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Stqarrija għall-Istampa
Il-Lussemburgu, it-28 ta’ Marzu 2019
L-Awdituri tal-UE jixħtu dawl fuq l-allokazzjoni tal-baġit Ewropew taħt
il-politika ta’ Koeżjoni wara l-2020
Analiżi rapida ġdida dwar każ speċifiku, li ġiet ippubblikata llum mill-Qorti Ewropea talAwdituri, teżamina l-proċess meħud biex jiġi ddeterminat l-ammont ta’ finanzjament taħt ilpolitika ta’ Koeżjoni li huwa disponibbli għall-pajjiżi tal-UE fil-qafas tal-pjan ta’ nfiq għas-seba’
snin li jmiss.
“Din is-sena hija ta’ importanza kruċjali għall-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-seba’ snin li jmiss.
Huwa essenzjali li l-partijiet ikkonċernati kollha jieħdu deċiżjonijiet infurmati, biex b’hekk ilpolitika ta' Koeżjoni tkun jerġa’ aktar effettiva b’baġit imnaqqas,” qalet Iliana Ivanova, ilMembru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-analiżi. “F’dan il-kuntest, l-analiżi
tagħna tispjega, b’mod li jista’ jinftiehem, il-proċess ikkumplikat meħud għall-allokazzjoni ta’
finanzjament taħt il-politika ta’ Koeżjoni lill-Istati Membri. Aħna nittamaw li dan id-dokument
jgħin biex jistimula diskussjoni kostruttiva dwar dawn il-kwistjonijiet.”
L-analiżi rapida dwar każ speċifiku tipprovdi stampa ġenerali ta’ kif l-UE talloka l-fondi taħt ilpolitika ta' Koeżjoni tagħha – li hija intenzjonata li tnaqqas id-diskrepanza bejn ir-reġjuni sinjuri u
r-reġjuni fqar tal-Ewropa – lill-Istati Membri u r-reġjuni individwali. Hija tqabbel l-ammonti
proposti għall-perjodu 2021-2027 mal-ammonti għall-perjodu preċedenti, 2014-2020. Hija
tinkludi wkoll eżempji ta’ kif jaħdmu l-kalkoli involuti fil-proċess.
Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet baġit tal-UE ta’ EUR 1 279 biljun, li
minnhom EUR 373 biljun ikunu ddedikati għall-infiq fil-qasam tal-koeżjoni, 10 % inqas milli filperjodu preċedenti. Il-proċess huwa simili ħafna għal dak li ntuża fil-perjodi preċedenti; filwaqt li
l-Kummissjoni kienet aktar trasparenti milli kien il-każ fil-passat, il-proċess għadu relattivament
ikkumplikat.
Id-deċiżjoni dwar kemm mill-baġit totali ta’ seba’ snin, tal-UE, għandu jiġi ddedikat għall-koeżjoni
hija essenzjalment waħda politika. Fl-istadju li jmiss, il-Kummissjoni talloka fondi taħt il-politika
ta' Koeżjoni – mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus u l-Fond
ta' Koeżjoni – lill-Istati Membri u r-reġjuni, fuq il-bażi ta’ firxa ta’ proċessi metodoloġiċi. Il-biċċa lkbira mill-finanzjament jiġi allokat lill-pajjiżi u r-reġjuni skont il-ġid relattiv tagħhom.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-analiżi rapida dwar każ speċifiku
maħruġa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
L-analiżi sħiħa tinsab fuq www.eca.europa.eu.
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Il-pajjiżi u r-reġjuni jistgħu jibbenefikaw ukoll minn fondi bbażati fuq fatturi soċjoekonomiċi u
ambjentali bħal-livelli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ jew ta’ edukazzjoni kkompletata li jkollhom. Lawdituri jgħidu li, għall-ewwel darba, il-migrazzjoni u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra huma
inklużi, iżda l-effett huwa limitat.
Għall-perjodu 2021-2027, il-livelli proposti ta’ finanzjament taħt il-politika ta’ Koeżjoni għallpajjiżi individwali nbidlu wkoll peress li ħafna reġjuni u xi wħud mill-pajjiżi saru aktar sinjuri jew
aktar foqra milli kienu fil-perjodu preċedenti. Madankollu, l-ammont massimu ta’ fondi taħt ilpolitika ta' Koeżjoni li pajjiż jista’ jirċievi huwa 8 % aktar milli kien fil-perjodu 2014-2020, u lammont minimu huwa 24 % inqas. Dawn il-limiti massimi u x-xbieki ta’ sikurezza jiżguraw li lammont li jingħata lil pajjiż ma jvarjax wisq minn perjodu ta' seba’ snin wieħed għal ieħor.
Il-proposti tal-Kummissjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss jinkludu, għall-ewwel
darba, ammonti għal kull Stat Membru. Skont dawn il-proposti, 7 pajjiżi jirċievu aktar
finanzjament taħt il-politika ta’ Koeżjoni, u 6 jirċievu l-istess ammont, filwaqt li 14 jirċievu inqas.
Bħalma kien il-każ fil-perjodi preċedenti, tliet kwarti tal-fondi kollha jiġu allokati lil reġjuni inqas
żviluppati u aktar foqra. L-ammonti allokati inizjalment ikunu suġġetti għal negozjati sussegwenti
li jinvolvu lill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE.
Noti lill-Edituri
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma mistennija jiddeċiedu dwar l-ammonti ta’ finanzjament
taħt il-politika ta’ Koeżjoni, proposti għal kull Stat Membru, fi żmien it-12-il xahar li ġejjin.
Din l-analiżi teskludi kull kunsiderazzjoni relatata mal-Brexit.
L-analiżi rapida dwar każ speċifiku tal-QEA intitolata “Allokazzjoni tal-finanzjament taħt il-politika
ta’ Koeżjoni lill-Istati Membri għall-perjodu 2021-2027” hija disponibbli fuq is-sit web tagħha,
eca.europa.eu, bi 23 lingwa tal-UE.
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