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Sommarju eżekuttiv
I Il-proġetti ta’ infrastruttura kbar għandhom rwol ewlieni fit-twettiq tan-Network

trans-Ewropew tat-Trasport tal-UE. Mill-2013 ’il hawn, wieħed mill-objettivi prinċipali
tal-UE huwa li sal-2030 jiġi kkompletat “network ewlieni” tal-infrastruttura tattrasport, u “network komprensiv” biex sal-2050 jiġu żgurati l-aċċessibbiltà u lkonnettività tar-reġjuni kollha fl-UE.

II Il-Kummissjoni Ewropea hija inkarigata mill-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika

tat-trasport fil-livell tal-UE, mill-identifikazzjoni u l-appoġġ ta’ proġetti ta’ interess
komuni, u mill-ġestjoni tal-appoġġ ta’ kofinanzjament mill-UE għal dawn il-proġetti lkbar, li huma implimentati mill-Istati Membri u mill-promoturi tal-proġetti.

III Dan mhuwiex rapport tal-awditjar; dan huwa rapport analitiku prinċipalment

ibbażat fuq informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew fuq materjal li nġabar
speċifikament għal dan l-iskop. L-għan tiegħu huwa li jqabbel il-qafas tal-UE għattwettiq ta’ proġetti ta’ infrastruttura kbar ma’ dawk tal-pajjiżi l-oħra li ġew
irrieżaminati (l-Awstralja, il-Kanada, l-Istati Uniti, l-Iżvizzera, Franza u n-Norveġja), biex
b’hekk jiġu identifikati eżempji ta’ prattiki oħra li jistgħu jkunu utli għall-Kummissjoni u
għal dawk li jfasslu l-politika meta jipprovdu appoġġ futur mill-UE. Dan ir-rapport
analitiku se jservi wkoll bħala kontribut għar-rieżaminar li għaddej bħalissa tarRegolament TEN-T.

IV Aħna identifikajna ħames passi ewlenin tal-proċess għat-twettiq ta’ proġetti kbar

tat-trasport (definizzjoni tal-istrateġija, koordinazzjoni tal-proġetti, għażla tal-proġetti
għall-finanzjament, monitoraġġ tal-proġetti, u evalwazzjoni ex post tal-proġetti). Għal
kull wieħed minn dawn il-proċessi, aħna nipprovdu informazzjoni dwar il-karatteristiċi
ewlenin tal-qafas tal-UE. Aħna niddeskrivu wkoll id-dgħufijiet li ġew osservati
preċedentement permezz tal-awditi li wettaqna fil-kuntest tal-UE. Għal xi wħud middgħufijiet, aħna nidentifikaw eżempji ta’ prattiki oħra li sibna fil-pajjiżi li ġew
irrieżaminati. Għalkemm ma awditjajniex l-implimentazzjoni ta’ tali prattiki, aħna
nemmnu li minħabba l-mod kif tfasslu dawn jistgħu jgħinu biex jindirizzaw dawn iddgħufijiet, jekk jiġu adattati sew għall-kuntest tal-UE u jiġu implimentati b’mod effettiv.

5

V Meta poġġejna d-dgħufijiet li ġew identifikati fil-qafas tal-UE f’perspettiva globali,

aħna ma identifikajna l-ebda prattika fil-pajjiżi magħżula li setgħet tindirizza dawk iddgħufijiet relatati mal-proċess tad-definizzjoni tal-istrateġija. Barra minn hekk, ilmaġġoranza tas-sitt proġetti kofinanzjati mill-UE li ġew magħżula għall-analiżi
għandhom devjazzjonijiet iżgħar bejn l-ispejjeż reali u l-baġits stmati tagħhom firrigward tal-parametru referenzjarju globali. Madankollu, għall-proċessi relatati malkoordinazzjoni, l-għażla, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ex post, aħna nqisu li lKummissjoni u dawk li jfasslu l-politika jistgħu jieħdu ispirazzjoni minn prattiki li ġew
osservati barra mill-pajjiż, kif deskritt f’dan ir-rapport analitiku. Dan huwa wkoll il-każ
għad-dewmien billi l-biċċa l-kbira mis-sitt proġetti kofinanzjati mill-UE, bħala medja,
tassew esperjenzaw dewmien itwal fl-iskeda ta’ żmien minn proġetti komparabbli
madwar id-dinja. Filwaqt li jaf ma jkunx possibbli li dawn il-prattiki l-oħra jiġu trasposti
direttament fil-qafas attwali tal-UE, dawn xorta waħda jistgħu jservu bħala bażi għal
riflessjoni u, jekk ikun meħtieġ, jiġu adattati għall-kuntest tal-UE.

VI F’dan il-kuntest, aħna identifikajna erba’ sfidi għall-Kummissjoni li jikkonċernaw l-

appoġġ futur tagħha għal proġetti kbar tat-trasport. Dawn huma:
o

Kif għandha tikseb allinjament aktar b’saħħtu bejn l-istrateġiji tat-trasport tal-UE u
dawk nazzjonali, u tikseb sorveljanza aħjar tal-ippjanar u l-implimentazzjoni talproġetti tul il-kurituri prinċipali tat-trasport?

o

Kif għandha tiżgura li, fl-istadju tal-għażla tal-proġetti, isir skrutinju suffiċjenti talanaliżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji? Kif għandha terġa’ tqies l-approċċ
tagħha għall-għażla tal-proġetti u l-allokazzjoni tal-finanzjament mill-UE biex
tkompli tnaqqas il-piż amministrattiv għall-promoturi tal-proġetti?

o

Kif għandha timxi għal approċċ aktar ibbażat fuq ir-riskju fil-monitoraġġ tagħha ta’
proġetti kofinanzjati mill-UE filwaqt li twessa’ l-ambitu tagħha billi tirrikjedi li lpromoturi tal-proġetti jirrappurtaw ukoll dwar l-indikaturi tal-eżitu u laċċettazzjoni tal-partijiet ikkonċernati?

o

Kif għandha tiżgura li proġetti kbar ta’ infrastruttura tat-trasport kofinanzjati millUE jiġu evalwati ex post b’mod sistematiku, b’fokus fuq l-eżiti miksuba aktar milli
fuq l-indikaturi jew l-outputs finanzjarji?
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Introduzzjoni
Proġetti kbar ta’ infrastruttura tat-trasport

01 Il-proġetti l-kbar ta’ infrastruttura tat-trasport (proġetti kbar tat-trasport)

għandhom rwol ewlieni fin-networks tat-trasport. Madankollu, ma hemm l-ebda
definizzjoni maqbula b’mod ġenerali, la fil-livell globali u lanqas f’dak tal-UE, ta’
x’jikkostitwixxi proġett kbir tat-trasport. Il-kriterju li jintuża l-aktar ta’ spiss huwa lispiża kumplessiva tal-proġett, li jekk tinqabeż, il-proġett jitqies bħala proġett ta’
infrastruttura kbir: is-sollijiet komuni huma USD 1 biljun 1 (jiġifieri madwar
EUR 830 miljun) jew EUR 500 miljun 2.

Network trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)

02 L-objettiv tal-politika tat-trasport tal-UE huwa li tinħoloq żona komuni tat-

trasport madwar l-Ewropa 3. Mis-snin 90 ’il hawn, wieħed mill-objettivi operazzjonali
prinċipali kien li jiġi kkompletat in-Network trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T),
jiġifieri network madwar l-Ewropa kollha għat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija,
bit-triq, bil-ferrovija, bil-passaġġi fuq l-ilma interni, bil-baħar u bl-ajru. L-ewwel linji
gwida tat-TEN-T 4 kienu jikkonċentraw fuq lista ta’ “proġetti prijoritarji”, li l-biċċa l-kbira
minnhom jistgħu jitqiesu bħala proġetti kbar tat-trasport.

1

B. Flyvbjerg, “What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project
Management Journal, Vol. 45, Nru. 2, 2014, pp. 6-19.

2

COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in
the European Union, 2010.

3

L-Artikoli 170 sa 172 tal-Verżjoni Konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, ĠU C 202, 7.6.2016, p. 47.

4

Id-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq
linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew, ĠU L 228,
9.9.1996, p. 1-103.

7

03 Fl-2013, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw regolament

li jidentifika
“network ewlieni” tal-infrastrutturi tat-trasport, inklużi disa’ Kurituri tan-Network
Ewlieni, li jiffurmaw is-sinsla ta’ network Ewropew tat-trasport multimodali sostenibbli
(ara l-Figura 1), li għandu jiġi kkompletat sal-2030. B’mod komplementari għal dan, liżvilupp ta’ “network komprensiv” għandu l-għan li, sal-2050, jiżgura l-aċċessibbiltà u lkonnettività tar-reġjuni kollha fl-UE, inklużi r-reġjuni remoti, insulari u ultraperiferiċi.
Attwalment dan ir-Regolament TEN-T qed jiġi rivedut 6.
5

Figura 1 – Il-kurituri tan-network ewlieni TEN-T

IR-REGOLAMENT (UE) NRU 1316/2013 - ĠU L348 – 20/12/2013

Sors: il-Kummissjoni Ewropea. Diċembru 2020.

5

Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-network trans-Ewropew
tat-trasport, ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1-128. Dan ir-Regolament ġie aġġornat fl14 ta’ Lulju 2021 bir-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, ĠU L 249, 14.7.2021, p. 38-81.

6

L-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-network trans-Ewropew
tat-trasport, ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1-128.

8

04 Proġetti kbar tat-trasport huma ta’ importanza strateġika għall-ikkompletar tan-

network ewlieni TEN-T billi huma strumentali fit-tneħħija tal-konġestjonijiet u fleliminazzjoni tal-links neqsin, li spiss ikunu jinsabu f’sezzjonijiet transfruntieri. Billi limpatt mistenni tagħhom fuq in-network tat-trasport huwa għoli ħafna, ta’ spiss
jitqiesu bħala “aġenti ta’ bidla” kritiċi għall-flussi futuri tal-passiġġieri u tal-merkanzija 7.
Meta dawn il-proġetti jkunu jikkonċernaw modi tat-trasport li jkunu jirrispettaw aktar
l-ambjent u jkunu aktar sostenibbli bħall-ferroviji, dawn ikunu wkoll pedament talpolitiki mmirati lejn il-kisba ta’ bidla modali (jiġifieri bidla minn mod tat-trasport
wieħed għal ieħor) u li jilħqu l-objettivi ambjentali u klimatiċi deskritti fl-inizjattiva talPatt Ekoloġiku Ewropew 8.

L-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-politika tat-trasport u talproġetti ta’ infrastruttura kbar li jiġu kofinanzjati mill-UE

05 Il-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari d-Direttorat Ġenerali tagħha għall-

Mobbiltà u t-Trasport (id-DĠ MOVE), hija inkarigata mill-iżvilupp u l-implimentazzjoni
tal-politika tat-trasport fil-livell tal-UE. Dan isir prinċipalment billi jinħarġu dokumenti
ta’ politika, kif ukoll proposti leġiżlattivi. Fir-rigward tan-network TEN-T, ir-rwol talKummissjoni huwa li tistabbilixxi linji gwida, tidentifika u tappoġġa proġetti ta’ interess
komuni, u timplimenta miżuri biex tiżgura l-interoperabbiltà 9. Kumitat (il-kumitat TENT), fejn l-Istati Membri huma rrappreżentati, jassisti lill-Kummissjoni u jipprovdi
opinjonijiet vinkolanti dwar il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni fir-rigward tal-atti ta’
implimentazzjoni 10.

7

Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, Diċembru 2012, p. 16-17.

8

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill,
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Il-Patt Ekoloġiku
Ewropew, COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

9

L-Artikolu 171 tal-Verżjoni Konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, ĠU C 202, 7.6.2016, p. 47.

10

L-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-network trans-Ewropew
tat-trasport, ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1-128.

9

06 Direttorati Ġenerali oħra tal-Kummissjoni jistgħu wkoll jiġu involuti f’attivitajiet

relatati ma’ proġetti kbar tat-trasport, b’mod partikolari meta tali proġetti japplikaw
għall-kofinanzjament mill-UE (ara wkoll il-paragrafu 10). Pereżempju, id-Direttorat
Ġenerali għall-Ambjent (id-DĠ ENV) jista’ jirrieżamina l-konformità tal-applikazzjonijiet
mal-qafas legali ambjentali tal-UE, inkluż l-involviment meħtieġ tal-partijiet
ikkonċernati.

07 L-Istati Membri huma responsabbli għat-tfassil tal-istrateġiji jew tal-pjanijiet

nazzjonali tagħhom għall-infrastruttura tat-trasport, f’konformità mal-objettivi
maqbula fil-livell tal-UE (ara l-paragrafu 03). Huma jiddeċiedu wkoll dwar liema
proġetti għandhom jinbnew, u kif għandhom jiġu implimentati u ffinanzjati. Lawtoritajiet nazzjonali jipprovdu l-valutazzjonijiet tal-impatt fuq l-ambjent u l-permessi
tal-kostruzzjoni meħtieġa.

08 Fl-aħħar nett, il-promoturi tal-proġetti, li jkunu stabbiliti jew bħala entitajiet ta’

implimentazzjoni tal-proġetti fil-livell tal-Istati Membri jew bħala impriżi konġunti
transfruntieri, huma responsabbli għall-implimentazzjoni reali ta’ dawn il-proġetti ta’
infrastruttura kbar.

Il-kofinanzjament mill-UE għal proġetti kbar ta’ infrastruttura
tat-trasport

09 Hemm żewġ sorsi prinċipali ta’ kofinanzjament mill-UE għal għotjiet għal proġetti

kbar ta’ infrastruttura tat-trasport:
o

il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE), li jinkludu l-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK), li l-ġestjoni tagħhom hija
kondiviża mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. Għal dawn il-fondi, id-Direttorat
Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Politika Reġjonali u Urbana (id-DĠ REGIO) japprova
l-programmi ta’ investiment, li jiġu mfassla mill-Istati Membri, u jimmonitorja limplimentazzjoni tagħhom. Id-deċiżjoni dwar il-kofinanzjament ta’ proġetti
speċifiċi tiġi ddelegata lill-awtoritajiet maniġerjali nazzjonali jew reġjonali; u

10
o

il-programm TEN-T u l-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) 11,
immaniġġjati direttament mill-Kummissjoni, li hija responsabbli għall-għoti ta’
għotjiet u għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom. L-attivitajiet ta’
ġestjoni tal-għotjiet jitwettqu mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għallInfrastruttura u għall-Ambjent (CINEA) f’isem id-DĠ MOVE.

