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Il-politika ta' Koeżjoni: l-enfasi għadha fuq l-outputs aktar 
milli fuq ir-riżultati, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, minkejja l-intenzjoni li ilha teżisti biex 
is-sitwazzjoni titjieb, il-proċeduri għall-għażla ta’ proġetti fil-politika ta' Koeżjoni għadhom jagħmlu 
enfasi fuq l-outputs u l-infiq aktar milli fuq ir-riżultati. L-awdituri jgħidu li, barra minn hekk, 
minħabba nuqqasijiet fil-monitoraġġ huwa diffiċli li jiġi vvalutat sa liema punt il-finanzjament mill-
UE kkontribwixxa għall-objettivi tal-UE u tal-Istati Membri. 

Matul il-perjodu 2014 sa 2020, permezz tal-politika ta' Koeżjoni tagħha, l-UE allokat kważi 
EUR 350 biljun biex tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku, 
l-iżvilupp sostenibbli u t-titjib fil-kwalità tal-ħajja fl-Istati Membri. F’rapporti preċedenti, l-awdituri 
laqgħu l-miżuri li l-Kummissjoni Ewropea ħadet bl-għan li jiżdied il-fokus fuq ir-riżultati. Madankollu, 
huma ssottolinjaw ukoll id-dgħufijiet serji fl-effettività u fil-monitoraġġ, tal-miżuri. Għal dan ir-rapport, 
huma eżaminaw proġetti minn seba’ programmi f’erba’ Stati Membri: ir-Repubblika Ċeka, Franza, l-
Italja u l-Finlandja.  

“Għalkemm l-istruttura tal-programmi tal-politika ta' Koeżjoni issa hija aktar orjentata lejn ir-riżultati, 
b’loġika ta’ intervent aktar b’saħħitha u sett estensiv ta’ indikaturi, b’mod ġenerali aħna nikkonkludu li 
l-għażla tal-proġetti għadha mhijiex orjentata biżżejjed lejn ir-riżultati u li l-monitoraġġ għadu fil-biċċa 
l-kbira orjentat lejn l-outputs,” qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. 

L-awdituri jgħidu li l-benefiċjarji potenzjali kienu infurmati tajjeb u ngħatalhom appoġġ xieraq biex 
jaċċessaw il-finanzjament mill-UE. Il-proċeduri li eżaminaw kienu maħsuba biex jappoġġaw l-għażla ta’ 
proġetti rilevanti għall-objettivi tal-programmi, iżda l-kriterji tal-għażla rari kienu jeħtieġu li l-applikanti 
jiddefinixxu indikaturi tar-riżultati kwantifikati fil-livell tal-proġetti. Għalhekk huwa diffiċli li jiġi 
eżaminat jekk il-proġetti kisbux ir-riżultati intenzjonati tagħhom. Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira mill-
proġetti ntgħażlu fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel, minflok ma ngħataw punteġġi u ma 
ġew ikklassifikati bi tqabbil ma’ xulxin. B’riżultat ta’ dan, ma hemm l-ebda garanzija li kienu l-aħjar 
proġetti li ġew iffinanzjati. 
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L-awdituri sabu li s-sistemi ta’ monitoraġġ ma bdewx jiffunzjonaw qabel ma kien intlaħaq stadju 
avvanzat fil-proċess, prinċipalment minħabba dewmien fl-adozzjoni tal-qafas legali fil-livell tal-UE. 
Kien għad hemm xi dgħufijiet f’xi wħud mis-sistemi tal-IT li ntużaw, li kkomprometta l-affidabbiltà tad-
data ta’ monitoraġġ prodotta. L-informazzjoni ta’ monitoraġġ għadha fil-biċċa l-kbira orjentata lejn l-
output: ir-rappurtar tal-Kummissjoni jindika li sar xi progress fl-outputs imqabbel mal-infiq, iżda hemm 
biss informazzjoni limitata dwar ir-riżultati reali li nkisbu. 

Fl-2019, il-Kummissjoni se teżamina l-kisbiet tal-programmi bil-ħsieb li tirrilaxxa r-riżerva ta' 
prestazzjoni, ammont li jitwarrab fil-bidu tal-perjodu għal kull programm. Din l-analiżi tibbaża fuq id-
data li tiġi prodotta minn dawn is-sistemi ta’ monitoraġġ. L-awdituri jwissu li l-Kummissjoni tista’ 
ssibha diffiċli biex twettaq analiżi siewja jekk is-sistemi ta’ monitoraġġ ma jkunux qed jaħdmu tajjeb.  

L-awdituri jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

• jenħtieġ li l-Istati Membri jqabblu l-applikazzjonijiet tal-proġetti, jitolbu lill-benefiċjarji 
jiddefinixxu tal-inqas indikatur wieħed reali tar-riżultati għal kull proġett u jivvalutaw ir-riżultati 
mistennija u l-indikaturi għall-applikazzjonijiet; 

• jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddefinixxi indikaturi komuni tar-riżultati għall-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u ttejjeb ir-rappurtar tagħha dwar il-prestazzjoni; 

• jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li fl-2019 issir analiżi tal-prestazzjoni siewja. 

 

Noti lill-Edituri  

Madwar terz tal-baġit tal-UE huwa allokat għall-politika ta' Koeżjoni. Bil-prezzijiet attwali, dan 
ammonta għal madwar EUR 230 biljun fil-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006, EUR 346.5 biljun 
fil-perjodu 2007-2013 u EUR 349.4 biljun fil-perjodu 2014-2020. 

Il-politika ta' Koeżjoni titwassal permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni. Il-Fondi jiġu implimentati permezz ta’ programmi operazzjonali, li 
jistipulaw il-prijoritajiet ta’ investiment u l-objettivi speċifiċi. Huma jiddeskrivu wkoll kif il-
finanzjament ikun se jintuża biex jiġu ffinanzjati l-proġetti. Il-programmi jiġu implimentati mill-Istati 
Membri u r-reġjuni tagħhom, li jagħżlu, jimmonitorjaw u jevalwaw il-proġetti. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-rapporti 
tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-xogħol 
tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2018 “L-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti taħt il-FEŻR u l-FSE fil-
perjodu 2014-2020 għadhom prinċipalment orjentati lejn l-outputs ” huwa disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA (www.eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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