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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-29 ta’ April 2021 

L-istrumenti finanzjarji taħt il-politika ta' 
koeżjoni tal-UE: il-kontrolli fl-għeluq qed juru 
riżultati 
Għall-politika ta' koeżjoni tal-UE tal-perjodu 2007-2013 intużaw aktar minn 1 000 strument 
finanzjarju fl-Istati Membri kollha. Rapport speċjali ġdid li ġie ppubblikat illum mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri (QEA) juri li ttieħdu l-passi meħtieġa biex tiġi vverifikata l-eliġibbiltà tal-
infiq fl-għeluq. Il-kontrolli taw riżultati tanġibbli, għalkemm xi żbalji – wieħed minnhom kbir – 
baqgħu ma nqabdux. Iżda b’mod ġenerali, l-awdituri josservaw li l-biċċa l-kbira mill-problemi li 
ġew iffaċċjati fil-perjodu 2007-2013 ġew riżolti. 

L-istrumenti finanzjarji taħt ġestjoni kondiviża (FISMs) kienu metodu relattivament ġdid iżda 
importanti ta’ finanzjament taħt il-politika ta’ koeżjoni tal-UE fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013. Il-kontribuzzjonijiet totali tagħhom ammontaw għal 
EUR 16.4 biljun, li minnhom EUR 11.3 biljun kienu magħmula minn kofinanzjament mill-UE 
permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE). 
Jenħtieġ li l-verifikazzjonijiet tal-eliġibbiltà fl-għeluq jindirizzaw l-iżbalji u d-dgħufijiet li ġew 
innotati matul l-implimentazzjoni. Iżda l-proċess jieħu żmien twil: seba’ snin wara t-tmiem tal-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, għadu għaddej xi xogħol ta’ validazzjoni.  

“Il-pubblikazzjoni ta’ rapport tal-awditjar dwar suġġett relatat mal-perjodu 2007-2013 illum tista’ 
tidher obsoleta mal-ewwel daqqa t’għajn”, qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda billi l-istrumenti finanzjarji għandhom rwol saħansitra 
akbar fil-politika ta' koeżjoni tal-UE, il-konklużjonijiet tagħna huma kemm f’waqthom kif ukoll 
rilevanti għall-proċess ta’ għeluq 2014-2020 li jmiss.” 

Il-gwida pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea wriet li kienet f'waqtha u adegwata. Hija kienet 
partikolarment ta’ għajnuna minħabba l-qosor tad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni dwar il-
FISMs 2007-2013. Barra minn hekk, il-kontrolli tal-awtoritajiet tal-awditjar ġeneralment ħadmu. 
Madankollu, il-limitazzjonijiet fuq il-mandat tagħhom għall-istrumenti mmaniġġjati mill-Grupp 
tal-BEI fissru li ta’ spiss kellhom jiddependu għal kollox fuq ir-rapporti (limitati) tal-assessur estern 
tal-Grupp tal-BEI. 

Aktar minn 80 % tal-programmi operazzjonali ta’ koeżjoni bil-FISMs kienu ngħalqu kompletament 
sa tmiem l-2020. Il-Kummissjoni rrieżaminathom fid-dettall. Finalment, ix-xogħol ta’ għeluq 
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tagħha jista’ jirriżulta f’korrezzjonijiet b’valur ta’ aktar minn EUR 270 miljun. L-awdituri tal-UE 
madankollu josservaw li ma kien ġie applikat l-ebda aġġustament għall-akbar żball li sabu. Il-
Kummissjoni qieset li n-nefqa ta’ EUR 139 miljun minn FISM li jappoġġa lill-SMEs fi Spanja kienet 
eliġibbli, anke jekk 80 % tal-fondi ngħataw lil korporazzjonijiet kbar (uħud saħasitra elenkati fil-
Borża). 

Il-biċċa l-kbira min-nuqqasijiet li identifikajna fil-perjodu 2007-2013 ġew indirizzati għall-
perjodu 2014-2020. Il-gwida ġiet estiża aktar u d-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni għall-politika ta' 
koeżjoni żdiedu b’10 darbiet. Ittieħdu wkoll miżuri biex jiġu indirizzati r-restrizzjonijiet fuq is-
setgħat tal-awtoritajiet tal-awditjar għall-istrumenti mmaniġġjati mill-BEI. Barra minn hekk, 
kwistjonijiet relatati mal-eliġibbiltà tal-istrumenti għall-SMEs huma inqas probabbli li jseħħu fil-
perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, billi ġew introdotti fondi dedikati. 

Madankollu l-awdituri jwissu dwar il-kwistjonijiet li għad fadal u l-inċertezzi persistenti, li jistgħu 
jfixklu l-għeluq effettiv tal-istrumenti finanzjarji użati matul il-perjodu 2014-2020. Għalhekk huma 
jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tipprovdi parir dwar l-aktar żbalji frekwenti li 
ġew żvelati fl-awditi. L-awdituri jitolbuha wkoll biex tipprovdi gwida ċara lill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-awditjar biex jiksbu aċċertament dwar l-eliġibbiltà tal-infiq taħt l-istrumenti 
finanzjarji fl-għeluq. 

 

Informazzjoni ġenerali  

L-istrumenti finanzjarji huma alternattiva għall-għotjiet tradizzjonali, billi jipprovdu forom 
rimborsabbli ta’ appoġġ finanzjarju. Prinċipalment dawn huma selfiet, garanziji u investimenti ta’ 
ekwità u kważi ekwità, imfassla biex ikollhom natura rotanti: fl-aħħar tal-perjodu ta’ ħlas lura 
miftiehem, il-fondi għandhom jiġu investiti mill-ġdid għal skopijiet simili biex jiġi mmassimizzat l-
impatt tal-investimenti pubbliċi. Fi tmiem il-perjodu 2007-2013, kien hemm 1 058 strument 
finanzjarju taħt ġestjoni kondiviża f’25 Stat Membru. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2021: “L-istrumenti finanzjarji taħt il-politika ta’ koeżjoni fl-għeluq tal-
perjodu 2007-2013: b’mod ġenerali x-xogħol ta’ verifikazzjoni ta riżultati tajbin, iżda għad fadal xi 
żbalji” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.  
Matul l-aħħar snin, il-QEA ppubblikat bosta rapporti tal-awditjar dwar l-istrumenti finanzjarji tal-
UE, inkluż ir-Rapport Speċjali Nru 19/2016, “L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ 
strumenti finanzjarji — tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013”; ir-
Rapport Speċjali Nru 36/2016, “Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi tal-
koeżjoni u tal-iżvilupp rurali għall-2007-2013”; u r-Rapport Speċjali Nru 17/2018, “L-azzjonijiet tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-aħħar snin tal-programmi għall-perjodu 2007-2013 indirizzaw 
l-assorbiment baxx iżda ma kinux iffukati biżżejjed fuq ir-riżultati”. 
Dan is-sajf, qegħdin nippjanaw li nippubblikaw rapport tal-awditjar rigward ir-rappurtar tal-
Kummissjoni dwar il-legalità u r-regolarità fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni.  

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-rapporti 
jiddaħħlu fil-prattika. 

http://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Kuntatt għall-istampa 

Uffiċċju stampa tal-QEA: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
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