ta’ prestazzjoni tal-programm FEŻR u FSE għar-riżultati mhumiex 
maħsuba biex ikunu aggregati fil-livell tal-UE. Dawk l-indikaturi speċifiċi huma adattati għall-iffissar tal-miri u r-rap-
portar dwar il-prestazzjoni fir-rigward tal-miri, filwaqt li indikaturi komuni jippermettu r-rapportar dwar il-kisbiet 
bbażati fuq kategoriji definiti minn qabel.

Il-FEŻR ma jinkludix indikaturi komuni tar-riżultati, peress li r-riżultat huwa “dak li hu maħsub biex jiġi mibdul, bil-
kontribuzzjoni ta’ interventi intiżi”. Fatturi differenti jistgħu jixprunaw ir-riżultat maħsub lejn jew lil hinn mill-bidla 
mixtieqa. Sabiex il-kuntest speċifiku jiġi rappreżentat aħjar fejn iseħħu l-interventi, l-Istati Membri jwaqqfu indikatur 
tar-riżultat speċifiku li jieħu kont ta’ dawn il-parametri kollha.
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115
Il-Kummissjoni tinnota li effettivament m’hemmx bżonn li l-PO jiddefinixxu miri għall-indikaturi komuni kollha. Dik 
hija r-raġuni għalfejn mhumiex kollha PO. Madankollu jeħtieġ li jiġu rrappurtati kollha għall-prijoritajiet kollha ta’ 
investiment.

124
Kif indikat fid-Dokument ta’ gwida FEŻR dwar Monitoraġġ u evalwazzjoni, indikaturi tar-riżultati għall-FEŻR jirreferu 
għad-dimensjoni speċifika tal-benesseri u l-progress għan-nies li sservi ta’ motivazzjoni għal azzjoni politika u tir-
relata għall-benefiċjarji potenzjali kollha. Kuntrarjament għal indikaturi tal-output, l-indikaturi tar-riżultati huma 
għalhekk mhux strettament u esklussivament relatati ma’ investimenti FEŻR. Filwaqt li l-investiment FEŻR probab-
bilment ser ikun kontributur importanti lejn il-bidla prevista, fatturi esterni oħra — li jmorru lil hinn mill-Awtorità 
Maniġerjali u, xi drabi, anki awtoritajiet nazzjonali u/jew reġjonali — se jkollhom ukoll effett.

127
Il-Kummissjoni tinnota li d-dejta dwar l-indikaturi tar-riżultati fuq żmien itwal għandha tinġabar abbażi ta’ kampjun 
rappreżentattiv u għalhekk mhux għall-parteċipanti kollha (ara l-Anness I tar-Regolament FSE).

128
Il-Kummissjoni tenfasizza li l-valutazzjoni tal-effetti netti tmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ monitoraġġ 
u hija s-suġġett ta’ evalwazzjonijiet mill-Awtoritajiet Maniġerjali. L-Awtoritajiet Maniġerjali huma mitluba jivvalutaw 
tal-inqas darba, l-impatt ta’ kull objettiv speċifiku. Il-Kummissjoni ppromwoviet b’mod intensiv it-twettiq ta’ evalwa-
zzjonijiet kontrofattwali tal-impatt sabiex tistma l-effetti netti tal-FSE, li huwa ffaċilitat permezz ta’ ġbir u ħażna ta’ 
dejta individwali dwar parteċipanti.

130
Il-Kummissjoni tinnota li hemm rekwiżiti ta’ informazzjoni differenti, iżda dan ma jwassalx neċessarjament għal 
sistemi ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni kompletament differenti.

131
Il-Kummissjoni tinnota li l-programmi tal-FEŻR ikopru varjetà wiesgħa ta’ temi ta’ investiment u joperaw f’kuntesti 
soċjali eteroġeni, ekonomiċi u ġeografiċi. L-approċċ il-ġdid fuq l-orjentazzjoni tar-riżultati 2014–2020 jitfa’ enfasi fuq 
artikulazzjoni aktar ċara ta’ objettivi ta’ politika kjarifikati fir-regolamenti rispettivi speċifiċi għall-Fondi. F’termini 
ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni, indikaturi komuni tal-output tal-FEŻR jkopru l-interventi l-aktar użati biex 
jiżguraw aggregazzjoni sinifikanti fil-livell tal-UE. Madankollu dawn mhumiex suffiċjenti biex ikopru l-kumplessità 
u l-varjetà ta’ interventi mwettqa mill-Istati Membri madwar l-UE. Għalhekk, indikaturi speċifiċi għall-programm 
(jew indikaturi tar-riżultati output) kienu espliċitament magħżula mill-Istati Membri flimkien ma’ indikaturi komuni li 
jirriflettu l-kuntest speċifiku li l-programmi joperaw. F’ħafna każijiet, l-informazzjoni rilevanti hija disponibbli u pri-
marjament miġbura minn isfel għal fuq.
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132
Jekk jogħġbok irreferi għat-tweġiba tal-Kummissjoni taħt il-paragrafu 131.