10 Peress li l-proġetti kbar tat-trasport mhumiex iddefiniti bħala kategorija separata

fil-qafas legali tal-UE, ma hemm l-ebda data komprensiva disponibbli dwar l-ammont
ta’ kofinanzjament mill-UE pprovdut għal tali proġetti. Matul il-perjodu 2007-2020, ilbaġit tal-UE alloka aktar minn EUR 109 biljun għal proġetti ta’ infrastruttura tattrasport fuq in-network TEN-T (irrispettivament mid-daqs tagħhom). It-Tabella 1
tipprovdi d-dettall ta’ din l-allokazzjoni għall-aħħar żewġ perjodi tal-qafas finanzjarju
pluriennali (QFP), inkluża l-proposta attwali għall-QFP 2021-2027. Il-kofinanzjament
mill-UE jista’ jammonta għal sa 85 % tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-proġetti 12, u ddifferenza tiġġarrab mill-baġits nazzjonali jew minn sorsi oħra.

Tabella 1 – Allokazzjonijiet tal-baġit tal-UE għal proġetti ta’ infrastruttura
tat-trasport fuq in-network TEN-T matul il-perjodu 2007-2020 u ammonti
ppjanati għall-perjodu 2021-2027 (f’biljun EUR)
Programm ta’
finanzjament
FEŻR u Fond
ta’
Koeżjoni/FSIE
TEN-T/FNETrasport
Total

2007-2013

2014-2020

Total

2021-2027

44.2

33.3

77.5

Għandhom
jiġu ddefiniti
fil-programmi
operazzjonali

8.0

24.2

32.2

25.7

52.2

57.5

109.7

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data li hija disponibbli għall-pubbliku. Fl-2014, il-programm FNE ħa post ilprogramm TEN-T.

11

Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, ĠU L 348, 20.12.2013,
p. 129-171.

12

Għall-FNE, ara l-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, ĠU L 348,
20.12.2013, p. 129-171.

11

11 Flimkien ma’ dawn il-programmi ffinanzjati mill-baġit tal-UE, il-Bank Ewropew tal-

Investiment ipprovda EUR 150.6 biljun f’self għal proġetti tat-trasport fl-UE għallperjodu 2007-2020.

Awditi u rapporti analitiċi preċedenti tagħna

12 Fi snin reċenti, aħna ppubblikajna bosta rapporti tal-awditjar u rapporti analitiċi
dwar il-politika tat-trasport tal-UE, inkluż dwar proġetti kbar ta’ infrastruttura tattrasport (ara l-Anness I).

13 Fl-2020, aħna vvalutajna b’mod speċifiku l-ġestjoni tal-Kummissjoni ta’ proġetti

kbar ta’ infrastruttura tat-trasport li huma kofinanzjati mill-UE 13. Aħna eżaminajna
proġetti kbar ta’ infrastruttura tat-trasport b’impatt transfruntier, li jinsabu fuq sebgħa
minn disa’ kurituri tan-network ewlieni TEN-T. L-ispiża totali ta’ kull wieħed minn dawn
il-proġetti kienet ogħla minn EUR 1 biljun. Dan ir-rapport analitiku jippermetti li jiġu
analizzati aktar il-proċessi involuti u li dawn jitqabblu ma’ dawk ta’ pajjiżi oħra.

13

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”.

12

Objettiv, ambitu u approċċ tar-rapport
analitiku
14 Dan ir-rapport jipprovdi informazzjoni utli lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku,
billi jqiegħed il-proċessi użati għat-twettiq ta’ proġetti kbar tat-trasport kofinanzjati
mill-UE f’kuntest aktar globali. Huwa se jservi wkoll bħala kontribut għar-rieżaminar li
għaddej bħalissa tar-Regolament TEN-T.

15 Dan mhuwiex rapport tal-awditjar; dan huwa rapport analitiku prinċipalment

ibbażat fuq informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew fuq materjal li nġabar
speċifikament għal dan l-iskop. Huwa għandu l-għan li jqabbel il-qafas tal-UE għattwettiq ta’ proġetti ta’ infrastruttura kbar ma’ dawk ta’ pajjiżi oħra magħżula għallanaliżi, u b’hekk jidentifika eżempji ta’ prattiki oħra li jistgħu jkunu utli għallKummissjoni u għal dawk li jfasslu l-politika meta jipprovdu appoġġ futur mill-UE.

16 Biex nagħmlu dan, aħna identifikajna ħames passi ewlenin tal-proċess għat-

twettiq ta’ proġetti kbar tat-trasport (ara t-Tabella 2). Imbagħad, filwaqt li qisna
karatteristiċi li ġew irrakkomandati internazzjonalment għall-implimentazzjoni
effiċjenti u effettiva tal-proġetti (eż. l-FMI, l-OECD – ara l-Anness II), qabbilna l-proċessi
adottati fil-livell tal-UE ma’ proċessi simili fis-seħħ fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati. Firrigward tal-proċessi tal-għażla, tal-monitoraġġ u tal-valutazzjoni ex post, aħna ffukajna
l-analiżi tagħna fuq l-għotjiet mill-FNE (ara l-paragrafu 10). Aħna analizzajna wkoll irrispett tal-iskedi tal-ispejjeż u taż-żmien – meta mqabbla ma’ dawk maqbula
oriġinarjament fil-mument tad-deċiżjoni li jinbena l-proġett – ta’ sitt proġetti kbar tattrasport kofinanzjati mill-UE skont sett ta’ data referenzjarju miżmum minn espert
estern. Dan is-sett ta’ data jinkludi informazzjoni dwar bosta mijiet ta’ proġetti tattrasport implimentati madwar id-dinja (ara l-Anness III).
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Tabella 2 – Proċessi koperti mir-rapport analitiku
Proċess

Objettivi tal-proċess

Qafas tal-UE rilevanti
għar-rapport analitiku

Definizzjoni tal-istrateġija

Elaborazzjoni ta’ pjan
strateġiku fuq terminu
twil għat-trasport

Dokumenti ta’ politika u
linji gwida attwali għatTEN-T

Koordinazzjoni fost ilproġetti

Ippjanar u
implimentazzjoni
kkoordinati ta’ proġetti
interrelatati u allinjament
tal-istrateġiji tat-trasport
fil-livelli kollha ta’
governanza

Rwol tal-koordinaturi talUE u għodod legali
disponibbli

Għażla ta’ proġetti għallfinanzjament

Prijoritizzazzjoni talkofinanzjament għal
proġetti bl-ogħla valur
miżjud, filwaqt li jiġi
limitat il-piż
amministrattiv għallpromoturi tal-proġetti

Għażla ta’ azzjonijiet
proposti għallfinanzjament mill-FNE

Monitoraġġ tal-proġetti
ffinanzjati

Monitoraġġ tal-progress li
sar fl-implimentazzjoni ta’
proġetti li jindirizzaw irriskji ta’ implimentazzjoni
u t-traċċar tal-prestazzjoni
fir-rigward tal-outputs u leżiti

Monitoraġġ talimplimentazzjoni talgħotjiet mill-FNE

Evalwazzjoni ex post talproġetti ffinanzjati

Evalwazzjoni tal-eżiti talproġetti kofinanzjati
ladarba jsiru
operazzjonali, sabiex
jiżdiedu l-obbligu ta’
rendikont u t-trasparenza
dwar l-użu li jkun sar millfondi pubbliċi u biex
jinsiltu t-tagħlimiet
meħuda għall-futur

Evalwazzjonijiet ex post
tal-proġetti appoġġati
mill-FNE

Sors: il-QEA, ibbażat fuq rakkomandazzjonijiet tal-OECD u tal-FMI.
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17 Fit-taqsima li jmiss, aħna nipprovdu informazzjoni dwar il-karatteristiċi ewlenin

tal-qafas tal-UE għal kull wieħed mill-ħames proċessi. Aħna mbagħad niddeskrivu ddgħufijiet li ġew osservati preċedentement permezz tal-awditi li wettaqna fil-kuntest
tal-UE, li jistgħu jseħħu wkoll fi proġetti kbar ta’ infrastruttura tat-trasport fi
kwalunkwe parti tad-dinja. Għal xi wħud mid-dgħufijiet, aħna nidentifikaw eżempji
rilevanti ta’ prattiki li sibna fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati.Għalkemm ma awditjajniex limplimentazzjoni ta’ dawn il-prattiki, aħna nemmnu li minħabba l-mod kif tfasslu dawn
jistgħu jgħinu biex jindirizzaw dawn id-dgħufijiet, jekk jiġu adattati sew għall-kuntest
tal-UE u jiġu implimentati b’mod effettiv.

18 Għar-rapport analitiku tagħna, aħna għażilna erba’ pajjiżi mhux tal-UE, jiġifieri l-

Awstralja, il-Kanada, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti. L-erba’ pajjiżi li ġew irrieżaminati kollha
jvarjaw fl-erja tas-superfiċje, fil-popolazzjoni, fit-topografija u fil-wirt infrastrutturali
(ara l-Anness IV). Dawn huma fatturi importanti li jinfluwenzaw il-konfigurazzjoni tannetwork tal-infrastruttura. Pereżempju, l-Awstralja għandha l-ogħla tul tan-network
tat-toroq u tal-ferroviji per capita, li jista’ jiġi spjegat minn popolazzjoni baxxa u erja
kbira tas-superfiċje. Fl-istess ħin, fl-erba’ pajjiżi, il-livell ta’ kompetittività talinfrastruttura tat-trasport tagħhom 14 huwa simili u hemm fis-seħħ sistema ta’
governanza f’diversi livelli fejn l-entitajiet federali jimplimentaw proġetti ta’
infrastruttura kbar f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali jew lokali.

14

Il-Forum Ekonomiku Dinji, Global Competitiveness Report 2019.
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19 Barra minn hekk, aħna inkludejna wkoll lin-Norveġja u lil Franza minħabba l-

esperjenza estensiva tagħhom fir-rigward ta’ evalwazzjonijiet ex post ta’ proġetti kbar
tat-trasport, li ta’ spiss jiġi enfasizzat fl-istudji ta’ politika u fil-letteratura akkademika 15.

20 Aħna ħadna osservazzjonijiet li saru f’rapporti preċedenti tal-QEA, bħall-awditu li

wettaqna fl-2020 dwar l-Infrastrutturi tat-Trasport tal-UE 16, kif ukoll il-pożizzjoni talKummissjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet relatati, bħala punt tat-tluq għar-rapport
analitiku tagħna (ara l-Anness V). Aħna bbażajna wkoll ir-rapport analitiku tagħna fuq
intervisti u konsultazzjonijiet ma’:
o

rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea (id-DĠ ENV, id-DĠ MOVE u d-DĠ REGIO),
is-CINEA u l-Bank Ewropew tal-Investiment;

o

rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet u l-korpi pubbliċi rilevanti li huma
inkarigati mit-twettiq ta’ proġetti kbar tat-trasport fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati;

o

esperti fil-qasam (ara l-Anness VI).

21 Ir-rapport analitiku ma jindirizzax il-proċessi dettaljati tal-ippjanar u tal-

kostruzzjoni għal proġetti individwali kbar tat-trasport, billi dawn spiss jaqgħu taħt irresponsabbiltà tal-promoturi tal-proġetti u mhux tal-gvern li jipprovdi kofinanzjament
għal dawn il-proġetti. Bl-istess mod, aħna ma nkoprux kwistjonijiet li huma relatati
mal-operat u l-manutenzjoni tal-infrastruttura wara li ssir operazzjonali (ara l-Figura 2).

15

Fost l-oħrajn, il-Forum Internazzjonali tat-Trasport, Ex-Post Assessment of Transport
Investments and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, “Ex-post
evaluations in Norway and France”, Transportation Research Procedia, volume 26, 2017,
pp. 144-155.

16

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”.
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Figura 2 – Il-ħames proċessi li jappoġġaw it-twettiq ta’ proġett
Koordinazzjoni
fost il-proġetti
Għażla tal-proġetti
għal finanzjament

Proġett ta’
Infrastruttura
tat-Trasport

Fażi ta’ ppjanar
Fażi tat-tfassil
Fażi tal-kostruzzjoni

Evalwazzjoni ex post ta’
proġetti ffinanzjati

Definizzjoni tal-istrateġija
Operat talinfrastruttura
tat-trasport

Fażi ta’ trasferiment
Operat u manutenzjoni

Twettiq ta’ proġetti ta’
infrastruttura tattrasport
Monitoraġġ tal-proġetti
ffinanzjati

Sors: il-QEA.
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Analiżi
Il-ħames proċessi analizzati
Definizzjoni tal-istrateġija

22 Proġetti kbar tat-trasport huma intensivi fil-kapital u jirrikjedu perjodi twal ta’

żmien għall-implimentazzjoni. Ladarba jsiru operazzjonali, x’aktarx li jkollhom impatt
sinifikanti fuq il-prestazzjoni tan-network tat-trasport għal għexieren ta’ snin, kemm fillivell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri. B’hekk, huwa kruċjali li tali proġetti jiġu
ppjanati bħala parti minn strateġija jew pjan usa’ għall-infrastruttura tat-trasport.

23 It-Tabella 3 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin li ġew

irrieżaminati għad-definizzjoni tal-istrateġija, id-dgħufijiet speċifiċi fil-kuntest tal-UE, u
l-eżempji ta’ prattiki oħra li identifikajna fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati.

Tabella 3 – Definizzjoni tal-istrateġija: karatteristiċi ewlenin, dgħufijiet
fil-kuntest tal-UE u prattiki oħra f’pajjiżi mhux tal-UE
Karatteristiċi ewlenin
L-UE

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Eżistenza

Iva

Iva

Le (għadha
għaddejja)

Iva

Iva

Aspetti
vinkolanti u
mhux vinkolanti

Iva

Iva

Mhux
applikabbli

Iva

Iva

Entità
responsabbli

Il-Parlament
Ewropew u lKunsill (irRegolament
TEN-T)
IlKummissjoni
(dokumenti
ta’ politika)

Il-leġiżlatur
federali u lMinisteru
(DITRDC1)

Il-Ministeru
(Transport
Canada)

Il-leġiżlatur
federali u lMinisteru
(DETEC2)

Il-leġiżlatur
federali u lMinisteru
(DOT3)

Ambitu

Passiġġieri u
merkanzija

Passiġġieri u
merkanzija

Mhux
applikabbli

Passiġġieri u
merkanzija

Merkanzija
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Karatteristiċi ewlenin
L-UE

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Tip ta’ prijorità tal-infrastruttura
Ikkompletar tannetwork

Iva

Le

Mhux
applikabbli

Le

Le

Żieda fil-kapaċità
tan-network
eżistenti

Iva

Iva

Mhux
applikabbli

Iva

Iva

Proġetti ġodda
jew aġġornati

It-tnejn li
huma

It-tnejn li
huma

Mhux
applikabbli

Aġġornat

It-tnejn li
huma

Objettiv primarju

Ambjent,
konnettività u
tnaqqis taddifferenzi flinfrastruttura

Kummerċ

Mhux
applikabbli

Ambjent

Kummerċ

Stimi tal-ħtiġijiet
finanzjarji

Iva

Le

Mhux
applikabbli

Iva

Le

Data ta’
skadenza għallikkompletar

Iva

Le

Mhux
applikabbli

Le

Le

Dgħufijiet fil-kuntest tal-UE
Objettivi ambizzjużi żżejjed fiddawl tal-finanzjament disponibbli

Prattiki oħra li ġew identifikati fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

L-ebda
prattika
identifikata

L-ebda
prattika
identifikata

L-ebda
prattika
identifikata

L-ebda
prattika
identifikata

1

Id-Dipartiment tal-Infrastruttura, it-Trasport, l-Iżvilupp Reġjonali u l-Komunikazzjonijiet.

