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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-12 ta’ Mejju 2020 

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-
Investimenti: għad irid jikseb il-potenzjal sħiħ 
tiegħu biex jagħti spinta lill-investiment, jgħidu l-
awdituri 
Mniedi fl-2015 bħala parti mill-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa, iċ-Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza għall-Investimenti joffri appoġġ tekniku lill-promoturi ta’ proġetti bbażati fl-UE. Skont 
rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-benefiċjarji huma sodisfatti bis-servizzi 
ta’ konsulenza mogħtija miċ-Ċentru. Madankollu, huwa għadu ma kisibx il-potenzjal sħiħ tiegħu 
biex jagħti spinta lill-investiment fl-UE, prinċipalment minħabba l-fatt li ma għandux strateġija li 
hija ċara biżżejjed biex l-appoġġ jiġi mmirat fejn jista’ jipprovdi l-aktar valur miżjud.  

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti jopera bħala sħubija bejn il-Kummissjoni u l-
Bank Ewropew tal-Investiment, u jaħdem f’kooperazzjoni ma’ banek jew istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali (NPBIs) kif ukoll mal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ).  

Bejn l-2015 u l-2018, iċ-Ċentru rċieva 1091 talba għal appoġġ – jiġifieri medja ta’ inqas minn talba 
waħda kuljum. Dawn ġew direttament mill-promoturi ta’ proġetti permezz tas-sit web taċ-Ċentru 
jew minn sorsi istituzzjonali oħra (dipartimenti oħra tal-BEI, il-BERŻ, l-NPBIs u l-Kummissjoni). Minn 
dawn it-talbiet, kienu biss 285 (26 %) li wasslu għal allokazzjonijiet (“assenjazzjonijiet”) ta’ riżorsi taċ-
Ċentru jew għal konsulenza li ngħatat lill-benefiċjarji kemm tas-settur pubbliku kif ukoll dak privat. 
B’riżultat ta’ dan, matul l-ewwel tliet snin u nofs tal-operat tiegħu, iċ-Ċentru kien uża biss ftit aktar 
minn kwart tal-finanzjament disponibbli għalih mill-baġit tal-UE. Għalhekk, l-awdituri kkonkludew li, 
għalkemm il-benefiċjarji esprimew li kienu sodisfatti bis-servizzi pprovduti, ma kienx hemm 
assenjazzjonijiet biżżejjed biex ikollhom impatt sinifikanti u jagħtu spinta lill-investiment fi proġetti 
tal-UE. Barra minn hekk, huma sabu li ċ-Ċentru ma kellux strateġija ċara biżżejjed – lanqas kriterji, 
prijoritajiet u proċeduri effettivi – biex l-appoġġ jiġi mmirat.  

“Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti kien jirrappreżenta waħda mill-miżuri 
prinċipali li ttieħdu b’segwitu għall-kriżi ekonomika bil-għan li tingħata spinta lill-investiment fl-UE, 
iżda huwa ffaċċja xi problemi relatati mal-istrateġija u l-implimentazzjoni”, qalet Annemie 
Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “Jenħtieġ li ċ-
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Ċentru ta’ Konsulenza l-ġdid tal-InvestEU, li ġie propost għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-
2027, jiffoka r-riżorsi fuq ħtiġijiet li jkunu mmirati u ddefiniti b’mod ċar, itejjeb is-sensibilizzazzjoni 
tal-attivitajiet tiegħu u jiżgura monitoraġġ xieraq”.  

 

L-awdituri eżaminaw ukoll il-progress tal-kooperazzjoni mas-sħab fil-livell lokali, li hija fattur ewlieni 
biex iċ-Ċentru jkun jista’ jindirizza ħtiġijiet ta’ konsulenza speċifiċi fi Stati Membri differenti. Il-
ftehimiet ma’ istituzzjonijiet sħab lokali mmaterjalizzaw bil-mod, minħabba l-kumplessità legali u l-
kapaċità differenti f’dak li jirrigwarda l-kooperazzjoni fil-livell lokali. Dan wassal għal kopertura 
ġeografika mhux uniformi kemm fid-domanda għal servizzi mogħtija miċ-Ċentru kif ukoll fit-twassil 
tagħhom. 

Ir-rapport fih għad ta’ rakkomandazzjonijiet għall-bqija tal-ħajja taċ-Ċentru, u għat-tranżizzjoni lejn 
l-inizjattiva l-ġdida tal-InvestEU. B’mod partikolari, huwa jirrakkomanda biex: 

• tiġi żviluppata aktar il-kooperazzjoni mal-NPBIs biex jitjieb l-aċċess lokali għas-servizzi 
mogħtija miċ-Ċentru; 

• jiġu stabbiliti prijoritajiet u kriterji speċifiċi biex jiġi vvalutat il-valur tal-appoġġ ta’ 
konsulenza, inkluża l-addizzjonalità (jiġifieri l-għoti ta’ servizzi li mhumiex diġà disponibbli 
taħt programmi oħra tal-UE), it-tip ta’ appoġġ, l-impatt potenzjali fuq l-investiment, kif ukoll 
is-setturi u ż-żoni ġeografiċi; 

• jitjiebu l-proċeduri ta’ skrinjar għall-valutazzjoni tal-valur ta’ assenjazzjonijiet potenzjali, biex 
jiġi mmassimizzat il-kontribut taċ-Ċentru; u 

• tiġi sfruttata l-esperjenza li nkisbet matul il-perjodu 2015-2020 biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet 
u d-domanda għall-InvestEU, u jiġi żviluppat qafas ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni li jkun 
xieraq u li jkopri l-ispejjeż u l-benefiċċji relatati mal-għoti ta’ servizzi ta’ konsulenza.  

Noti lill-Edituri  

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti huwa t-tielet l-akbar sors ta’ assistenza teknika 
tal-UE fil-forma ta’ servizzi ta’ konsulenza; it-tieni l-akbar huma l-Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ 
għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS) u l-Assistenza Ewropea għall-Enerġija Lokali (ELENA). Il-
baġit tal-UE jkopri 75 % tal-baġit annwali taċ-Ċentru, jiġifieri sa EUR 20 miljun, filwaqt li l-BEI jkopri 
l-25 % li jifdal, jiġifieri sa EUR 6.6 miljun. Ir-rapport li ġie ppubblikat illum jippreżenta s-sejbiet tagħna 
dwar l-attivitajiet taċ-Ċentru, mit-tnedija tiegħu fl-2015 sa Diċembru 2018. 

Fuq nota simili, fl-2019 l-awdituri ppubblikaw ir-Rapport Speċjali Il-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi: Jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali, u fl-2018 ippubblikaw ir-Rapport 
Speċjali Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS) – wasal iż-żmien 
biex l-assistenza tiġi mmirata aħjar.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2020 “Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti: Tnieda biex 
jagħti spinta lill-investiment fl-UE, iżda l-impatt tiegħu għadu limitat” huwa disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA bi 23 lingwa tal-UE.  

 
Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport 

Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547 
 

 

 
Miżuri li ttieħdu mill-QEA b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=49051
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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 qed 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 dwar is-salvagwardja 
tas-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha fuq il-persunal 
tagħna u ħadna prekawzjonijiet biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji tagħhom. 

 