134
Il-Kummissjoni tqis li approċċ “wieħed tajjeb għal kulħadd” rigward l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni ma jkunx fat-
tibbli jew prattiku f’konformità ma’ riċerka ta’ esperti li tikkonkludi li ma hemmx l-aħjar mod kif wieħed jimplimenta 
l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni. Il-prattika turi li tentattivi biex jiġi implimentat l-approċċ riġidu jwasslu għal 
eżerċizzju burokratiku tal-lista ta’ kontroll, aktar milli għodda ta’ ġestjoni tal-baġit ġenwina.

Irreferi wkoll għat-tweġiba tal-Kummissjoni għall-Kaxxa 13.

Rigward kawżi possibbli tal-varjazzjonijiet fl-ispejjeż unitarji ta’ kostruzzjoni ta’ awtostradi bejn Stati Membri dif-
ferenti li l-Qorti tirreferi għalihom, il-Kummissjoni osservat li fir-rapport preċedenti1 li “normalment it-tbassir ta’ 
domanda u għalhekk il-kost relatat għal kull użu jikkunsidraw il-kuntest speċifiku ħafna tar-reġjuni (…) Toroq teknika-
ment aktar kumplessi għandhom kostijiet ogħla għal kull km minn toroq oħra.. Din l-analiżi tiddependi ħafna wkoll fuq 
iċ-ċirkostanzi ġeografiċi li fihom kienu awditjati t-toroq mibnija.”

Il-Kummissjoni f’dan ir-rigward aċċettat li tkompli twettaq studji ulterjuri fil-kost għal kull unità.

Kaxxa 13 — Baġitjar abbażi tal-prestazzjoni
L-OECD [*] iddefiniet bħala l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni l-ibbaġitjar li jorbot flimkien il-fondi allokati għal 
riżultati li jistgħu jitkejlu. Hemm tliet tipi wiesa’: baġitjar abbażi tal-prestazzjoni preżentazzjonali, baġitjar informat 
fuq il-prestazzjoni u bbaġitjar tal-prestazzjoni dirett. [*Ara s-sit tal-OECD f’http://www.oecd.org/gov/budgeting/sen-
iorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm. ] Il-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-OECD bħala parti 
mill-Baġit tal-UE ffukat fuq sforzi ta’ Riżultati għall-introduzzjoni ta’ titjib prattiku fil-qafas ta’ prestazzjoni eżistenti 
ta’ programmi stabbiliti fil-QFP 2014-2020.

Informazzjoni dwar il-prestazzjoni mhijiex u m’għandhiex tkun l-uniku element ta’ xprunar għal deċiżjonijiet 
baġitarji, u għalhekk hu normali li informazzjoni oħra hija meqjusa wkoll.

Il-baġit tal-UE huwa baġit tal-prestazzjoni li jippermetti lill-awtorità baġitarja tieħu f’kunsiderazzjoni l-informazzjoni 
tal-prestazzjoni matul il-proċess baġitarju billi jipprovdi informazzjoni dwar l-objettivi tal-programmi u l-progress 
fit-twettiq tagħhom (jiġifieri dak li jsir jew dak li kien mistenni li jsir bil-fondi allokati għal kull programm) fid-dikja-
razzjonijiet tal-programm mehmuża mal-Abbozz tal-Baġit. Marbuta espliċitament ma’ kull żieda fir-riżorsi għal żieda 
f’outputs jew riżultati oħrajn fuq il-livell tal-baġit huwa rari li dan jintuża fil-prattika u jekk iva, f’każijiet speċifiċi biss 
(il-Bank Dinji, l-OECD). L-approċċ baġitarju dirett li jimplika li jorbot kull żieda/tnaqqis fir-riżorsi għal żieda/tnaqqis 
f’outputs jew riżultati oħrajn ma jitqiesx fattibbli jew applikabbli fuq il-livell tal-baġit tal-UE, għal programmi dif-
ferenti u mill-metodi ta’ ġestjoni.

1 It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafu 32 u 33 tar-Rapport Speċjali Nru 5/2013 “Il-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE jintefqu sew fuq 
it-toroq?”