2

Id-Dipartiment tal-Ambjent, it-Trasport, l-Enerġija u l-Komunikazzjonijiet.

3

Id-Dipartiment tat-Trasport.

Sors: il-QEA.

24 L-UE u l-pajjiżi kollha li ġew irrieżaminati għandhom qafas ta’ strateġija globali
għall-infrastruttura tat-trasport, għajr il-Kanada, fejn l-iżvilupp ta’ tali pjan għadu
għaddej.

25 Kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati, dan il-qafas huwa magħmul

minn sett ta’ aspetti vinkolanti u mhux vinkolanti. Fl-UE, il-qafas tal-istrateġija tattrasport huwa ddefinit mill-White Papers, li jiġu ppubblikati mill-Kummissjoni bejn
wieħed u ieħor kull 10 snin, li jidentifikaw l-objettivi strateġiċi prinċipali li jenħtieġ li lUE tilħaq fis-settur tat-trasport. Il-White Paper l-aktar reċenti ġiet ippubblikata fl-

19
2011 17 u tinkludi objettivi għall-perjodi 2020, 2030 u 2050. Il-Kummissjoni tipproduċi
wkoll dokumenti strateġiċi ulterjuri, li jikkomplementaw l-objettivi tal-White Paper
għal modi speċifiċi tat-trasport jew għal kwistjonijiet trażversali. Reċentement,
f’Diċembru 2020, il-Kummissjoni ppubblikat Strateġija għal Mobbiltà Sostenibbli u
Intelliġenti 18, biex taġġorna l-għanijiet rilevanti għas-settur tat-trasport tal-UE fid-dawl
tal-Inizjattiva tal-Patt Ekoloġiku (ara l-paragrafu 04). L-ebda wieħed minn dawn iddokumenti strateġiċi ma huwa legalment vinkolanti. F’dak li jikkonċerna l-proġetti ta’
infrastruttura, id-definizzjoni fuq terminu twil tan-network tat-trasport, u tar-rekwiżiti
minimi għall-proġetti fi ħdanu, huma inkorporati fir-Regolament TEN-T tal-2013, li
huwa legalment vinkolanti (ara l-paragrafu 03).

26 L-istrateġiji tal-UE u tal-pajjiżi l-oħra jvarjaw f’termini ta’ ambitu u tip ta’ prijorità

tal-infrastruttura. Filwaqt li d-dokumenti ta’ strateġija tal-UE għandhom kemm l-għan
li jiġi kkompletat in-network kif ukoll li jżidu l-kapaċità tiegħu, il-pajjiżi l-oħra kollha
jiffukaw fuq iż-żieda tal-kapaċità tan-network eżistenti. F’dan ir-rigward, l-istrateġija
Żvizzera tagħti prijorità espliċita lill-aġġornament tal-proġetti ta’ infrastruttura eżistenti
fuq il-kostruzzjoni ta’ oħrajn ġodda. L-istrateġiji kollha tat-trasport, għajr dik tal-Istati
Uniti, kienu jkopru kemm il-passiġġieri kif ukoll il-merkanzija.

27 L-istrateġiji tat-trasport li rrieżaminajna jvarjaw ukoll f’termini tal-objettivi

primarji tagħhom. L-istrateġija tat-trasport tal-UE hija xprunata minn
kunsiderazzjonijiet ambjentali (inkluża bidla modali), li reċentement ġew imsaħħa aktar
fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew (ara l-paragrafu 25). Hija għandha wkoll l-għan li
ttejjeb il-konnettività u li tnaqqas id-differenzi fl-infrastruttura bejn l-Istati Membri u rreġjuni. Aħna osservajna objettiv ambjentali simili fil-qafas Żvizzeru, għalkemm dan
huwa ddefinit fil-liġi. L-Awstralja u l-Istati Uniti minflok, jiffukaw l-istrateġiji tagħhom
fuq il-ħtieġa li jittejbu l-flussi kummerċjali interni u transfruntieri.

17

Il-Kummissjoni Ewropea, Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn
sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti, KUMM(2011) 144,
28.3.2011.

18

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija għal Mobbiltà Sostenibbli
u Intelliġenti – inqiegħdu t-trasport Ewropew fit-triq it-tajba għall-futur, COM(2020) 789,
9.12.2020.
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28 Kienu biss l-istrateġiji tal-UE u tal-Iżvizzera li kienu jinkludu stima tal-investiment

kumplessiv meħtieġ fi proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport biex jintlaħqu l-għanijiet
stabbiliti. Barra minn hekk, l-istrateġija tal-UE hija l-unika waħda li tistabbilixxi dati ta’
skadenza għall-ikkompletar tan-network kollu kemm hu (l-2030 għan-network ewlieni
u l-2050 għan-network komprensiv).
Objettivi ambizzjużi żżejjed fid-dawl tal-finanzjament disponibbli

29 F’rapporti preċedenti

, aħna osservajna li l-objettivi strateġiċi tat-trasport tal-UE
– b’mod partikolari l-ikkompletar tan-network ewlieni TEN-T sal-2030 – kienu
ambizzjużi żżejjed, anki fid-dawl tal-finanzjament disponibbli. Pereżempju, aħna sibna
li x’aktarx il-pjan tal-Kummissjoni li tittriplika t-tul tan-network ferrovjarju ta’ veloċità
għolja sal-2030 ma kienx se jintlaħaq, u li jenħtieġ li jiġi żviluppat pjan ta’
implimentazzjoni fuq terminu twil li jkun realistiku.
19

30 Madankollu, l-analiżi li wettaqna ma identifikat l-ebda eżempju ta’ prattika tajba
fil-pajjiżi magħżula biex jiġu indirizzati dawn id-dgħufijiet.

Koordinazzjoni fost il-proġetti

31 Proġetti kbar tat-trasport huma strumentali fit-tneħħija tal-konġestjonijiet u fl-

eliminazzjoni tal-links neqsin, li fl-UE ta’ spiss ikunu jinsabu f’sezzjonijiet transfruntieri.
Madankollu, l-effettività tagħhom fiż-żieda tal-konnettività tan-network spiss
tiddependi fuq proġetti interkonnessi bħal dawk implimentati minn diversi Stati
Membri tul kuritur wieħed, jew linji ta’ aċċess ferrovjarji għal proġett ta’ infrastruttura
ta’ mina. Dan jirrikjedi allinjament bejn il-pjanijiet tal-UE u dawk nazzjonali għallinfrastruttura tat-trasport kif ukoll ippjanar u implimentazzjoni kkoordinati għallproġetti interrelatati.

32 It-Tabella 4 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin li ġew

irrieżaminati għall-koordinazzjoni ta’ proġetti kbar tat-trasport, id-dgħufijiet speċifiċi
fil-kuntest tal-UE, u eżempji ta’ prattiki oħra li identifikajna fil-pajjiżi li ġew
irrieżaminati.

19

Ir-Rapport Analitiku Nru 9/2018 tal-QEA “Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li jridu jiġu indirizzati”, il-paragrafu 66; ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018 talQEA “Network ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja: mhuwiex realtà iżda huwa sistema
frammentata u ineffettiva”, il-paragrafu 23.
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Tabella 4 – Koordinazzjoni tal-proġetti: karatteristiċi ewlenin, dgħufijiet
fil-kuntest tal-UE u prattiki oħra f’pajjiżi mhux tal-UE
Karatteristiċi ewlenin
L-UE

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Kompetenza għallimplimentazzjoni
tal-proġetti

27 Stat
Membru

8 entitajiet
subfederali
(Stati/
Territorji)

13-il entità
subfederali
(Provinċji jew
Territorji)

Prinċipalment
federali

50 entità
subfederali
(Stati)

Entità responsabbli

Il-Kummissjoni
Ewropea
flimkien malKoordinaturi
Ewropej

Il-Ministeru
(DITRDC)

Il-Ministeru
(Transport
Canada)

Il-Ministeru (lUffiċċju Federali
għat-Trasport,
FOT)

Il-Ministeru
(DOT)

Dgħufijiet fil-kuntest tal-UE

Allinjament ħażin bejn l-istrateġiji u lproġetti ta’ infrastruttura tat-trasport
tal-UE u tal-Istati Membri.

Sorveljanza limitata millKummissjoni tal-ippjanar u limplimentazzjoni tal-proġetti tul ilkurituri

Sors: il-QEA.

Prattiki oħra li ġew identifikati fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

L-ebda prattika
identifikata

Il-pjanijiet tattrasport
reġjonali jitfasslu
skont linji gwida
federali
dettaljati u jiġu
trażmessi lillgvern federali (ilparagrafu 36).

Il-pjanijiet tattrasport
reġjonali
jitfasslu skont
linji gwida
federali
dettaljati u jiġu
trażmessi lillgvern federali
(il-paragrafu 36).

Ir-riżerva ta’
proġetti hija
proposta minn
aġenzija
indipendenti
(ilparagrafu 39).

L-ebda prattika
identifikata

L-ebda prattika
identifikata

Il-livell federali
jipparteċipa
bħala membru
sħiħ filbordijiet ta’
sorveljanza talproġetti li
jiffinanzja (ilparagrafu 42).

Il-livell federali
jipparteċipa
bħala membru
sħiħ fil-bordijiet
ta’ sorveljanza
tal-proġetti li
jiffinanzja (ilparagrafu 42).
Il-kumitat ta’
sorveljanza
parlamentari u lkumitati
konsultattivi
stabbiliti millFOT (ilparagrafu 43).

L-ebda prattika
identifikata

L-ebda
prattika
identifikata

L-ebda prattika
identifikata
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33 Fl-UE, il-kompetenza għall-implimentazzjoni tal-proġetti hija f’idejn l-Istati

Membri. Dan huwa simili fil-pajjiżi kollha li ġew irrieżaminati, fejn din il-kompetenza
hija tal-entitajiet subfederali (eż. l-Istati jew il-provinċji). L-eċċezzjoni hija l-Iżvizzera,
fejn il-livell federali huwa direttament responsabbli għat-twettiq ta’ proġetti fuq innetwork ferrovjarju u partijiet min-network tat-toroq, filwaqt li l-parti l-oħra hija rresponsabbiltà ta’ distretti awtonomi. Konsegwentement, ġew żviluppati għodod u
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni biex tiġi żgurata konverġenza bejn il-prijoritajiet federali
u dawk subfederali.

34 Fil-kuntest tal-UE, għal dan l-iskop, il-Kummissjoni ħatret Koordinaturi Ewropej

biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ infrastruttura kollha tul kull wieħed
mid-disa’ kurituri ewlenin tat-trasport tan-network stabbiliti fir-Regolament TEN-T.
Dawn il-Koordinaturi jinvolvu lilhom infushom ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ta’
livell għoli u ma’ partijiet ikkonċernati lokali fl-Istati Membri tul il-kuritur, u jorganizzaw
laqgħat ta’ Forum tal-Kuritur fejn il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u
l-partijiet ikkonċernati jiddiskutu l-prijoritajiet u jipprovdu aġġornamenti dwar proġetti
ppjanati u li għadhom għaddejjin.
Allinjament ħażin bejn l-istrateġiji u l-proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport tal-UE u
dawk tal-Istati Membri

35 Fl-UE, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu kont tal-prijoritajiet maqbula politikament

tal-infrastruttura tat-trasport tal-UE, kif stabbilit fir-Regolament TEN-T fl-istrateġiji
nazzjonali tagħhom tat-trasport 20. Madankollu, ma hemm l-ebda obbligu legali biex
jagħmlu dan u attwalment l-Istati Membri lanqas biss jippreżentaw il-pjanijiet u lprogrammi nazzjonali tagħhom tat-trasport lill-Kummissjoni għall-informazzjoni. Dan
iwassal għal riskju ta’ allinjament ħażin bejn il-prijoritajiet strateġiċi tal-UE u dawk
tal-Istati Membri. Studju reċenti 21 li twettaq f’isem il-Kummissjoni enfasizza ddifferenzi bejn l-ambiti tal-pjanijiet tat-trasport li ġew approvati mill-Istati Membri, kif
ukoll il-livell ta’ koerenza tagħhom mad-data ta’ skadenza tal-2030 għall-ikkompletar
tan-network TEN-T. Konsegwentement, isir diffiċli li tiġi żgurata l-koordinazzjoni fost ilproġetti. Pereżempju, bidla fil-prijoritajiet fi Franza pposponiet il-bidu tax-xogħlijiet
għal linja ferrovjarja Franċiża ta’ veloċità għolja. Il-proġett kien – fil-kuntest tal-Kuritur

20

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Jannar 2017 dwar il-loġistika fl-UE u ttrasport multimodali fil-kurituri l-ġodda tat-TEN-T, 2015/2348(INI), ĠU L 242, 10.7.2018,
pp. 15-23.

21

Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans
and programmes in Member States, 2021.
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tal-Atlantiku – skedat biex jiġi konness mal-proġett ferrovjarju Bask Spanjol li diġà
huwa taħt kostruzzjoni 22.

36 Aħna identifikajna prattika oħra fl-Istati Uniti, fejn l-Istati huma legalment

meħtieġa li jinkludu fil-pjanijiet tat-trasport tagħhom, sett minimu ta’ informazzjoni
u analiżijiet stabbiliti mil-livell federali. Il-livell federali jipprovdi wkoll gwida
metodoloġika dettaljata dwar kif dawn l-analiżijiet għandhom jitwettqu u l-Istati
jikkondividu l-pjanijiet tagħhom mal-gvern federali biex jippermettu l-allinjament 23. FlIżvizzera jeżisti rekwiżit simili 24.

