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Il-finanzjament tal-UE
għar-reġjuni transfruntieri
jeħtieġ fokus aħjar
Il-programm tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (Interreg) huwa strument tal-politika ta’
koeżjoni tal-UE li ilu żmien twil stabbilit u li għandu l-għan li jinkoraġġixxi t-tkabbir ekonomiku
f’żoni tal-fruntiera. Skont rapport li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-programmi
ta’ kooperazzjoni ffinanzjati permezz ta’ Interreg kellhom strateġiji ċari biex jittrattaw l-isfidi
eżistenti transfruntieri. Madankollu, bosta dgħufijiet fl-implimentazzjoni tal-programmi Interreg
u fil-monitoraġġ tagħhom illimitaw il-potenzjal tal-programmi li jisfruttaw il-kapaċità tar-reġjuni
kontigwi li koprew.
Ħafna drabi, ir-reġjuni tal-fruntieri għandhom prestazzjoni ekonomika inqas tajba minn reġjuni
oħra fi Stat Membru. L-UE stabbiliet programmi biex tnaqqas id-disparitajiet fil-ġid u fl-iżvilupp bejn
ir-reġjuni tagħha. Wieħed minn dawn il-programmi huwa Interreg, li għandu l-għan li jgħin
lir-reġjuni tal-fruntieri biex jisfruttaw il-potenzjal ekonomiku tagħhom filwaqt li jrawwem
is-solidarjetà bejn iċ-ċittadini ta’ nazzjonijiet differenti. Il-baġit totali ta’ Interreg għall-perjodu ta’
programmazzjoni 2014-2020 kien ta’ EUR 10.1 biljun. Aktar minn EUR 6 biljun intużaw biex jiġu
ffinanzjati proġetti assoċjati mal-fruntieri interni – madwar 24 000 proġett ġew iffinanzjati permezz
ta’ 53 programm ta’ kooperazzjoni, li jkopru 59 % taż-żona tal-art tal-UE u 48 % tal-popolazzjoni
tagħha.
“Għalkemm l-UE tipprovdi finanzjament speċifiku għat-tkabbir ekonomiku taż-żoni tal-fruntiera,
il-potenzjal tagħhom għadu ma ġiex sfruttat bis-sħiħ,” qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Għall-implimentazzjoni tal-perjodu ta’
programmazzjoni 2021-2027, aħna nirrakkomandaw li l-programmi ta’ kooperazzjoni għandhom
jiġu ffukati aħjar, u li fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati għandu jintuża
approċċ abbażi tal-mertu”.
Il-biċċa l-kbira mill-programmi ta’ kooperazzjoni li ġew eżaminati mill-awdituri kienu bbażati fuq
analiżi tal-ħtiġijiet tar-reġjuni kkonċernati; huma sabu rabtiet ċari bejn l-objettivi proposti, l-inputs
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u l-attivitajiet ippjanati, u r-riżultati u l-impatt intenzjonati tagħhom. Madankollu, il-programmi ta’
kooperazzjoni ma jistgħux jindirizzaw l-isfidi transfruntieri kollha minħabba l-baġit limitat tagħhom,
u l-awtoritajiet inkarigati mill-programmi ma tawhomx prijorità sabiex jiffukaw fuq dawk li kienu
l-aktar urġenti għaż-żona kontigwi. Barra minn hekk, skont ir-regoli, xi wħud minn dawn l-isfidi –
pereżempju, problemi ta’ kura tas-saħħa transfruntiera – jeħtieġ li jiġu indirizzati fost l-Istati
Membri fil-livell nazzjonali.
Problema oħra li ġiet identifikata mill-awdituri hija n-nuqqas ta’ kwalunkwe separazzjoni ċara bejn
il-programmi eliġibbli għall-finanzjament Interreg u dawk li jistgħu jiġu ffinanzjati minn programmi
“prinċipali” tal-politika ta’ koeżjoni (pereżempju, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali), li
jwassal għal sitwazzjoni fejn bosta sorsi ta’ finanzjament jistgħu jiffinanzjaw l-istess tip ta’
operazzjonijiet. L-awdituri sabu wkoll proġetti li n-natura transfruntiera tagħhom kienet dubjuża,
billi l-“kooperazzjoni” meħtieġa fost is-sħab kienet limitata għall-preżentazzjoni ta’ proposta ta’
proġett komuni biex jiġi żgurat finanzjament. Skont l-awdituri, il-ħtieġa li jiżdied il-valur miżjud
tal-interventi tal-UE hija partikolarment importanti, minħabba li l-baġit għal Interreg se jonqos
għall-perjodu 2021-2027. Huma jenfasizzaw il-ħtieġa li l-proġetti jiġu kklassifikati f’termini ta’
mertu biex jiġi żgurat li jiġu aċċettati biss l-aħjar proposti għall-finanzjament, u biex jiġu evitati
duplikazzjonijiet ma’ finanzjament ieħor (pereżempju, billi jintalab li l-proġetti kkofinanzjati jkunu
kumplementari).
Fl-aħħar nett, l-awdituri josservaw b’mod pożittiv li ftit li xejn proġetti transfruntieri ġew sospiżi
jew ikkanċellati b’riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, l-aktar minħabba li livell għoli ta’ proġetti
kienu diġà ġew ikkuntrattati permezz ta’ Interreg. Madankollu, l-effett tal-kriżi kien viżibbli, u
l-awtoritajiet inkarigati mill-programmi għamlu sforzi biex jappoġġaw l-implimentazzjoni
tal-proġetti kkuntrattati. L-awtoritajiet għamlu użu wkoll mill-miżuri ta’ flessibbiltà u
simplifikazzjoni offruti mill-UE biex jimmitigaw il-konsegwenzi tal-pandemija, speċjalment
fir-rigward tal-possibbiltà li tiġi estiża d-data ta’ skadenza għall-ikkompletar tal-proġetti jew
għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti ewlenin.
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