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

136
Il-Kummissjoni tinnota li d-dejta pprovduta mill-Istati Membri fuq l-indikaturi komuni kollha tal-output u, għall-
FSE, ukoll fuq l-indikaturi komuni tar-riżultati, tista’ u sejra tiġi aggregata għal kull Fond fil-livell tal-UE u l-Kum-
missjoni tipprovdi rapport ta’ sinteżi lill-PE, il-Kunsill, il-KESE u l-KtR fuq bażi annwali. L-ewwel rapport ġie adottat 
fl-20.12.2016 (COM(2016)812). Barra minn hekk, dejta dettaljata hija disponibbli pubblikament u tista’ tiġi kkonsultata 
fuq pjattaforma tad-dejta miftuħa2.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-indikaturi komuni — kif adottati mill-koleġiżlaturi fir-Regolamenti speċifiċi għall-
Fondi — jipprovdu dejta li hija meħtieġa sabiex ikunu jistgħu juru lill-Awtorità Baġitarja, iżda wkoll liċ-ċittadini 
Ewropej, x’qed jiksbu l-Fondi ESI u li l-baġit tal-UE huwa ffukat fuq u t-twassil ta’ riżultati.

137
Il-Kummissjoni tinnota li r-Regolament QFP ġie adottat biss mill-koleġiżlaturi f’Diċembru 2013. Il-leġiżlazzjoni settor-
jali ma setgħetx tiġi adottata qabel dan, anki kieku l-proposti tal-Kummissjoni saret qabel.

Il-Kummissjoni tenfasizza li fattur ieħor li jrid jitqies huwa l-fatt li r-regoli ġenerali dwar il-Fondi (jiġifieri s-CPR) issa 
kellhom jiġu adottati kemm mill-Kunsill kif ukoll mill-PE.

Il-Kummissjoni tat prijorità lill-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni sekondarja skont il-ħtiġijiet taċ-ċiklu ta’ programmazzjoni. 
Il-leġiżlazzjoni sekondarja meħtieġa għall-adozzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija (PAs) u l-Programmi Operazzjonali (PO) 
u għat-twaqqif ta’ strutturi ta’ konsenja bażiċi ġiet adottata sa Marzu 2014 (abbozzi preċedenti ġew diskussi mal-
Istati Membri fl-2013), segwiti minn atti li pprovdew regoli essenzjali għall-implimentazzjoni sa Jannar 2015. Il-fatt li 
l-qafas legali tlesta biss f’Jannar 2016, ma kellux impatt fuq il-bidu tal-programmazzjoni.

138
Rigward il-gwida, il-Kummissjoni tfakkar li dawn kienu diġà ġew diskussi fil-Grupp ta’ Esperti dwar l-Atti Delegati 
u ta’ Implimentazzjoni qabel l-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ tal-atti bażiċi. B’definizzjoni, il-Kummissjoni hija biss 
f’pożizzjoni li tiffinalizza n-noti ta’ gwida ladarba l-qafas regolatorju ġie miftiehem u adottat mill-koleġiżlaturi. Jekk 
jogħġbok irreferi wkoll għat-tweġiba tal-Kummissjoni taħt il-paragrafu 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Il-Kummissjoni tinnota li t-tul kumplessiv ta’ programmazzjoni kien konsiderevolment iqsar fl-2007 – 2013. Jekk 
jogħġbok irreferi għall-paragrafi 49, 52, 53, u 55 għal aktar statistika dettaljata.

141
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt il-paragrafu 55.

Rakkomandazzjoni 1
Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. Il-preżentazzjoni f’waqtha ta’ proposti leġiżlattivi għall-politika ta’ 
Koeżjoni hija prijorità għall-Kummissjoni. L-għażla taż-żmien, madankollu, tiddependi fuq l-adozzjoni tal-proposta 
għar-Regolament QFP. Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament QFP3, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-pożizzjoni 
tagħha dwar il-qafas finanzjarju pluriennali ta’ wara l-2020 qabel l-1 ta’ Jannar 2018. Il-proposta tal-Kummissjoni 
għall-pakkett leġiżlattiv għall-politika ta’ koeżjoni wara l-2020 ser tkun ippreżentata sussegwentement.

Il-Kummissjoni se taħdem mill-qrib mal-koleġiżlaturi bl-għan li jkun hemm adozzjoni f’waqtha u dħul fis-seħħ tal-
qafas leġiżlattiv.

143
Il-Kummissjoni implimentat sistema biex timmonitorja l-konċentrazzjoni tematika permezz tad-dejta mogħtija fil-
PO, flimkien ma’ informazzjoni addizzjonali mill-Istati Membri kkonċernati u hija kunfidenti li dan huwa biżżejjed 
sabiex jiġi stabbilit jekk rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematiċi humiex rispettati.