Sorveljanza limitata mill-Kummissjoni tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-proġetti
tul il-kurituri

37 F’awditi preċedenti

, aħna osservajna li l-Kummissjoni kellha sorveljanza limitata
fir-rigward tal-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ proġetti tul il-kurituri. F’dan ir-rigward,
il-prijoritajiet tal-Istati Membri huma prinċipalment iddeterminati fil-kuntest
nazzjonali, u għalhekk jistgħu jittraskuraw sezzjonijiet transfruntieri fejn jinsabu
proġetti ta’ infrastruttura kbar li huma kofinanzjati mill-UE. Dan kien il-każ,
pereżempju, għall-Mina ta’ Bażi ta’ Brenner, fejn il-Ġermanja ma tatx prijorità lill-bini
tar-rotta ta’ aċċess tat-Tramuntana għall-mina, għalkemm l-UE, flimkien mal-Awstrija u
l-Italja, kienet diġà ilha mill-1986 tinvesti fil-mina transfruntiera.
25

38 Wieħed mill-fatturi li jikkontribwixxu għal dan huwa li r-Regolament TEN-T ma

jidentifikax, fil-livell tal-UE, sezzjonijiet jew proġetti prijoritarji li għandhom jiġu
implimentati tul il-kurituri. Minflok, fil-kuntest tal-Forum tal-Kuritur tiġi elaborata lista
informali ta’ proġetti speċifiċi li għandhom jiġu prijoritizzati mill-Istati Membri (ara l-

22

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilKaxxa 1.

23

Fixing America’s Surface Transportation Act, jew “FAST Act”, it-Taqsima 8001
(49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, it-Taqsima 1.2 “Kantonale Richtpläne”.

25

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilKaxxa 1 u l-paragrafu 24; ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018 tal-QEA “Network ferrovjarju
Ewropew ta’ veloċità għolja: mhuwiex realtà iżda huwa sistema frammentata u ineffettiva”,
il-paragrafu 27; ir-Rapport Speċjali Nru 08/2016 tal-QEA “It‑trasport ferrovjarju
tal‑merkanzija fl‑ UE: għadu mhux fit‑ triq it‑ tajba ”, il-paragrafu 85.

24
paragrafu 33), li tiġbor flimkien l-informazzjoni miksuba mill-Istati Membri u millpromoturi tal-proġetti.

39 Fl-Awstralja ġiet identifikata prattika oħra, fejn il-Gvern Federali jistabbilixxi

aġenzija indipendenti li tipproponi lista ta’ proġetti ta’ infrastruttura meqjusa bħala
prijorità (riżerva ta’ proġetti), abbażi ta’ analiżi indipendenti tal-ħtiġijiet tan-network
tat-trasport (ara l-Kaxxa 1).

Kaxxa 1
Infrastructure Australia
Fl-2008, il-Gvern Federali Awstraljan stabbilixxa Infrastucture Australia (IA) biex
tipprovdi konsulenza indipendenti dwar investimenti fl-infrastruttura għal-livelli
kollha tal-Gvern kif ukoll għall-investituri u l-promoturi tal-proġetti. Din l-aġenzija
mhijiex korp ta’ finanzjament. Hija indipendenti mill-Gvern iżda ffinanzjata minnu.
Kull ħames snin, din l-aġenzija twettaq awditi strateġiċi tal-infrastruttura li
jippreżentaw valutazzjoni li tħares ’il quddiem tal-ħtiġijiet futuri tal-infrastruttura
tal-Awstralja. Abbażi ta’ dan, hija tħejji pjan ta’ infrastruttura kontinwu ta’ 15il sena li jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar ir-riformi potenzjali ta’ politika u ta’
governanza. Hija żżomm ukoll lista kontinwa ta’ prijoritajiet tal-infrastruttura ta’
proġetti li jkunu jżidu l-aktar valur għall-fondi pubbliċi f’termini ta’ espansjoni talkapaċità tan-network. Din il-lista tinkludi proġetti ppreżentati mill-Istati u tterritorji, kif ukoll proġetti identifikati permezz tal-analiżi tagħha stess.

40 Fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ proġetti tul il-kurituri, il-Kummissjoni ma

kellha l-ebda mezz legali biex titlob lill-Istati Membri jibnu jew jaġġornaw sezzjonijiet
speċifiċi tul il-kurituri, jew biex jagħmlu dan sa data speċifika qabel id-data ta’ skadenza
tal-2030. Fl-2018, dan inbidel u l-Kummissjoni bdiet tuża deċiżjonijiet ta’
implimentazzjoni, li huma legalment vinkolanti għall-Istati Membri kkonċernati, u li
għandhom l-għan li jiżguraw li l-iskedi tax-xogħol fis-sezzjonijiet differenti kollha ta’
proġett jiġu allinjati. Sal-lum il-ġurnata, dawn id-deċiżjonijiet ġew adottati għal tliet
proġetti, jiġifieri l-linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja ta’ Rail Baltica fl-Istati Baltiċi u lPolonja, il-link ta’ passaġġi fuq l-ilma interni ta’ Seine-Scheldt bejn il-Belġju u Franza, u
l-konnessjoni ferrovjarja ta’ veloċità għolja ta’ Evora-Mérida bejn Spanja u l-Portugall.
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41 Dawn id-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni saħħew is-sorveljanza tal-Kummissjoni

fuq l-ikkompletar tal-kurituri tan-network ewlieni mill-Istati Membri 26, billi jistabbilixxu
dritt għall-Koordinaturi Ewropej u għall-persunal tal-Kummissjoni biex jipparteċipaw
bħala osservaturi fil-laqgħat tal-korpi ta’ governanza tal-proġetti. Madankollu, ilKummissjoni tista’ tieħu dawn id-deċiżjonijiet biss għal proġetti dwar sezzjonijiet
transfruntieri u bl-approvazzjoni tal-Istati Membri kkonċernati.

42 Aħna identifikajna żewġ prattiki oħra ta’ sorveljanza federali fuq l-

implimentazzjoni tal-proġetti. Fl-Awstralja u fl-Iżvizzera, il-livell federali huwa
rrappreżentat bħala membru sħiħ fil-bordijiet ta’ sorveljanza jew fil-kumitati ta’
tmexxija tal-proġetti li għalihom jipprovdi finanzjament. Fl-Awstralja, jekk dan ikun
meħtieġ mil-livell ta’ koordinazzjoni transfruntiera jew mil-livell ta’ kumplessità talproġett, il-Gvern Federali jista’ jistabbilixxi wkoll struttura speċifika biex jissorvelja
direttament il-fażijiet ta’ppjanar u ta’ kostruzzjoni, sakemm l-infrastruttura tiġi
ttrasferita lill-Istati wara l-ikkompletar biex ikunu jistgħu jibdew l-operazzjonijiet ta’
kuljum.

43 Barra minn hekk, fl-Iżvizzera twaqqaf kumitat parlamentari permanenti tas-

sorveljanza 27 għal-Link Ferrovjarju l-Ġdid fl-Alpi (NRLA), li kien jinvolvi l-kostruzzjoni ta’
bosta mini ta’ bażi (bħal dik ta’ Gotthard). Il-Ministeru Federali Żvizzeru tat-Trasport
(FOT) waqqaf ukoll kumitati konsultattivi speċifiċi fejn id-distretti awtonomi
ikkonċernati u partijiet ikkonċernati oħra setgħu jiddiskutu u jesprimu kwalunkwe
kwistjoni rigward l-implimentazzjoni tal-proġett. Skont l-awtoritajiet Żvizzeri, dan lapproċċ ippermetta li jiġu indirizzati kwistjonijiet imqajma mill-partijiet ikkonċernati fi
stadju bikri, serva bħala forum biex jitfasslu soluzzjonijiet meta jiġu ffaċċjati sfidi ta’
implimentazzjoni, u llimita r-rikors għal proċeduri twal u għaljin tal-qorti, li għandhom
it-tendenza li jdewmu l-ippjanar u l-kostruzzjoni ta’ proġetti kbar tat-trasport. Matul ilperjodu ta’ kostruzzjoni tiegħu ta’ aktar minn 20 sena, l-NRLA ġie implimentat mingħajr
ma ġiet ippreżentata kawża waħda fil-qorti minn awtoritajiet subfederali jew minn
organizzazzjonijiet mhux governattivi.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafu 89.
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L-Artikolu 19 ta’ Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen EisenbahnAlpentransversale.
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Għażla ta’ proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati

44 Proċess bir-reqqa tal-għażla tal-proġetti huwa kruċjali biex jiġu identifikati dawk
il-proġetti li x’aktarx ikollhom l-aktar impatt sinifikanti fuq in-network u l-kapaċità
tiegħu, u b’hekk l-ogħla valur miżjud.

45 It-Tabella 5 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin li ġew

irrieżaminati għall-proċess tal-għażla, id-dgħufijiet speċifiċi fil-kuntest tal-UE, u eżempji
ta’ prattiki oħra li identifikajna fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati.

Tabella 5 – Għażla tal-proġetti: karatteristiċi ewlenin, dgħufijiet filkuntest tal-UE u prattiki oħra f’pajjiżi mhux tal-UE
Karatteristiċi ewlenin
L-UE

Entità
responsabbli

IlKummissjoni
Ewropea
flimkien malAġenzija
Eżekuttiva
(CINEA)

Faċilità
Oqfsa ta’
Nikkollegaw
finanzjament
l-Ewropa

L-Awstralja

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Il-Ministeru
(DITRDC)

Il-Ministeru
(Transport
Canada)

Il-Ministeru
(FOT)

Ftehimiet ta’
Sħubija Nazzjonali

Fond
Nazzjonali
għall-Kurituri
tal-Kummerċ

Il-programm ta’ Il-programmi
espansjoni
TIGER/BUILD u
ferrovjarja STEP INFRA

Sejħa
kompetittiva
għal proposti

Sejħa
kompetittiva
għal proposti

Sejħa
kompetittiva
għal proposti

Sejħa
kontinwa

Minn erba’ sa
ħames snin

Annwali

Le

Iva, abbażi taddaqs talproġett

Metodu talgħażla

Sejħa
kompetittiva
għal proposti

Għażla minn lista
ta’ proġetti li ġew
innegozjati
preċedentement
mal-Istati u tterritorji

Perjodiċità
tas-sejħiet

Annwali u
pluriennali

Mhux applikabbli

Proċess
speċifiku talLe
għażla għal
proġetti kbar

Il-Kanada

Iva, abbażi taddaqs tal-proġett

Le

Il-Ministeru
(DOT)
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Dgħufijiet fil-kuntest tal-UE

Prattiki oħra li ġew identifikati fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Skrutinju insuffiċjenti talanaliżijiet tal-ispejjeż
imqabbla mal-benefiċċji
meta ssir l-għażla tal-proġett

Il-promoturi tal-proġetti jippreżentaw data mhux ipproċessata u l-livell
federali jwettaq mill-ġdid l-analiżi ex ante (il-paragrafu 50).

Piż amministrattiv minħabba
l-approċċ ta’ finanzjament

Il-proġetti li jkunu
jinsabu għaddejjin
jiġu inklużi
awtomatikament
fil-programm ta’
finanzjament
segwenti sakemm
il-proġett jitwettaq
għalkollox,
indipendentement
miċ-ċiklu tal-ħajja
tal-programm ta’
ħames snin (ilparagrafu 54).

Il-proġetti
huma ffinanzjati
minn fondi
perpetwi u dApplikazzjoni
deċiżjoni ta’
f’żewġ stadji
finanzjament
timmitiga rtkopri l-ambitu L-ebda prattika
riskju ta’ piż
tal-proġett kollu identifikata
amministratti
kemm hu,
v (ilirrispettivament
paragrafu 51).
mid-durata talimplimentazzjo
ni (ilparagrafu 54).

Sors: il-QEA.

46 Skont il-programm FNE, il-Kummissjoni tagħżel il-proġetti ta’ infrastruttura li
jkunu se jibbenefikaw mill-kofinanzjament tal-UE u tiddetermina l-kontribuzzjoni
finanzjarja tal-UE abbażi ta’ sejħiet perjodiċi kompetittivi għal proposti.

47 Il-biċċa l-kbira mill-pajjiżi l-oħra li ġew irrieżaminati jużaw ukoll sejħiet

kompetittivi għal proposti – li l-perjodiċità tagħhom tvarja – biex jagħżlu proġetti ta’
infrastruttura tat-trasport li għandhom jiġu ffinanzjati. Dan mhuwiex il-każ fl-Awstralja,
fejn l-għażla tal-proġetti tinbeda minn lista li tkun ġiet innegozjata preċedentement
bejn il-livell federali u l-Istati u t-territorji.
Skrutinju insuffiċjenti tal-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji meta ssir lgħażla tal-proġett

48 Fl-UE, iżda wkoll fil-Kanada u fl-Iżvizzera, il-proċess tal-għażla ma jiddependix

mid-daqs tal-proġett. Għall-kuntrarju, fl-Awstralja, proġetti kbar tat-trasport li jitolbu
aktar minn EUR 160 miljun f’finanzjament federali huma suġġetti għal proċeduri talgħażla speċifiċi. L-Istati Uniti wkoll jipprevedu rekwiżiti tal-għażla speċifiċi għal proġetti
ta’ ’l fuq minn ċertu spiża, skont il-programm ta’ finanzjament (pereżempju, madwar
EUR 80 miljun għall-proġetti ta’ Infrastructure for Rebuilding America (INFRA)). Dan
jippermettilhom japplikaw kontrolli speċifiċi meta jagħżlu proġetti kbar tat-trasport.
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49 F’rapporti preċedenti

, aħna osservajna li l-ippjanar u t-tfassil ex ante ta’ proġetti
ta’ infrastruttura kbar mill-Istati Membri u mill-promoturi tal-proġetti kienu jeħtieġu
titjib, speċjalment fir-rigward tal-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji (CBAs).
Il-promoturi u l-evalwaturi tal-proġetti għandhom it-tendenza li jużaw is-CBAs
sempliċiment bħala pass amministrattiv obbligatorju minflok bħala għodda għal teħid
ta’ deċiżjonijiet aħjar. Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhux dejjem wettqet
rieżaminar kritiku ta’ dawn is-suppożizzjonijiet tal-ippjanar meta pprovdiet
kofinanzjament. Dan kien il-każ, pereżempju, għal sezzjoni ta’ linja ferrovjarja ta’
veloċità għolja fi Franza fejn kien ingħata kofinanzjament mill-UE għalkemm is-CBA
kienet issuġġeriet li l-ispejjeż soċjoekonomiċi tal-proġett x’aktarx kienu jaqbżu lbenefiċċji tiegħu 29.
28

50 Mill-2015 ’il hawn, il-Kummissjoni introduċiet valutazzjoni speċifika tas-CBA tal-

proġetti minn esperti esterni ddedikati. Madankollu, din il-valutazzjoni hija bbażata
biss fuq l-informazzjoni li tinsab fil-proposta tal-proġetti. B’kuntrast ma’ dan, fil-pajjiżi
kollha li ġew irrieżaminati, il-promoturi tal-proġetti ta’ proġetti kbar tat-trasport flapplikazzjoni tagħhom iridu jippreżentaw id-data mhux ipproċessata u l-analiżijiet li
ntużaw għas-CBA tagħhom. Fl-għażla tal-proġett, dan jippermetti li jitwettqu mill-ġdid
l-argument għall-vijabbiltà u l-analiżi soċjoekonomika tal-proġett, kif ukoll li tiġi
vverifikata s-solidità tad-data u tas-suppożizzjonijiet magħżula, u b’hekk jittejjeb itteħid ta’ deċiżjonijiet.
Piż amministrattiv minħabba l-approċċ ta’ finanzjament

51 Filwaqt li l-ħtieġa ta’ informazzjoni u analiżijiet addizzjonali tista’ tikkontribwixxi

għal proċess tal-għażla sod, dan jista’ jirriżulta wkoll f’piżijiet amministrattivi
addizzjonali għall-promoturi tal-proġetti, speċjalment meta l-proposti tal-proġetti
tagħhom ma jintgħażlux għall-finanzjament. Fil-Kanada, biex jiġi mmitigat dan ir-riskju,
il-proposti għal proġetti għall-kofinanzjament federali jsegwu approċċ f’żewġ stadji,
fejn il-promoturi tal-proġetti jiġu mistiedna jippreżentaw proposta komprensiva għal
proġett biss ladarba l-espressjoni ta’ interess tagħhom tkun ġiet approvata (ara lKaxxa 2).

