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L-appoġġ mogħti mill-UE għall-Balkani tal-Punent ixxekkel minn 
nuqqasijiet fl-awtoritajiet nazzjonali, jgħidu l-Awdituri  

L-appoġġ finanzjarju mogħti mill-UE għall-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent kien effettiv b'mod ġenerali u għen biex tissaħħaħ 
il-kapaċità amministrattiva fir-reġjun, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Iżda dan għandu jitqiegħed fi 
sfond ta' nuqqasijiet konsiderevoli li huma inerenti għall-awtoritajiet nazzjonali fir-reġjun. 

L-awdituri wettqu "metaawditu", li huwa ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni mill-KummissjoniEwropea tal-assistenza ta' qabel l-
adeżjoni fl-Albanija, fil-Bożnija-Ħerzegovina, fil-Kosovo, fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fil-Montenegro u fis-
Serbja bejn l-2007 u l-2013. L-awdituri prinċipalment ivvalutaw data mir-rapporti speċjali preċedenti tagħhom u minn 
evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni, u eżaminaw il-proċess, kollu kemm hu, ta' programmazzjoni, kif ukoll 52 proġett nazzjonali 
u 3 programmi reġjonali. Huma ħadu wkoll inkunsiderazzjoni żviluppi relatati mal-perjodu 2014-2020.  

Huma sabu li l-objettivi ta' ġestjoni tal-Kummissjoni mhux dejjem kienu speċifiċi u mhux dejjem setgħu jitkejlu. Il-programmi 
u l-proġetti kienu bbażati fuq il-ħtiġijiet, iżda xi valutazzjonijiet li saru mill-benefiċjarji fis-settur tal-"istat tad-dritt" urew 
nuqqasijiet konsiderevoli. L-assorbiment tal-fondi xxekkel minn kapaċità amministrattiva dgħajfa f'xi pajjiżi u minn rekwiżiti 
stretti marbutin mal-ġestjoni tal-fondi tal-UE meta l-implimentazzjoni ġiet deċentralizzata. 

"Jenħtieġ li l-Kummissjoni tapplika kundizzjonijiet stretti b'mod sistematiku u li twettaq segwitu tagħhom", qal Istvan 
Szabolcs Fazakas, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Jekk ikun meħtieġ, pagamenti 
futuri jistgħu jitnaqqsu jew jiġu sospiżi." 

Għalkemm kien hemm nuqqasijiet fir-rappurtar, il-Kummissjoni kienet effettiva fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
proġetti, jgħdu l-awdituri. Hija kienet ukoll parzjalment effettiva fit-twettiq ta' segwitu tal-konklużjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet. Minkejja nuqqasijiet konsiderevoli fil-livell tal-benefiċjarji, kien irnexxielha 
tappoġġa l-koordinazzjoni tad-donaturi. 

Fir-rigward tal-kapaċità amministrattiva, b'mod ġenerali l-assistenza mogħtija mill-UE kienet wasslet l-outputs ippjanati, u l-
appoġġ għall-istat tad-dritt u għar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika kien parzjalment sostenibbli. 

Għall-proġetti fil-qasam tal-"istat tad-dritt", il-Kummissjoni ma kinitx applikat il-kundizzjonijiet b'mod konsistenti, u 
relattivament ftit li xejn finanzjament kien ġie pprovdut f'oqsma ewlenin bħalma huma l-libertà tal-midja, il-prosekuzzjoni 
pubblika, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. In-nuqqas ta' rieda politika mill-benefiċjarji biex 
jirriformaw l-istituzzjonijiet, baġit u persunal insuffiċjenti, kif ukoll koordinazzjoni fqira kienu wkoll affettwaw is-
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sostenibbiltà tal-proġetti. 

Fil-qasam tar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kummissjoni rnexxielha tittrasforma ħafna outputs tal-proġetti 
f'riżultati sostenibbli. Għalkemm dan ma kienx objettiv espliċitu ta' dawn il-proġetti, il-Kummissjoni setgħet tħeġġeġ lill-
benefiċjarji biex jużaw l-assistenza bħala għodda ta' tagħlim fil-bqija tal-amministrazzjoni pubblika tagħhom. 