Jekk jogħġbok irreferi għat-tweġiba tal-Kummissjoni taħt il-paragrafu 62 għal aktar dettalji.

Rakkomandazzjoni 2

a)
Il-Kummissjoni tieħu nota tar-rakkomandazzjoni li hija indirizzata lill-Istati Membri.

b)
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
konċentrazzjoni tematiċi hija vverifikata fiż-żmien tal-adozzjoni tal-PO/l-emenda tal-PO. Matul l-implimentazz-
joni, il-konformità hija mmonitorjata permezz tad-dejta pprovduta mill-Istati Membri fir-Rapport Annwali ta’ 
Implimentazzjoni.

144
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha taħt il-paragrafi 75 u 76.

145
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha taħt il-paragrafi 86 u 87.

3 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 1311/2013.
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146
Il-Kummissjoni tinnota li l-politika ta’ koeżjoni hi strument ibbażat fuq il-post għat-twassil ta’ soluzzjonijiet imfassla 
apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi u l-isfidi tal-Istati Membri u r-reġjuni. Għalhekk, l-obbligi ta’ rapportar ġew stabbiliti 
fi ftehim mal-Istati Membri sabiex jirriflettu b’mod suffiċjenti l-kuntest speċifiku ta’ kull PO u biex jippermettu rap-
portar sinifikanti kif ukoll l-evalwazzjoni. Jekk jogħġbok irreferi għat-tweġibiet tal-Kummissjoni taħt il-paragrafi 91 
għal aktar dettalji.

147
Il-Kummissjoni tinnota li filwaqt li l-informazzjoni finanzjarja tal-FEŻR ċertament ma hijiex formalment konformi 
mal-qafas ta’ prestazzjoni, l-Istati Membri għandhom din l-informazzjoni u jkunu jistgħu jaqsmuha fuq bażi ad hoc.

Il-Kummissjoni tenfasizza li tali informazzjoni tkun kważi ċertament disponibbli għall-programmi għall-evalwazzjoni 
tal-impatt tal-programmi matul il-perjodu wkoll bl-għan li tiġi evalwata l-kosteffettività u l-kosteffiċjenza 
tal-interventi.

148
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt il-paragrafu 104.

149
Il-Kummissjoni qed tesplora l-possibbiltà li tipproċedi lejn l-armonizzazzjoni ta’ dawk il-kunċetti fil-kuntest tad-
diskussjonijiet ta’ wara l-2020. Jekk jogħġbok irreferi wkoll għat-tweġibiet tal-Kummissjoni taħt il-paragrafi 110 - 112 
għal analiżi ulterjuri.

150
Il-Kummissjoni tinnota li hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri biex jiddeterminaw l-approċċ tagħhom maqsum 
skont il-kategorija tar-reġjun u għalhekk jista’ jkun hemm differenzi fil-metodoloġija. Ingħatat gwida sabiex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni korretta ta’ dan il-qsim. Jekk jogħġbok irreferi għat-tweġiba tal-Kummissjoni taħt il-
paragrafu 101.

Rakkomandazzjoni 3
Il-Kummissjoni parzjalment taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Il-Kummissjoni taċċetta li teżamina l-kamp ta’ applikazzjoni għal terminoloġija bi prestazzjoni koerenti fir-Regola-
ment Finanzjarju u madwar bażijiet legali settorjali għall-perjodu ta’ wara l-2020. Madankollu, il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni f’dan l-istadju li tieħu impenji speċifiċi b’rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ wara l-2020.

Rakkomandazzjoni 4
Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni u se tiġi implimentata bl-għan li titħejja wara l-proposti 2020 kif 
ġej:

Fuq il-bażi tad-dejta tal-2014-2020, il-Kummissjoni qed tesplora l-użu usa’ possibbli ta’ indikaturi komuni tar-riżultat 
u tal-output. Madankollu, sabiex jiġi determinat l-impatt, se jkunu meħtieġa evalwazzjonijiet ukoll (kif kien il-każ 
ukoll fil-passat).

Il-Kummissjoni tinnota li din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
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151
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha taħt il-paragrafu 124.

Rakkomandazzjoni 5
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni u se tkompli tiġi implimentata kif deskritt hawn taħt:

Il-Kummissjoni tkompli xxerred l-evalwazzjonijiet ta’ prattika tajba.

Permezz ta’ sħubija ta’ valutazzjoni tal-FSE u permezz ta’ attivitajiet oħrajn, bħal pereżempju l-appoġġ ipprovdut 
permezz ta’ CRIE (Ċentru għar-Riċerka dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt) li jippromwovi l-użu ta’ evalwazzjonijiet tal-
impatt kontrofattwali.