28

Ir-Rapport Analitiku Nru 09/2018 tal-QEA “Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li jridu jiġu indirizzati”, il-paragrafu 75; ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 talQEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar rapidità fl-implimentazzjoni ta’
megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, il-paragrafu 46.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018 tal-QEA “It‑trasport ferrovjarju tal‑ merkanzija fl‑UE:
għadu mhux fit‑triq it‑tajba”, il-paragrafu 50.
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Kaxxa 2
Fond Nazzjonali Kanadiż għall-Kurituri tal-Kummerċ
Il-Fond Nazzjonali għall-Kurituri tal-Kummerċ għandu baġit ta’ CAN 4.2 biljun
(EUR 2.9 biljun) biex jiġi impenjat għal proġetti li jiffaċilitaw il-kummerċ u li jistgħu
jiġu kkompletati fil-ħames snin sussegwenti. L-għażla tal-proġetti għal parti minn
dan il-fond topera abbażi ta’ sejħa kontinwa għal proposti mingħajr data ta’
skadenza fissa għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet.
Il-proċess tal-applikazzjoni jsir f’żewġ stadji:
o

L-ewwel nett, il-promoturi tal-proġetti huma meħtieġa jippreżentaw
espressjoni ta’ interess, b’informazzjoni limitata. Jenħtieġ li dawn juru kif
proġett jindirizza l-objettiv tas-sejħa u jipprovdu informazzjoni speċifika u
kwantitattiva dwar is-setturi ekonomiċi li jkunu jibbenefikaw mill-proġett,
dwar il-volumi mbassra tat-traffiku u tal-kummerċ, u dwar is-swieq
internazzjonali li għalihom il-kummerċ ikun jiġi ffaċilitat.

o

It-tieni, ladarba din l-espressjoni ta’ interess tkun ġiet approvata, il-promoturi
tal-proġetti jiġu mistiedna jippreżentaw proposta komprensiva għal proġett fi
żmien xahrejn.

52 Proġetti kbar tat-trasport jirrikjedu żmien sinifikanti ta’ implimentazzjoni.

Pereżempju, iż-żmien medju mistenni tal-kostruzzjoni għall-proġetti kbar tat-trasport
ikkofinanzjati mill-UE li eżaminajna fl-awditu li wettaqna fl-2020 kien ta’ 15-il sena 30.
Dan il-perjodu ta’ żmien jeskludi l-perjodu ta’ ppjanar, meta l-proġett jista’ wkoll
jirċievi kofinanzjament mill-UE għal azzjonijiet bħal studji.

53 Billi l-kofinanzjament mill-UE huwa organizzat madwar il-perjodu tal-QFP ta’ seba’

snin, proġetti kbar tat-trasport spiss jiġu kofinanzjati permezz ta’ bosta għotjiet
sussegwenti, li kull waħda minnhom tkun tirrikjedi proposta ġdida għal proġett u
proċess tal-għażla ġdid. Dan iwassal għal duplikazzjoni tal-isforz 31 għall-promoturi talproġetti u għall-awtoritajiet pubbliċi, u jżid il-piż amministrattiv.

30

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafu 45.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafu 85.
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54 Tnejn mill-pajjiżi li ġew irrieżaminati jipprovdu appoġġ finanzjarju fuq terminu
twil għal proġetti kbar tat-trasport b’mod differenti:
o

Fl-Awstralja, bħala prerekwiżit għall-finanzjament, il-Gvern Federali flimkien malIstati u t-territorji jaqblu dwar lista ta’ proġetti li għandhom jiġu inklużi fi Ftehim
ta’ Sħubija Nazzjonali(NPA) ta’ ħames snin. Għal dawn il-proġetti, il-Gvern
Awstraljan jipprovdi finanzjament għal fażi speċifika ta’ proġett, abbażi ta’
applikazzjoni mill-entitajiet subfederali. Il-proġetti li diġà jkunu bdew limplimentazzjoni taħt NPA preċedenti jiġu inklużi awtomatikament fl-NPAs
segwenti, sat-twettiq finali tal-fażi ffinanzjata u indipendentement miċ-ċiklu talħajja ta’ ħames snin tal-NPA.

o

Bl-istess mod, fl-Iżvizzera, il-Gvern Federali jieħu deċiżjonijiet ta’ finanzjament
għal proġetti individwali bħala parti minn programmi ta’ espansjoni tan-network
(STEPs), li jkopru perjodi ta’ ħames snin. Il-finanzjament ta’ dawn il-programmi
jitwassal minn żewġ fondi mmaniġġjati b’mod ċentrali, wieħed għall-ferroviji u
ieħor għall-investimenti fit-toroq u fit-tranżitu lokali, li jkopru 100 % tal-infiq talproġetti magħżula u huma perpetwi. Konsegwentement, ladarba l-proġetti
ferrovjarji jew tat-toroq jintgħażlu għall-finanzjament, id-deċiżjoni ta’
finanzjament tkopri l-ambitu kollu kemm hu tagħhom, irrispettivament middurata tal-implimentazzjoni tagħha.

Monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ proġett

55 L-ippjanar u l-kostruzzjoni ta’ proġetti kbar tat-trasport jimplikaw il-ġestjoni ta’

riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani mdaqqsa fuq perjodu ta’ żmien twil u f’kuntest ta’
ħafna inċertezzi u riskji multipli. Il-monitoraġġ komprensiv tal-implimentazzjoni ta’ tali
proġetti huwa kruċjali biex tiġi identifikata l-ħtieġa għal azzjonijiet korrettivi
f’waqthom.

56 It-Tabella 6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin li ġew

irrieżaminati għall-proċess ta’ monitoraġġ, id-dgħufijiet speċifiċi fil-kuntest tal-UE, u leżempji ta’ prattiki oħra li identifikajna fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati.
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Tabella 6 – Monitoraġġ tal-proġetti: karatteristiċi ewlenin, dgħufijiet filkuntest tal-UE u prattiki oħra f’pajjiżi mhux tal-UE
Karatteristiċi ewlenin
L-UE

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

Entità
responsabbli

Aġenzija
Eżekuttiva
(CINEA)

Il-Ministeru
(DITRDC)

Il-Ministeru
(Transport
Canada)

Il-Ministeru
(FOT)

Il-Ministeru
(DOT)

Frekwenza
tar-rappurtar
formali

Kull sena

Kull xahar

Tvarja skont ilproġett

Kull sitt xhur

Kull tliet xhur

Dgħufijiet fil-kuntest tal-UE

L-ebda approċċ ibbażat fuq irriskju għall-monitoraġġ

Il-monitoraġġ kien jiffoka laktar fuq l-inputs u l-outputs
finanzjarji aktar milli fuq l-eżiti

Prattiki oħra li ġew identifikati fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
L-Awstralja
L-aċċettazzjoni
tal-proġett
mill-partijiet
ikkonċernati
tiġi
mmonitorjata
kontinwament
(ilparagrafu 65).

L-ebda prattika
identifikata

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

L-ebda prattika
identifikata

Proġetti kbar
jew ta’ riskju
għoli saħħew ilmekkaniżmi ta’
monitoraġġ (ilparagrafu 64).

Proġetti bi
profil ta’ riskju
għoli saħħew ilmekkaniżmi ta’
monitoraġġ (ilparagrafu 64).

L-ebda prattika
identifikata

L-indikaturi tależitu jiġu
ddefiniti meta
jiġu abbozzati lftehimiet ta’
finanzjament
(ilparagrafu 67).

L-ebda prattika
identifikata

Sors: il-QEA.

57 Fil-pajjiżi kollha li ġew irrieżaminati, il-livell federali jimmonitorja l-proġetti kbar

tat-trasport li għalihom jipprovdi finanzjament permezz tal-Ministeru tat-Trasport jew
tal-amministrazzjonijiet speċjalizzati fi ħdanu.

58 Dan huwa simili għall-UE, fejn is-CINEA timmonitorja l-implimentazzjoni ta’

proġetti kofinanzjati mill-FNE. Dan il-monitoraġġ huwa bbażat, fost elementi oħra, fuq
ir-rapporti ta’ progress annwali, li jitħejjew mill-benefiċjarji tal-proġetti u jiġu approvati
mill-Istati Membri kkonċernati. Jekk ikun meħtieġ, pereżempju fil-każ ta’ kwalunkwe
avveniment mhux previst li jista’ jkollu impatt fuq l-iżborż skedat tal-għotja, is-CINEA
twettaq ukoll attivitajiet ta’ monitoraġġ addizzjonali (inklużi żjarat ad hoc minbarra
dawk standard biennali).

32

59 Il-frekwenza tal-monitoraġġ tvarja ħafna skont il-qafas, minn rapporti ta’ kull
xahar (l-Awstralja) għal dawk li jsiru kull sena (l-UE).

L-ebda approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-monitoraġġ

60 F’rapporti preċedenti

, aħna konna sibna li ħafna proġetti kofinanzjati mill-UE
huma suġġetti għal spejjeż akbar milli ppjanat u dewmien sinifikanti meta mqabbla
mal-istimi inizjali fl-istadju tal-ippjanar tal-proġett.
32

61 Biex dan jitqiegħed f’perspettiva akbar, għal dan ir-rapport analitiku, aħna

qabbilna l-baġit akbar milli ppjanat u d-dewmien fl-iskeda ta’ żmien ta’ sitt proġetti
kbar tat-trasport kofinanzjati mill-UE, li diġà konna eżaminajna fl-awditu li wettaqna fl2020 33, ma’ popolazzjoni ta’ bosta mijiet ta’ proġetti tat-trasport implimentati madwar
id-dinja. L-Anness III jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-metodoloġija li ntużat.

62 Fl-awditu li wettaqna fl-2020

, aħna sibna li l-ispiża tal-proġetti l-kbar tattrasport kollha li ntgħażlu kienet żdiedet meta mqabbla mal-istimi inizjali, u li l-baġit
akbar milli ppjanat medju kien aktar minn EUR 2 biljun għal kull proġett jew kien
jirrappreżenta żieda ta’ 47 % fuq l-istimi inizjali. Madankollu, meta jitqiegħdu
f’perspettiva akbar, kif jidher fil-Figura 3, erbgħa mis-sitt proġetti kbar tat-trasport
kofinanzjati mill-UE, fiż-żmien tar-rapport analitiku, kellhom prestazzjoni aħjar flippjanar tal-baġit mill-parametru referenzjarju dinji meta l-ispiża stmata attwali
tagħhom titqabbel ma’ dik stmata oriġinarjament (jiġifieri jaqgħu fuq ix-xellug talmarka P50). Madankollu, aħna nosservaw li, għall-kuntrarju ta’ dawk inklużi filparametru referenzjarju, is-sitt proġetti tal-UE għadhom ma ġewx ikkompletati, u
għalhekk jistgħu jirriżultaw aktar żidiet fl-ispejjeż qabel ma jsiru operazzjonali.
34

32

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafi 50 u 53; ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018 tal-QEA “It‑trasport ferrovjarju
tal‑merkanzija fl‑ UE: għadu mhux fit‑ triq it‑ tajba ”, il-paragrafi 53 sa 57; ir-Rapport Speċjali
Nru 23/2016 tal-QEA “It-trasport marittimu fl-UE: f’baħar ta’ inkwiet – sar ħafna
investiment li la huwa effettiv u lanqas sostenibbli”, il-paragrafi 56 sa 58 u 61.

33

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafu 50.
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Figura 3 – Baġit akbar milli ppjanat meta mqabbel mal-parametru
referenzjarju internazzjonali (n = 1 463)
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* Stima tal-QEA bbażata fuq ir-riskju kif ippubblikata fir-rapport speċjali dwar l-Infrastrutturi tatTrasport fl-UE.
Nota: Il-linja l-blu tirrappreżenta l-prestazzjoni kumulattiva tal-popolazzjoni tal-proġetti dinjija (eż. flewwel graff, proġett li jinsab fuq il-P25 għandu baġit akbar milli ppjanat ta’ 0 % u huwa mistenni li jagħti
prestazzjoni ħażina daqs jew agħar minn 25 % tal-proġetti komparabbli f’termini ta’ ppjanar tal-baġit u
aħjar minn 75 % minnhom).
Sors: il-QEA.

63 Fl-istess waqt, fir-rigward tad-dewmien, is-sitt proġetti kofinanzjati mill-UE

jinsabu agħar meta mqabbla mal-parametru referenzjarju internazzjonali (ara lFigura 4) u esperjenzaw bħala medja dewmien itwal minn proġetti tat-trasport
komparabbli madwar id-dinja. Ir-raġunijiet potenzjali għal dan id-dewmien itwal huma
l-isfidi speċifiċi ta’ koordinazzjoni li jiffaċċjaw il-proġetti transfruntieri u li meta
ntgħażlu dawn kienu għadhom affettwati minn inċertezzi, bħall-aċċettazzjoni talpartijiet ikkonċernati jew permessi ambjentali neqsin. Fl-awditu li wettaqna fl-2020 35,
aħna sibna li d-dewmien medju li jaffettwa proġetti kbar tat-trasport magħżula kien ta’
11-il sena u li tali dewmien iqiegħed l-effiċjenza tal-kofinanzjament mill-UE f’riskju.

35

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafu 53.
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Figura 4 – Dewmien imqabbel mal-parametru referenzjarju
internazzjonali (n = 529)
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* Stima tal-QEA bbażata fuq ir-riskju kif ippubblikata fir-rapport speċjali dwar l-Infrastrutturi tatTrasport fl-UE.
Sors: il-QEA.