Minħabba li l-Balkani tal-Punent huwa reġjun magħmul minn pajjiżi li kollha kemm huma qed jaspiraw li jingħaqdu mal-UE, 
il-Kummissjoni ħeġġet il-kooperazzjoni reġjonali u t-titjib tal-kapaċità amministrattiva. Madankollu, matul il-perjodu 
awditjat, il-Kunsill għall-Kooperazzjoni Reġjonali ma kellux impatt sinifikanti fuq il-post. Id-djalogu politiku fir-reġjun kellu 
impatt limitat fuq l-istat tad-dritt f'għadd ta' każijiet, jgħidu l-awdituri, għalkemm tabilħaqq irnexxielu jikseb xi progress fir-
rigward tar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. 

Ir-rapport jippreżenta rakkomandazzjonijiet biex jittejbu t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġetti fil-Balkani tal-Punent, u 
biex jitħeġġeġ impenn akbar mill-awtoritajiet nazzjonali. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• tissettja objettivi speċifiċi bbażati fuq prijoritajiet ikklassifikati u miri li jistgħu jitkejlu; 

• tapplika ġestjoni indiretta b'mod selettiv, meta tidentifika kapaċità amministrattiva dgħajfa;  

• tapplika kundizzjonijiet rilevanti fil-livelli kollha u twettaq segwitu tagħhom, u jekk ikun meħtieġ tieħu miżuri ta' 
infurzar bħat-tnaqqis fl-allokazzjonijiet futuri, is-sospensjoni tal-pagamenti u l-kanċellazzjoni ta' proġetti mhux ikkuntrattati;  

• timmonitorja programmi u proġetti sensittivi b'mod sistematiku; 

• tinvolvi lill-pajjiżi benefiċjarji f'impenn politiku aktar b'saħħtu biex jistabbilixxu rekord konvinċenti ta' 
investigazzjoni effettiva, prosekuzzjoni u kundanni finali effettivi f'każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli u ta' kriminalità 
organizzata, u tirrikjedi li huma jibnu aktar ir-rekords tagħhom; 

• timmira aħjar ir-riżorsi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata u l-libertà tal-midja, kif ukoll tuża 
djalogu politiku biex tappoġġa t-twassil ta' riżultati fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika u f'dak tal-istat tad-dritt; 

• tappoġġa kooperazzjoni reġjonali u tiżgura li l-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal dak l-għan irendu riżultati 
sostenibbli fuq il-post. 

Noti lill-Edituri 

Mill-2007 sal-2014, l-assistenza finanzjarja mill-UE lill-Balkani tal-Punent permezz tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni (IPA) ammontat għal EUR 5.1 biljun. Hija ġiet allokata fil-kuntest ta' programmi nazzjonali u reġjonali. Bejn wieħed 
u ieħor kwart tal-finanzjament ta' programmi nazzjonali marru għat-titjib tal-kapaċità amministrattiva fis-setturi ewlenin li 
huma l-istat tad-dritt u r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Minbarra dan, id-djalogu politiku kkontribwixxa għat-titjib 
tal-kapaċità amministrattiva fis-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li kienu l-benefiċjarji legali u finanzjarji. 

Status tas-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent fir-rigward tal-adeżjoni mal-UE*: 

 Kandidat mill- Negozjati tal-adeżjon 
L-Albanija 2014 L-ebda negozjati 
Il-Bożnija-Ħerzegovina Pajjiż kandidat potenzjali L-ebda negozjati 
Il-Kosovo Pajjiż kandidat potenzjali L-ebda negozjati 
L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 2005 L-ebda negozjati 
Il-Montenegro 2010 22 kapitolu miftuħ, 2 magħluqin 
Is-Serbja 2012 Żewġ kapitoli miftuħin 

 

*L-istatus fiż-żmien meta sar l-awditu (is-6 ta' Ġunju 2016). Għall-istatus attwali, jekk jogħġbok ara: 
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http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2016: "Assistenza ta' qabel l-adeżjoni mogħtija mill-UE għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fil-
Balkani tal-Punent: metaawditu" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 
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