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L-Awdituri tal-UE jaċċennaw l-oqsma ewlenin għas-
simplifikazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni wara l-2020 
Is-simplifikazzjoni tar-regoli applikabbli għall-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni hija sfida ewlenija li 
trid tiġi indirizzata għall-perjodu ta’ wara l-2020. F’Dokument Informattiv u Analitiku ġdid li 
nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-awdituri jippreżentaw serje ta’ prinċipji li jridu jiġu 
segwiti u oqsma ewlenin li jeħtieġ jingħataw attenzjoni mill-Kummissjoni Ewropea, mill-
Parlament Ewropew u mill-Istati Membri, meta jkunu qed jittieħdu deċiżjonijiet dwar regoli 
ġodda.  

“Matul is-snin, minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea, it-twettiq tal-politika ta’ Koeżjoni sar 
kumpless wisq”, qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għad-Dokument Informattiv u Analitiku. “Hemm qbil dwar il-ħtieġa ta’ aktar simplifikazzjoni 
wara l-2020, iżda jrid ikun hemm ukoll ċarezza dwar l-objettivi tas-simplifikazzjoni u kif din 
għandha tinkiseb.” 

B’mod ġenerali, l-awdituri jipproponu li jeħtieġ li l-prinċipji gwida għas-simplifikazzjoni tal-politika 
wara l-2020 ikunu jinvolvu strateġija ddefinita tajjeb b’approċċ strutturat u bbażat fuq l-evidenza. 
Sabiex jiksbu simplifikazzjoni effettiva, il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Istati 
Membri kollha jeħtieġu juru impenn sod; jeħtieġu wkoll iżommu preżenti li s-simplifikazzjoni 
mhijiex għan fiha nfisha u ma għandhiex tipperikola t-titjib li diġà nkiseb fil-kontrolli interni.  

L-awdituri jidentifikaw ħames oqsma ewlenin li jeħtieġ jingħataw attenzjoni partikolari mill-
Kummissjoni, mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Istati Membri. 

• Regoli sempliċi, ċari u stabbli, kif ukoll armonizzazzjoni tar-regoli bejn il-fondi u l-
programmi differenti.  
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• L-istruttura ta’ ġestjoni tal-Programmi Operazzjonali. L-arranġamenti attwali jinvolvu 
aktar minn 390 programm b’madwar 1,400 awtorità inkarigati mill-ġestjoni u l-kontroll tagħhom. 
Dan joħloq kumplessità bla bżonn u jfixkel it-twettiq effiċjenti tal-politika.  

• Regolamentazzjoni żejda (żieda ta’ aktar kumplessità fil-livell tal-Istat Membru) u 
ineffiċjenza amministrattiva fl-għażla tal-proġetti u l-monitoraġġ tal-programmi. Hemm potenzjal 
sinifikanti biex issir ekonomija permezz ta’ użu aħjar tat-teknoloġija moderna. 

• L-użu ta’ opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati u miżuri oħra bbażati fuq kundizzjonijiet. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm fokus akbar fuq il-prestazzjoni 
meta jsiru pagamenti mal-issodisfar tal-kundizzjonijiet.  

• L-effiċjenza u l-effettività tal-kontrolli. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
arranġamenti ċari għall-ambitu u l-frekwenza tal-verifikazzjonijiet fil-livelli kollha. Jenħtieġ ukoll li 
l-Istati Membri jindirizzaw problemi bħal ma hija l-ħtieġa li jsiru preżentazzjonijiet multipli tal-
istess dokumenti.  

Noti lill-Edituri 

Dokument Informattiv u Analitiku mhuwiex rapport tal-awditjar, iżda analiżi bbażata fuq 
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u fuq ix-xogħol tal-awdituri fil-qasam tal-politika. 

Il-politika ta' Koeżjoni għandha l-għan li tnaqqas id-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni. Il-baġit totali għall-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew huwa ta’ EUR 350 biljun għall-perjodu 2014-2020. 

Għada l-Kummissjoni hija mistennija li tippreżenta l-proposti leġiżlattivi tagħha għall-politika ta' 
Koeżjoni. 

Id-dokument informattiv u analitiku tal-QEA dwar is-simplifikazzjoni fit-twettiq tal-politika ta' 
Koeżjoni wara l-2020 (“Simplification in post-2020 delivery of Cohesion Policy”) attwalment jinsab 
fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 
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