64 Element possibbli biex jiġi indirizzat aħjar id-dewmien fl-UE u jkun hemm titjib

ulterjuri fil-ġestjoni tal-ispejjeż akbar milli ppjanat jista’ jkun il-monitoraġġ sistematiku
bbażat fuq ir-riskju għal proġetti kbar tat-trasport. Fl-Istati Uniti u fl-Iżvizzera jeżisti
mekkaniżmu bħal dan għal proġetti li huma suġġetti għal riskji għoljin ta’
implimentazzjoni jew fejn iseħħu żidiet sinifikanti fl-ispejjeż jew dewmien:
o

Fl-Istati Uniti, l-Federal Highway Administration (FHWA) twettaq valutazzjoni tarriskju annwali abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati kemm dwar proġetti
kbar tat-trasport ta’ riskju għoli li jkunu jinsabu għaddejjin kif ukoll dwar dawk li
jmiss. Il-profil tar-riskju huwa bbażat fuq sensiela ta’ kunsiderazzjonijiet, bħallispejjeż u l-iskeda ta’ żmien, il-kumplessità u l-involviment tal-partijiet
ikkonċernati tal-proġett. Il-proġetti bl-ogħla profil ta’ riskju jiġu awtomatikament
allokati lil maniġers tas-sorveljanza tal-proġetti maħtura b’mod speċjali, li
jipprovdu rapporti ta’ progress tekniku indipendenti u jinvolvu lilhom infushom filġestjoni tal-proġetti u fis-superviżjoni fuq il-post f’isem il-livell federali. Barra minn
hekk, hemm fis-seħħ mekkaniżmi ta’ monitoraġġ awtomatiċi msaħħa f’każ ta’
devjazzjonijiet mill-ippjanar oriġinali. Bħala eżempju, iż-żidiet fl-ispiża b’aktar
minn 2 % f’sena meta mqabbla mal-baġit stmat jirrikjedu li l-promotur tal-proġett
jibgħat rapporti fuq bażi aktar frekwenti lill-gvern federali u jista’ jirriżulta wkoll flallokazzjoni ta’ maniġers tas-sorveljanza għall-proġett.

35
o

Bl-istess mod, fl-Iżvizzera, jiġi applikat mekkaniżmu ta’ monitoraġġ imsaħħaħ għal
proġetti ferrovjarji kbar bi spiża totali stmata ogħla minn CHF 500 miljun (jiġifieri
EUR 452 miljun), għall-mini kollha, u għal proġetti oħra b’riskju finanzjarju għoli.
Riskji speċifiċi jiġu identifikati u kkwantifikati ex ante mill-Gvern Federali u millpromotur tal-proġett, flimkien mal-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom, iddevjazzjoni aċċettata mill-objettivi stabbiliti, u kwalunkwe miżura ta’ mitigazzjoni.
Imbagħad, il-promotur tal-proġett irid jirrapporta kull sitt xhur dwar l-iżvilupp tarriskju u jevalwa l-impatt potenzjali ta’ kwalunkwe riskju realizzat fuq il-proġett,
inklużi l-istimi taż-żmien u tal-ispejjeż.

65 Fl-aħħar nett, fl-Awstralja, l-aċċettazzjoni tal-partijiet ikkonċernati, bħala waħda

mid-determinanti prinċipali għall-implimentazzjoni fl-iskeda ta’ żmien ta’ proġetti kbar
tat-trasport, tiġi mmonitorjata kontinwament u l-promoturi tal-proġetti jintalbu
jirrapportaw b’mod sistematiku lil-livell federali dwar dan l-aspett kull meta jintalab
pagament. Dan jippermetti l-identifikazzjoni f’waqtha ta’ kwistjonijiet li jikkonċernaw limplimentazzjoni tal-proġett, u t-tfassil ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni biex dawn jiġu
indirizzati.
Il-monitoraġġ kien jiffoka l-aktar fuq l-inputs u l-outputs finanzjarji aktar milli fuq leżiti

66 Fl-UE, il-monitoraġġ tal-proġett imwettaq mis-CINEA huwa prinċipalment

orjentat lejn l-aspetti u l-outputs finanzjarji (eż. km ta’ awtostradi jew mini mibnija) u
ma jiffukax fuq ir-riżultati usa’ (eż. l-għadd ta’ passiġġieri li jużaw l-infrastruttura) u limpatti tal-proġett (eż. it-titjib fil-fluss tat-traffiku, it-tnaqqis fil-ħinijiet tal-ivvjaġġar),
anke jekk dawn l-eżiti diġà jimmaterjalizzaw matul il-kostruzzjoni tagħhom.
Konsegwentement, hemm biss data ta’ monitoraġġ limitata li hija adatta għal
evalwazzjoni sussegwenti ta’ dawn il-proġetti. Fil-biċċa l-kbira mill-pajjiżi li ġew
irrieżaminati, il-monitoraġġ jiffoka wkoll fuq l-inputs u l-outputs finanzjarji, aktar milli
fuq l-eżiti.

67 Dan huwa differenti għal ċerti programmi fl-Istati Uniti, fejn hemm rekwiżit għallpromoturi tal-proġetti biex jirrappurtaw dwar l-eżitu, abbażi ta’ indikaturi
standardizzati u mit-tnedija tal-proġett (ara l-Kaxxa 3).
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Kaxxa 3
Monitoraġġ tal-indikaturi tal-eżitu għall-proġetti ffinanzjati fil-livell
federali fl-Istati Uniti
Fil-kuntest tal-proċess tal-ftehim ta’ finanzjament, il-benefiċjarji tal-programm
“Transportation Investment Generating Economic Recovery” (TIGER), talprogramm “Better Utilizing Investment to Leverage Development” (BUILD) 36, kif
ukoll tal-programm INFRA, jaqblu mal-amministrazzjoni federali dwar sett ta’
indikaturi li għandhom jiġu ttraċċati, minn lista ta’ 40 indikatur potenzjali ddefiniti
fil-livell federali (eż. flussi tal-passiġġieri jew movimenti tal-merkanzija).
Qabel l-ikkompletar tal-proġett, il-benefiċjarji mbagħad jippreżentaw rapport ta’
qabel il-proġett, li jservi bħala l-linja bażi għat-tqabbil. Ladarba l-proġett jiġi
kkompletat, dawn iridu jipprovdu d-data reali lill-gvern federali għal perjodu sa
ħames snin u jfasslu rapport ta’ wara l-ikkompletar. Kuntrattur speċjali
jirrieżamina l-kwalità ta’ dawn ir-rapporti u jislet it-tagħlimiet meħuda għal
proġetti futuri. Id-Dipartiment tat-Trasport tal-Istati Uniti biħsiebu jagħmel din iddata dwar il-kejl tal-prestazzjoni disponibbli online għall-pubbliku.
Prestazzjoni insuffiċjenti fir-rigward tal-indikaturi tal-eżitu tista’ twassal għattnaqqis tal-għotja, għalkemm sa issa dan seħħ darba biss.

Evalwazzjoni ex post tal-proġetti

68 Iċ-ċiklu tal-proġett ma jintemmx ladarba proġett kbir tat-trasport isir

operazzjonali. Jenħtieġ li l-promoturi tal-proġetti u l-amministrazzjonijiet talfinanzjament iqabblu r-riżultati reali tal-proġetti ma’ dawk ippjanati, sabiex tiżdied ittrasparenza u jinsiltu t-tagħlimiet meħuda għad-definizzjoni ta’ objettivi strateġiċi
futuri u għat-twettiq tal-proġetti li jmiss 37.

69 It-Tabella 7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin li ġew

irrieżaminati għall-evalwazzjoni ex post tal-proġetti, id-dgħufijiet speċifiċi fil-kuntest
tal-UE, u l-eżempji ta’ prattiki oħra li identifikajna fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati.

36

Fl-2021, il-programm BUILD ġie sostitwit ulterjorment mill-programm ta’ għotjiet Rebuilding
American Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE).

37

Forum Internazzjonali tat-Trasport, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 28.2.2017.
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Tabella 7 – Evalwazzjoni ex post tal-proġetti: karatteristiċi ewlenin,
dgħufijiet fil-kuntest tal-UE u prattiki oħra fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
Karatteristiċi ewlenin tal-proċess ta’ valutazzjoni ex post

Evalwazzjoni
ex post
sistematika
tal-programmi
Entità
responsabbli
(għallprogrammi)

L-UE

LAwstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

In-Norveġja

Franza

Iva

Le

Le

Iva

Le

Le

Le

IlKummissjoni
(idDĠ Move)

m/a

m/a

IlMinisteru
(FOT)

m/a

m/a

m/a

Prattiki oħra li ġew identifikati fil-pajjiżi li ġew irrieżaminati
Dgħufijiet identifikati fl-UE

Nuqqas ta’ evalwazzjoni
sistematika ta’ proġetti kbar
tat-trasport

LAwstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

In-Norveġja

Ir-riċerkaturi
indipendenti
jwettqu
evalwazzjonijiet
ex post talIl-promoturi talproġetti (ilproġetti jwettqu paragrafu 72).
L-ebda
L-ebda
L-ebda
evalwazzjonijiet
prattika
prattika
prattika
ex post talIlidentifikata identifikata identifikata
proġetti (il- metaanaliżijiet
paragrafu 72). jitwettqu abbażi
talevalwazzjonijiet
ex post
individwali (ilparagrafu 72).

Franza
Il-promoturi talproġetti jwettqu
evalwazzjonijiet
ex post talproġetti (ilparagrafu 72).
Il-metaanaliżijiet
jitwettqu abbażi
talevalwazzjonijiet
ex post
individwali (ilparagrafu 72).

Sors: il-QEA.

70 L-Iżvizzera u l-UE biss jipproduċu evalwazzjonijiet ex post sistematiċi tal-

programmi. Fl-UE, tali evalwazzjonijiet – li jservu bħala input għad-definizzjoni ta’
proposti leġiżlattivi, politiki u strateġiji futuri, jiġu prodotti regolarment millKummissjoni fil-livell tal-programmi ta’ finanzjament u tal-inizjattivi ta’ politika skont lapproċċ standard tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar 38. Dan il-proċess jirrikjedi li lKummissjoni tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati, twettaq valutazzjoni ex ante talimpatt tal-bidliet ta’ politika proposti, kif ukoll timmonitorja u tagħmel evalwazzjoni
ex post tal-qafas biex tieħu kont tar-riżultati u tal-impatti tal-politiki preċedenti u
tikkontribwixxi għaċ-ċikli futuri tat-tfassil tal-politika.

38

Ir-Rapport Analitiku Nru 02/2020 tal-QEA “It-tfassil tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea wara kważi
20 sena ta’ Regolamentazzjoni Aħjar”.

38
Nuqqas ta’ evalwazzjoni sistematika ta’ proġetti kbar tat-trasport

71 Madankollu, sa issa l-Kummissjoni ma wettqitx, u lanqas ma talbet lill-promoturi

tal-proġetti biex iwettqu, valutazzjonijiet ex post sistematiċi ta’ proġetti individwali
kbar tat-trasport kofinanzjati mill-UE, billi ma jeżisti l-ebda obbligu legali bħal dan 39.
Fl-2007, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ex post ta’ proġetti individwali kbar tattrasport iffinanzjati direttament taħt il-programm TEN-T 40, biex tevalwa l-prestazzjoni
kumplessiva tagħhom. Madankollu, din il-prattika seħħet darba biss u ffukat fuq
indikaturi finanzjarji, bħall-assorbiment tal-finanzjament disponibbli mill-UE.

72 Tlieta mill-pajjiżi li ġew irrieżaminati jsegwu approċċ differenti, u jwettqu
evalwazzjonijiet ex post tal-proġetti b’mod sistematiku:
o

Mill-2005 ’l hawn, għal dawk il-proġetti ffinanzjati mill-Federal Transit
Administration (FTA), l-Istati Uniti kienu jirrikjedu li l-promoturi tal-proġetti
jwettqu valutazzjonijiet ex post fi żmien 36 xahar mill-ikkompletar tal-proġett.

o

Fi Franza, huma wkoll il-promoturi tal-proġetti li huma meħtieġa jfasslu
evalwazzjonijiet ex post tal-proġetti tat-trasport ikkompletati ffinanzjati
pubblikament (“Bilan Loti” 41), skont metodoloġija stabbilita mill-Gvern. Korp
indipendenti – il-Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) – jippubblika opinjonijiet dwar il-kwalità ta’ dawn l-analiżijiet.
Huwa jippubblika wkoll metaanaliżijiet, li jibnu fuq evalwazzjonijiet ex post ta’
proġetti individwali biex jidentifika kwistjonijiet orizzontali.

o

Fin-Norveġja jitwettqu evalwazzjonijiet ex post sistematiċi ta’ proġetti ta’
infrastruttura, fost oħrajn, fil-qasam tat-trasport. Mill-2012 ’il hawn, dawn levalwazzjonijiet qed jitwettqu mill-Concept Research Programme fl-Università
Norveġiża tax-Xjenza u t-Teknoloġija (NTNU). Reċentement in-Norveġja wkoll
bdiet tipproduċi metaanaliżijiet.

39

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”, ilparagrafi 66 u 78.

40

Id-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq
linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew, ĠU L 228,
9.9.1996, p. 1-103.

41

Il-Liġi Nru°82-1153 tat-30.12.1982.
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73 It-Tabella 8 tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar kif jitwettqu dawn levalwazzjonijiet ex post tal-proġetti.

