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Miżuri li ttieħdu mill-QEA fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli tipprovdi servizz tal-awditjar 
pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi tal-awditjar f’waqthom, matul il-
pandemija tal-COVID-19, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iż-żminijiet diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu l-gratitudni 
tagħna lil dawk kollha li jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll fl-
UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż biex tiġi 
salvagwardjata s-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha 
fuq il-persunal tagħna u ħadna miżuri ta’ prekawzjoni biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji 
tagħhom. 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-23 ta’ April 2020 

Meħtieġa aktar fokus u aktar koordinazzjoni 
fl-infiq tal-UE għal siti kulturali, jgħidu l-
Awdituri 
Ġew żviluppati bosta inizjattivi Ewropej biex jippromwovu siti kulturali. Madankollu, skont 
rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-koordinazzjoni tagħhom mal-
arranġamenti ta’ finanzjament hija limitata wisq u l-investimenti tal-UE għandhom nuqqas ta’ 
fokus fuq il-preżervazzjoni u s-sostenibbiltà finanzjarja ta’ siti kulturali. L-awdituri jgħidu li, barra 
minn hekk, l-investimenti kulturali ma jiġux ittrattati bħala prijorità iżda prinċipalment bħala 
mezz ta’ promozzjoni ta’ objettivi ekonomiċi.  

L-UE għandha biex tkun kburija bir-rikkezza tad-diversità kulturali tagħha u stabbiliet għadd ta’ 
inizjattivi biex tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Bosta fondi tal-UE 
jistgħu jikkontribwixxu għal dan il-fini: l-aktar wieħed sinifikanti huwa l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). L-awdituri eżaminaw l-effetti ta’ dawn l-investimenti, u vvalutaw is-
sostenibbiltà finanzjarja u fiżika ta’ għadd ta’ siti li kienu rċevew għajnuna. Huma rrieżaminaw 
27 proġett f’7 Stati Membri: il-Ġermanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall, u r-
Rumanija. 

“Kważi nofs il-proġetti relatati ma’ siti kulturali ma kinux jiġu implimentati kieku ma kienx hemm 
investimenti tal-UE,” qal Pietro Russo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. “Madankollu, mhuwiex ċar x’biħsiebha tikseb l-UE permezz tal-inizjattivi attwali 
tagħha, billi dawn ibatu minn nuqqas ta’ fokus u ta’ koordinazzjoni.” 
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Il-kultura hija inkorporata, jew integrata, fi strateġiji u politiki differenti fil-livell tal-UE. Għall-
awdituri, il-koeżistenza ta’ bosta oqfsa, b’parteċipanti differenti, u b’perjodi u objettivi li jirkbu fuq 
xulxin, hija kumplessa żżejjed u tista’ toħloq konfużjoni. L-awdituri sabu wkoll li l-inizjattivi kulturali 
tal-UE għandhom impatt limitat fuq id-disponibbiltà tal-fondi tal-UE. B’mod partikolari, il-
parteċipazzjoni ta’ siti kulturali f’inizjattivi tal-UE ma titteħidx inkunsiderazzjoni mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri waqt il-finanzjament ta’ proġetti. 

B’madwar EUR 750 miljun disponibbli kull sena bejn l-2010 u l-2017, il-FEŻR huwa sors sinifikanti 
ta’ finanzjament għall-investimenti pubbliċi f’siti kulturali għal madwar terz tal-Istati Membri tal-
UE. Madankollu, id-dimensjoni kulturali ma tiġix ittrattata bħala prijorità għall-finanzjament taħt 
il-FEŻR, finanzjament li jibqa’ ċċentrat fuq kunsiderazzjonijiet ekonomiċi u soċjali. Għalhekk, l-
investimenti f’siti kulturali huma mezz biex jintlaħaq għan, u għandhom jiġu ffinanzjati biss meta 
jgħinu fit-titjib tal-kompetittività ekonomika jew fit-trawwim tal-iżvilupp. 

Il-preeminenza ta’ objettivi ekonomiċi tfisser ukoll li ma tingħatax attenzjoni suffiċjenti għas-
sostenibbiltà ta’ siti kulturali. Attwalment, jekk mhuwiex mistenni li azzjoni fuq sit tipproduċi effetti 
ekonomiċi u soċjali, il-FEŻR ma jistax jiffinanzjaha anke jekk xogħol urġenti jkun meħtieġ. 

B’mod ġenerali, is-siti kulturali tal-UE jiddependu minn sussidji pubbliċi għall-operazzjoni u l-
finanzjament tal-investimenti tagħhom. L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li, madankollu, 
dawn is-siti ftit li xejn għandhom inċentiv biex ikabbru d-dħul. Tabilħaqq, ir-rekwiżiti tal-FEŻR għal 
proġetti li jiġġeneraw id-dħul jimplikaw li, aktar ma jkun għoli d-dħul nett, inqas ikun l-appoġġ li 
jingħata mill-UE. 

Kollox ma’ kollox, l-awdituri jipprovdu valutazzjoni mħallta għal dak li jirrigwarda l-effettività u s-
sostenibbiltà tal-proġetti taħt il-FEŻR għal siti kulturali. 

Sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet li ġew identifikati, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni 
Ewropea:  

• ittejjeb il-qafas strateġiku attwali tal-UE għall-kultura fi ħdan il-kompetenza tat-Trattati; 
• tistimola l-użu ta’ fondi privati għas-salvagwardja tal-wirt kulturali tal-Ewropa; 
• issaħħaħ is-sostenibbiltà finanzjarja ta’ siti kulturali li jiġu ffinanzjati mill-FEŻR; u 
• tieħu azzjoni aktar speċifika għall-preżervazzjoni ta’ siti ta’ wirt. 

 
 

Noti lill-Edituri 
Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2020 “Investimenti tal-UE f’siti kulturali: suġġett li jistħoqqlu aktar fokus 
u koordinazzjoni” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.  
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. 
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