Barra minn hekk, in-netwerk ta’ evalwazzjoni REGIO mal-Istati Membri jiltaqa’ darbtejn sa tliet (2-3) darbiet fis-sena 
bl-għan, fost affarijiet oħra, li tinxtered il-prassi tajba fost il-membri tagħha.

Bl-appoġġ tal-Help Desk ta’ Evalwazzjoni ta’ REGIO-EMPL, il-Kummissjoni qed tgħin lill-Istati Membri biex 
jaġġornaw il-pjanijiet ta’ evalwazzjoni u jirrevedu l-evalwazzjonijiet magħmula mill-Istati Membri (Evalwazzjoni bejn 
il-pari).

Il-Kummissjoni tinnota li din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

152
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha taħt il-paragrafi 130 u 131.

153
Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha taħt il-paragrafi 130 u 131.

Rakkomandazzjoni 6
L-ewwel inċiż: Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. Fil-perjodu 2014–2020, il-Kummissjoni tikkomunika 
sommarji ta’ rapporti annwali ta’ AIRs lill-PE/Kunsill. It-tagħlim tal-politika huwa ffaċilitat wkoll billi ssir disponib-
bli dejta dwar indikaturi, miri u t-twettiq tagħhom fuq il-Pjattaforma ta’ Dejta Miftuħa tal-FSIE. Il-Kummissjoni qed 
tuża wkoll in-Netwerk tal-Evalwazzjoni mal-Istati Membri biex tippromwovi l-iskambju ta’ riżultati ta’ prattika tajba 
u tagħlim ta’ politika mill-evalwazzjonijiet.

It-tieni inċiż: Il-Kummissjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti. Il-baġit tal-UE huwa baġit tal-prestazzjoni li 
jippermetti lill-awtorità baġitarja tieħu f’kunsiderazzjoni l-informazzjoni tal-prestazzjoni matul il-proċess baġitarju 
billi jipprovdi informazzjoni dwar l-objettivi tal-programmi u l-progress fit-twettiq tagħhom (jiġifieri dak li jsir jew 
dak li kien mistenni li jsir bil-fondi allokati għal kull programm) fid-dikjarazzjonijiet tal-programm mehmuża mal-
Abbozz tal-Baġit. Marbuta espliċitament ma’ kull żieda fir-riżorsi għal żieda f’outputs jew riżultati oħrajn fuq il-
livell tal-baġit huwa rari li dan jintuża fil-prattika u jekk iva, f’każijiet speċifiċi biss (il-Bank Dinji, l-OECD). L-approċċ 
baġitarju dirett li jimplika li jorbot kull żieda/tnaqqis fir-riżorsi għal żieda/tnaqqis f’outputs jew riżultati oħrajn ma 
jitqiesx fattibbli jew applikabbli fuq il-livell tal-baġit tal-UE, għal programmi differenti u mill-metodi ta’ ġestjoni.





Pubblikazzjonijiet bla ħlas:

•  kopja waħda: 
permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep:  
mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm), 
mid-delegazzjonijiet f'pajjiżi li mhumiex �-UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm),  
billi tikkuntatja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm) 
jew ċempel 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien �-UE) (*).
(*)  L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini  
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Ftehimiet ta’ Sħubija huma pjanijiet ta’ investiment 
strateġiku għall-Istati Membri tal-UE li jindikaw liema huma 
l-prijoritajiet nazzjonali ta’ nfiq tagħhom għall-fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020.
F’dan ir-rapport, aħna eżaminajna jekk il-Ftehimiet ta’ 
Sħubija ffirmati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri jgħinux biex il-fondi b’volum totali ta’ finanzjament 
ta’ EUR 350 biljun jiġu mmirati b’mod aktar effettiv.

Aħna sibna li, minkejja diffikultajiet inizjali, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ffukaw aħjar il-fondi fuq it-tkabbir 
u l-impjiegi, identifikaw il-ħtiġijiet ta’ investiment 
u rnexxielhom jikkonkretizzawhom fl-objettivi u r-riżultati li 
kienu qed jimmiraw li jilħqu u jiksbu. Huma ssettjaw 
azzjonijiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet u identifikaw outputs 
għall-programmi li huma koperti mill-Ftehimiet. 
Madankollu, ġie żviluppat għadd kbir bla meħtieġ ta’ 
indikaturi tal-prestazzjoni, u l-kejl tal-prestazzjoni mhuwiex 
armonizzat bejn il-fondi. Aħna nagħmlu għadd ta’ 
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex itejbu l-operat tal-Ftehimiet.

1977 - 2017
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