Tabella 8 – Evalwazzjoni ex post fil-qosor tal-proġetti fl-Istati Uniti, finNorveġja u fi Franza
In-Norveġja
(Concept)

Franza (Loti)

Il-proġetti kollha ta’
aktar minn
USD 300 miljun,
jiġifieri
EUR 245 miljun, jew
għotjiet ta’ aktar
minn
USD 100 miljun,
jiġifieri
EUR 82 miljun

Għażla ta’ proġetti li
jaqbżu NOK 1 biljun
(jiġifieri bejn wieħed
u ieħor
EUR 100 miljun)

Il-proġetti kollha ta’
aktar minn
EUR 83 miljun u
kategoriji speċifiċi
ta’ awtostradi,
ajruporti, ferroviji u
passaġġi fuq l-ilma
interni

Ambitu

Tqabbil bejn l-eżiti
reali u dawk
imbassra għal għadd
limitat ta’ indikaturi
tal-eżitu (eż. spiża,
użu)

Sett usa’ ta’
indikaturi, inklużi
wkoll l-eżiti
soċjoekonomiċi talproġett, l-effiċjenza
u l-effettività tiegħu,
ir-rilevanza għallpolitika nazzjonali
tat-trasport; l-eżiti
mhux previsti talproġett, u lkunsiderazzjonijiet
ta’ sostenibbiltà fuq
terminu twil

Tqabbil bejn l-eżiti
reali u dawk
imbassra u analiżi
tal-eżiti
soċjoekonomiċi u
ambjentali talproġett, kif ukoll
aspetti relatati maleffiċjenza u leffettività

Entità responsabbli li
twettaq levalwazzjoni

Promotur tal-proġett

Riċerkaturi tal-NTNU
appoġġati minn
konsulenti

Promotur tal-proġett

Metodoloġija

Żviluppata millpromotur talproġett, iżda
approvata mill-FTA

Żviluppata millprogramm ta’
riċerka

Żviluppata millGvern

Finanzjament

Finanzjament
federali għallbenefiċjarji, bħala
nfiq eliġibbli għallgħotjiet

Programm ta’
riċerka ffinanzjat
mill-pubbliku

Finanzjament millpromotur tal-proġett
(spiss ikun korp
pubbliku)

L-Istati Uniti (FTA)

Soll għallvalutazzjoni

40

In-Norveġja
(Concept)

L-Istati Uniti (FTA)

1

Franza (Loti)

Għadd ta’
valutazzjonijiet
ex post imwettqa
fuq proġetti tattrasport

26 (2007-2020)

15 (2002-2020)

51 (1999-2016)1

Pubblikazzjoni talevalwazzjonijiet

Iva

Iva

Iva

Mekkaniżmi biex
jinsiltu t-tagħlimiet
meħuda

Disponibbiltà ta’
rapport lillpromoturi ta’
proġetti ġodda biex
tittejjeb il-kwalità
tal-proposti
tagħhom

Metaanaliżijiet u
kontroll tal-istimi talippjanar ta’ proġetti
futuri malprestazzjoni
preċedenti ta’
proġetti simili

Metaanaliżijiet

Abbażi tal-għadd ta’ opinjonijiet maħruġa mis-CGEDD.

Sors: il-QEA.
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Kummenti finali
74 Ir-rapporti preċedenti tagħna dwar proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport

kofinanzjati mill-UE fl-Istati Membri spiss enfasizzaw dgħufijiet li jaffettwaw it-twettiq
ta’ proġetti kbar tat-trasport.

75 Meta poġġejna dawn id-dgħufijiet f’perspettiva globali, aħna ma identifikajna l-

ebda prattika fil-pajjiżi magħżula li setgħet tindirizza dawk relatati mal-proċess taddefinizzjoni tal-istrateġija (ara l-paragrafu 30). Barra minn hekk, erbgħa mis-sitt
proġetti kofinanzjati mill-UE li analizzajna għandhom devjazzjonijiet iżgħar bejn lispejjeż reali u l-baġits stmati tagħhom mill-parametru referenzjarju globali (ara lparagrafu 62).

76 Madankollu, aħna nqisu li għall-proċessi relatati mal-koordinazzjoni, l-għażla, il-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni ex post, meta jipprovdu appoġġ futur mill-UE, ilKummissjoni u dawk li jfasslu l-politika jistgħu jieħdu ispirazzjoni minn prattiki li ġew
osservati barra mill-pajjiż, kif deskritt f’dan ir-rapport analitiku. Dan huwa wkoll il-każ
għad-dewmien, billi aħna osservajna li l-biċċa l-kbira mis-sitt proġetti kofinanzjati millUE, bħala medja, tassew esperjenzaw dewmien itwal fl-iskeda ta’ żmien minn proġetti
komparabbli madwar id-dinja (ara l-paragrafu 63). Il-prattiki enfasizzati jistgħu jservu
bħala bażi għal riflessjoni u, jekk ikun meħtieġ, jiġu adattati għall-kuntest tal-UE. F’dan
il-kuntest, ir-rapport analitiku tagħna jidentifika erba’ sfidi għall-Kummissjoni li
jikkonċernaw l-appoġġ futur tagħha għat-twettiq ta’ proġetti kbar tal-infrastruttura tattrasport, waħda għal kull proċess rilevanti.
Sfida 1 – Kif għandha tikseb allinjament aktar b’saħħtu bejn l-istrateġiji tat-trasport
tal-UE u dawk nazzjonali, u tikseb sorveljanza aħjar tal-ippjanar u l-implimentazzjoni
tal-proġetti tul il-kurituri prinċipali tat-trasport?

77 Aħna identifikajna riskju ta’ allinjament ħażin bejn il-prijoritajiet strateġiċi tal-UE u

dawk tal-Istati Membri (ara l-paragrafu 35). Dan l-allinjament jinkiseb fl-Iżvizzera u flIstati Uniti billi jintużaw linji gwida speċifiċi għad-distretti awtonomi u għall-istati biex
ifasslu l-pjanijiet nazzjonali tagħhom stess (ara l-paragrafu 36). Barra minn hekk, aħna
enfasizzajna s-sorveljanza limitata tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ippjanar u limplimentazzjoni tal-proġetti tul il-kurituri (ara l-paragrafu 37). F’dan il-kuntest, flAwstralja osservajna prattika li tippermetti l-identifikazzjoni koordinata tal-proġetti ta’
prijorità, li twassal għall-istabbiliment ta’ lista formali tal-proġetti ta’ prijorità (ara lKaxxa 1). Aħna rreferejna wkoll għal prattiki fl-Awstralja u fl-Iżvizzera (ara lparagrafu 42) maħsuba biex isaħħu l-involviment tal-livell federali mal-operaturi

42
ekonomiċi u mal-partijiet ikkonċernati lokali, bħall-parteċipazzjoni tiegħu bħala
membru sħiħ fil-bord ta’ sorveljanza, jew l-użu ta’ kumitati ta’ koordinazzjoni tassorveljanza, bħal dak stabbilit fl-Iżvizzera (ara l-paragrafu 43).
Sfida 2 – Kif għandha tiżgura li, fl-istadju tal-għażla tal-proġetti, isir skrutinju
suffiċjenti tal-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji? Kif għandha terġa’ tqies
l-approċċ tagħha għall-għażla tal-proġetti u l-allokazzjoni tal-finanzjament mill-UE
biex tkompli tnaqqas il-piż amministrattiv għall-promoturi tal-proġetti?

78 Aħna enfasizzajna li fl-UE, fil-fażi tal-għażla tal-proġetti, ma jsirx skrutinju

suffiċjenti tal-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji (ara l-paragrafu 49) u li lapproċċ ta’ finanzjament mill-UE jista’ jirriżulta f’piż amministrattiv (ara lparagrafu 51). Fil-pajjiżi l-oħra kollha magħżula fl-analiżi (ara l-paragrafu 50), aħna
osservajna mekkaniżmi għall-għażla ta’ proġetti kbar tat-trasport li jinkludu t-talba lillpromoturi tal-proġetti biex jipprovdu data sottostanti ewlenija għall-analiżijiet inklużi
fil-proposta tal-proġett. Dan jippermetti lill-evalwaturi janalizzaw mill-ġdid l-elementi
ewlenin tal-applikazzjoni u jivvalutaw is-solidità tas-suppożizzjonijiet użati, u b’hekk
jitjieb it-teħid ta’ deċiżjonijiet. Barra minn hekk, biex jiġi limitat il-piż amministrattiv
għall-promoturi tal-proġetti, aħna enfasizzajna prattiki fejn il-proċess tal-għażla jsegwi
approċċ ta’ applikazzjoni f’żewġ stadji, bħal fil-Kanada (ara l-Kaxxa 2), jew jingħata
appoġġ finanzjarju fuq terminu twil lil proġetti kbar tat-trasport, bħal fl-Awstralja u flIżvizzera (ara l-paragrafu 54).
Sfida 3 – Kif għandha timxi għal approċċ aktar ibbażat fuq ir-riskju fil-monitoraġġ
tagħha ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE filwaqt li twessa’ l-ambitu tagħha billi
tirrikjedi li l-promoturi tal-proġetti jirrappurtaw ukoll dwar l-indikaturi tal-eżitu u laċċettazzjoni tal-partijiet ikkonċernati?

79 Aħna enfasizzajna li fl-UE ma hemm l-ebda approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-

monitoraġġ ta’ proġetti kbar tat-trasport (ara l-paragrafu 64) u li l-monitoraġġ eżistenti
huwa prinċipalment iffukat fuq l-inputs u l-outputs finanzjarji aktar milli fuq l-eżiti (ara
l-paragrafu 66). Aħna osservajna prattiki bbażati fuq ir-riskju biex jiġi indirizzat iddewmien u jiġu mmaniġġjati l-ispejjeż akbar milli ppjanat fl-Istati Uniti u fl-Iżvizzera fejn
hemm aġġustament sistematiku tal-approċċ ta’ monitoraġġ għal proġetti li huma
suġġetti għal riskji għoljin ta’ implimentazzjoni jew fejn iseħħu żidiet fl-ispejjeż jew
dewmien li jkunu sinifikanti (ara l-paragrafu 64). Fl-Awstralja teżisti prattika
komplementari, fejn il-promoturi tal-proġetti huma meħtieġa jirrappurtaw dwar laċċettazzjoni tal-partijiet ikkonċernati biex jidentifikaw u jindirizzaw b’mod f’waqtu
kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-proġett (ara l-paragrafu 65). F’dak li
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jikkonċerna l-eżiti, aħna enfasizzajna prattika fl-Istati Uniti fejn il-benefiċjarji
jirrappurtaw dwar sett komuni ta’ indikaturi tal-eżitu (ara l-Kaxxa 3).
Sfida 4 – Kif għandha tiżgura li proġetti kbar ta’ infrastruttura tat-trasport
kofinanzjati mill-UE jiġu evalwati ex post b’mod sistematiku, b’fokus fuq l-eżiti
miksuba aktar milli fuq l-indikaturi jew l-outputs finanzjarji?

80 Fl-aħħar nett, aħna osservajna li fl-UE hemm nuqqas ta’ evalwazzjoni sistematika

ta’ proġetti kbar tat-trasport (ara l-paragrafu 71). Aħna enfasizzajna prattiki fejn iddata dwar il-prestazzjoni miġbura dwar ir-riżultati diretti tal-proġetti sservi bħala input
għal valutazzjonijiet ex post sistematiċi minn promoturi tal-proġetti jew esperti
indipendenti (kif imwettqa rispettivament fl-Istati Uniti, fin-Norveġja u fi Franza (ara lparagrafi 72-73). Dawn il-valutazzjonijiet, li fl-Istati Uniti jistgħu jiġu kofinanzjati bħala
nfiq eliġibbli għall-għotjiet, iżidu t-trasparenza għall-pubbliku dwar l-effettività talproġetti u jippermettu li jinsiltu t-tagħlimiet meħuda għall-proġetti ta’ infrastruttura
kbar tal-futur.

Dan ir-Rapport Analitiku ġie adottat mill-Awla II, immexxija mis-Sinjura Iliana Ivanova,
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-12 ta’ Novembru 2021.
Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner Lehne
Il-President
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Annessi
Anness I – Pubblikazzjonijiet reċenti tal-QEA dwar il-politika tattrasport tal-UE
Abbrevjazzjoni
użata u titolu
RS dwar lInfrastrutturi tattrasport fl-UE
Ir-Rapport Speċjali
Nru 10/2020
“Infrastrutturi tattrasport fl-UE:
tinħtieġ aktar
rapidità flimplimentazzjoni
ta’ megaproġetti
biex l-effetti tannetwork jitwasslu
fil-ħin”

RS dwar l-INEA
Ir-Rapport Speċjali
Nru 19/2019 “LINEA: il-benefiċċji
twasslu iżda nnuqqasijiet tal-FNE
għad iridu jiġu
indirizzati”

Deskrizzjoni/konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet ewlenin

Aħna awditjajna l-ġestjoni mwettqa
mill-Kummissjoni fir-rigward ta’
8 megaproġetti tat-trasport
transfruntiera (Infrastrutturi
Emblematiċi fil-Qasam tat-Trasport,
TFIs) fi 13-il Stat Membru. Aħna sibna
li x’aktarx in-network ewlieni mhuwiex
se jkun operazzjonali sal-2030, kif kien
ippjanat fl-2013. Id-dewmien filkostruzzjoni u fit-tħaddim ta’ dawn ilmegaproġetti jpoġġi f’riskju lfunzjonament effettiv ta’ ħamsa middisa’ kurituri tat-TEN-T. Aħna sibna
eżempji ta’ ppjanar ħażin u ta’
implimentazzjoni ineffiċjenti. Filwaqt li
s-sorveljanza mwettqa millKummissjoni f’dak li jirrigwarda likkompletar f’waqtu tan-network
għandha d-dgħufijiet u hija distanti, ilKummissjoni għandha għodda li tista’
sservi bħala bażi biex tittejjeb ilprestazzjoni.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi u
tapplika l-għodod attwali biex tinforza lippjanar fuq terminu twil u tirrikjedi
analiżi aħjar qabel ma tiddeċiedi li
tipprovdi kofinanzjament mill-UE għallmegaproġetti (simili għat-TFIs). Bl-istess
mod, jenħtieġ li l-Kummissjoni ssaħħaħ
il-ġestjoni tagħha tal-kofinanzjament
mill-UE għal azzjonijiet li huma parti
minn megaproġetti (simili għat-TFIs) u
tibni fuq l-esperjenza tad-deċiżjonijiet
ta’ implimentazzjoni, inkluż it-tisħiħ tarrwol tal-Koordinaturi Ewropej.

L-INEA wettqet il-kompiti ddelegati kif
iddefiniti fil-mandat tagħha u wasslet
il-benefiċċji mistennija, b’xi
limitazzjonijiet, relatati marrestrizzjonijiet tal-qafas. Aħna sibna
nuqqasijiet fil-proċeduri tal-għażla
taħt l-FNE li altrimenti kienu
organizzati b’mod tajjeb, riskji flimplimentazzjoni tal-programmi, u
dgħufijiet fir-rappurtar dwar ilprestazzjoni.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-INEA jtejbu
l-potenzjal għal sinerġiji bejn programmi
ta’ finanzjament differenti u jsaħħu lqafas għall-ġestjoni min-naħa tal-INEA
tal-programmi delegati, billi jagħmlu użu
minn għanijiet u indikaturi aktar
orjentati lejn ir-riżultati. Jenħtieġ ukoll li
jiżguraw armonizzazzjoni u trasparenza
akbar tal-proċeduri tal-għażla talproġetti u jistabbilixxu kundizzjonijiet
aħjar għall-implimentazzjoni f’waqtha
tal-programm FNE. Fl-aħħar nett,
jenħtieġ li huma jfasslu mill-ġdid il-qafas
ta’ prestazzjoni biex jimmonitorjaw
aħjar ir-riżultati tal-proġetti billi jagħmlu
ripartizzjoni tal-objettivi tal-programm
FNE f’indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu, li
jkopru s-setturi kollha tal-FNE u rriżultati mistennija tal-proġetti, u jużaw
dawk l-objettivi fil-proċessi kollha talgħażla u tal-monitoraġġ.
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Abbrevjazzjoni
użata u titolu
Analiżi panoramika
dwar it-Trasport
Ir-Rapport
Analitiku
Nru 09/2018 “Lejn
settur tat-trasport
ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li
jridu jiġu
indirizzati” (Analiżi
panoramika)

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja
Ir-Rapport Speċjali
Nru 19/2018
“Network
ferrovjarju
Ewropew ta’
veloċità għolja:
mhuwiex realtà
iżda huwa sistema
frammentata u
ineffettiva”

RS dwar itTrasport
Marittimu
Ir-Rapport Speċjali
Nru 23/2016 “Ittrasport marittimu

Deskrizzjoni/konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet ewlenin

Ir-rapport analitiku ddeskriva u analizza r-rwol tal-UE fil-qasam tat-trasport. Aħna
ffukajna fuq investimenti fl-infrastruttura ffinanzjati mill-baġit tal-UE u
ppreżentajna suġġetti trażversali li identifikajna f’awditi li wettaqna reċentement
tal-ħames mezzi prinċipali ta’ trasport: bit-triq, bil-ferroviji, bl-ajru, minn passaġġi
fuq l-ilma interni u dak marittimu. Ir-rapport analitiku enfasizza l-isfidi li ġejjin: (a)
tqabbil tal-objettivi u l-prijoritajiet fil-qasam tat-trasport li jkunu kemm rilevanti
kif ukoll li jistgħu jinkisbu, mar-riżorsi disponibbli; (b) stabbilment ta’ għodod
effettivi ta’ infurzar fil-livell tal-UE biex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet li jittieħdu millIstati Membri fir-rigward tal-infrastruttura jkunu allinjati aktar mill-qrib malprijoritajiet tal-UE, b’attenzjoni partikolari għas-sezzjonijiet transkonfinali; (c)
iffukar tal-finanzjament mill-UE fuq il-prijoritajiet bl-ogħla valur miżjud tal-UE; (d)
titjib fl-ippjanar, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ ta’ proġetti ffinanzjati millUE; (e) jiġi żgurat li ssir manutenzjoni adegwata tal-infrastruttura u li din tkun
sostenibbli; (f) jissaħħu l-isforzi biex il-merkanzija tiġi ttrasportata b’mezzi oħra
minflok fuq it-triq. Ir-rapporti analitiċi tal-QEA ma jkunx fihom
rakkomandazzjonijiet.
Il-pjan attwali tal-UE fuq terminu twil
għall-ferroviji ta’ veloċità għolja
x’aktarx li mhux se jintlaħaq, u ma
jeżistix approċċ strateġiku u solidu
għall-UE kollha. In-network ferrovjarju
Ewropew ta’ veloċità għolja huwa biss
sistema frammentata ta’ linji
ferrovjarji nazzjonali mingħajr ebda
koordinazzjoni xierqa bejn il-fruntieri.
Huwa ġie ppjanat u nbena mill-Istati
Membri b’mod iżolat u dan irriżulta
f’konnessjonijiet inadegwati. IlKummissjoni Ewropea la għandha
għodod legali u lanqas setgħat fitteħid ta’ deċiżjonijiet biex tiżgura li lIstati Membri jagħmlu progress rapidu
biex jikkompletaw in-network ewlieni.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea:
twettaq ippjanar realistiku u fuq
terminu twil; tilħaq qbil mal-Istati
Membri dwar liema meded strateġiċi
ewlenin għandhom jiġu implimentati lewwel, b’valutazzjoni tal-ħtieġa għal linji
ta’ veloċità għolja ħafna, filwaqt li jsir
monitoraġġ mill-qrib u jkun hemm
setgħat infurzabbli biex jiġi żgurat li limpenji għall-ikkompletar tan-network
ferrovjarju ċentrali ta’ veloċità għolja flUE jiġu rrispettati; tgħaqqad ilkofinanzjament li jingħata mill-UE malproġetti prijoritarji strateġiċi indikati,
mal-kompetizzjoni effettiva bejn loperaturi ferrovjarji kif ukoll mal-ksib ta’
riżultati; tissimplifika l-proċeduri ta’
sejħiet għal offerti transkonfinali,
filwaqt li jintużaw “punti uniċi ta’
servizz” għad-diversi formalitajiet, u
jitneħħew l-ostakli amministrattivi u
regolatorji kollha li jkun fadal għallinteroperabbiltà; ittejjeb ilfunzjonament mingħajr xkiel taloperazzjonijiet ferrovjarji ta’ veloċità
għolja għall-passiġġieri, pereżempju,
permezz ta’ sistemi ta’ biljetti elettroniċi
u s-simplifikazzjoni tal-imposti fuq laċċess għall-binarji.

Terz mill-infiq tal-UE fuq faċilitajiet
bħal mollijiet, baċiri u breakwaters filportijiet tal-baħar tal-UE, bejn issena 2000 u l-2013, kien ineffettiv u
mhux sostenibbli. Euro wieħed minn
kull tlieta minn dawk li ntefqu fuq ilproġetti eżaminati (EUR 194 miljun)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni: tirrivedi lgħadd attwali ta’ 104 portijiet ewlenin u
tistipula pjan ta’ żvilupp tal-portijiet
għall-UE kollha; tqis l-esklużjoni talfinanzjament mill-UE għall-infrastruttura
tal-portijiet għat-trażbord u l-ħażna ta’
kontejners, kif ukoll għal sovrastrutturi li
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Abbrevjazzjoni
użata u titolu

Deskrizzjoni/konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet ewlenin

fl-UE: f’baħar ta’
inkwiet — sar
ħafna investiment
li la huwa effettiv u
lanqas sostenibbli”

marru għal proġetti li dduplikaw ilfaċilitajiet eżistenti fil-viċinanzi.
EUR 97 miljun ġew investiti
f’infrastruttura li jew ma ntużatx jew
ma ntużatx biżżejjed għal aktar minn
tliet snin wara li ġiet ikkompletata.

mhumiex fi ħdan il-mandat pubbliku;
tiżgura li l-informazzjoni kollha meħtieġa
dwar is-self propost mill-BEI tiġi
kondiviża bejn il-BEI u l-Kummissjoni;
tagħti prijorità lill-portijiet u lill-passaġġi
fuq l-ilma ewlenin u tiżgura li l-appoġġ
mill-UE jingħata biss għal investiment
fejn jintwera b’mod ċar li jkun hemm
valur miżjud tal-UE u fejn l-investiment
privat ikun suffiċjenti; toħroġ linji gwida
dwar l-għajnuna mill-Istat u
timmonitorja u tagħti segwitu għal
deċiżjonijiet preċedenti dwar l-għajnuna
mill-Istat; tnaqqas il-piż amministrattiv u
d-dewmien bil-promozzjoni ta’ “punti
uniċi ta’ servizz” nazzjonali għall-ħruġ ta’
permessi u awtorizzazzjonijiet; ittejjeb
il-pożizzjoni kompetittiva tat-trasport
marittimu meta mqabbel ma’ mezzi
oħra ta’ trasport bis-simplifikazzjoni
ulterjuri tal-formalitajiet tat-trasport
marittimu u dawk doganali.

RS dwar itTrasport
Ferrovjarju talMerkanzija

Minkejja l-objettiv tal-Kummissjoni
Ewropea li t-trasport tal-merkanzija
jiġi ttrasferit mit-toroq għall-ferroviji,
is-sehem tat-trasport tal-merkanzija
bil-ferroviji fl-UE fil-verità naqas
kemxejn mill-2011 ’il hawn. It-trasport
bil-ferroviji jirrispetta aktar l-ambjent
u juża inqas żejt importat, iżda qed
jonqos milli jwieġeb għallkompetizzjoni ppreżentata mittrasport bit-triq.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati
Membri jindirizzaw id-dgħufijiet
osservati fil-liberalizzazzjoni tas-suq tattrasport tal-merkanzija bil-ferroviji, ilproċeduri ta’ ġestjoni tat-traffiku, irrestrizzjonijiet amministrattivi u tekniċi,
il-monitoraġġ u t-trasparenza talprestazzjoni tas-settur tat-trasport talmerkanzija bil-ferroviji, u lkompetizzjoni ġusta bejn it-tipi
differenti ta’ trasport. Biex isir użu aħjar
mill-fondi tal-UE, jenħtieġ li lKummissjoni u l-Istati Membri jqabblu lobjettivi ta’ politika b’mod aktar
konsistenti mal-allokazzjonijiet tal-fondi
u l-għażla, l-ippjanar u l-ġestjoni ta’
proġetti u l-manutenzjoni tan-network.

Aħna kkonkludejna li, permezz talkofinanzjament tal-iżvilupp talinfrastruttura ferrovjarja, l-UE
kkontribwiet biex tipprovdi
possibbiltajiet ġodda għat-trasport
ferrovjarju trans-Ewropew.
Madankollu, jistgħu jittieħdu xi
azzjonijiet sabiex jinkiseb aktar valur
għall-flus tal-UE.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, filkunsiderazzjonijiet futuri taddefinizzjoni tal-Proġetti Prijoritarji,
taħdem mal-Istati Membri u malistituzzjonijiet ferrovjarji biex tidentifika
dawk il-kurituri trans-Ewropej li
għalihom hemm domanda sinifikanti
reali jew antiċipata, u biex issaħħaħ ilbażijiet tal-għarfien u l-analiżi fil-livell
Ewropew fejn ikun meħtieġ. Jenħtieġ li lKummissjoni tqis li tagħmel aktar enfasi
biex jittaffew ir-restrizzjonijiet prattiċi
għat-trasport ferrovjarju transfruntier, li

Ir-Rapport Speċjali
Nru 08/2016
“It‑trasport
ferrovjarju
tal‑merkanzija
fl‑UE: għadu mhux
fit‑triq it‑ tajba ”

RS dwar l-assi
ferrovjarji transEwropej
Ir-Rapport Speċjali
Nru 08/2010 “Ittitjib talprestazzjoni tattrasport fuq l-assi
ferrovjarji transEwropej: Linvestiment tal-UE
fl-infrastruttura
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Abbrevjazzjoni
użata u titolu

Deskrizzjoni/konklużjonijiet

ferrovjarja kien
effettiv?”

RS dwar it-TEN-T,
2005
Rapport Speċjali
Nru 06/2005 “Innetwork transEwropew għattrasport (TEN-T)”

Rakkomandazzjonijiet ewlenin
mhumiex fihom infushom relatati malinfrastruttura, u tinkoraġġixxi u tiffaċilita
l-kollaborazzjoni fost l-istituzzjonijiet
ferrovjarji tal-Istati Membri għal dan ilgħan.

Aħna sibna li l-eżekuzzjoni tal-14il proġett ta’ prijorità tat-TEN-T kienet
għadha lura u s-sezzjonijiet
transfruntieri kienu b’mod partikolari
qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar, billi
rċevew inqas prijorità fil-livell
nazzjonali u kienu jeħtieġu sforzi akbar
ta’ koordinazzjoni. L-għajnuna
finanzjarja għat-TEN-T ġiet allokata
b’mod frammentat wisq. IlKummissjoni kienet stabbiliet
proċeduri annwali kumplessi biex
tevalwa u tagħżel il-proġetti, u linformazzjoni pprovduta millbenefiċjarji lill-Kummissjoni spiss
kienet limitata wisq biex tippermetti li
l-uffiċjali tal-proġetti jevalwaw u
jimmonitorjaw il-proġetti.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni: (A) flimkien
mal-Istati Membri, tagħti prijorità lillfinanzjament tas-sezzjonijiet tal-proġetti
TEN-t, b’mod partikolari dawk
transfruntiera, li l-ikkompletar tagħhom
huwa meħtieġ jekk it-TEN-t jrid jikseb ilvalur miżjud Ewropew tiegħu; (b)
temenda u tikkompleta aspetti ewlenin
tal-mudell tad-deċiżjoni ta’ finanzjament
tagħha; (c) tiżviluppa metodoloġija
konsistenti u koerenti ta’ evalwazzjoni
tat-TEN-t u tnaqqas l-għadd ta’ formoli
differenti ta’ applikazzjoni u
evalwazzjoni; (d) issaħħaħ il-monitoraġġ
tal-proġetti billi tiddefinixxi standards
minimi għar-rappurtar tal-istatus talproġetti, twettaq spezzjonijiet fuq ilpost tal-proġetti u valutazzjonijiet
ex post tal-impatt b’mod aktar
frekwenti; (E) tqis ritorn għal forma
ċentralizzata ta’ ġestjoni tal-proġetti
TEN-t; u (f) tistabbilixxi, fejn meħtieġ u
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri,
bażijiet legali, proċeduri u għodod
xierqa biex tittejjeb il-koordinazzjoni talfinanzjament tal-infrastruttura tattrasport u biex jiġu identifikati każijiet
potenzjali ta’ finanzjament żejjed jew
doppju.

Nota: Ir-rapporti tagħna u r-risposti tal-Kummissjoni għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħna jiġu
ppubblikati fuq is-sit web tagħna (http://eca.europa.eu).
Sors: il-QEA.
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https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
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Reports, Nru 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
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Transport Forum Policy Papers, Nru 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
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Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
L-OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Anness III – Metodoloġija u indikaturi ewlenin għall-analiżi talbaġit akbar milli ppjanat u tad-dewmien fl-iskeda ta’ żmien

01 Is-sitt proġetti kofinanzjati mill-UE ġew analizzati f’termini kemm tal-baġit akbar

milli ppjanat kif ukoll tad-dewmien fl-iskeda ta’ żmien. Il-baġit akbar milli ppjanat huwa
ddefinit bħala ż-żieda perċentwali tal-ispejjeż reali tal-proġett fuq l-ispejjeż stmati
stabbiliti fid-data tad-deċiżjoni li jinbena proġett. Bl-istess mod, dewmien fl-iskeda ta’
żmien huwa ddefinit bħala ż-żieda perċentwali fil-perjodu ta’ żmien reali li jkun ġie
osservat mid-data tad-deċiżjoni li jinbena proġett sal-ikkompletar tal-proġett bi tqabbil
mal-perjodu ta’ żmien stmat fid-data tad-deċiżjoni li jinbena proġett. Kemm għall-baġit
akbar mill ppjanat kif ukoll għad-dewmien fl-iskeda ta’ żmien, valuri aktar baxxi
jimplikaw prestazzjoni ogħla fil-proċess tat-twettiq tal-proġett.

02 Id-data tad-deċiżjoni li jinbena proġett normalment tkun bejn l-ikkompletar tal-

istudji ta’ qabel il-kostruzzjoni u t-tnedija tal-akkwist. Billi dawn il-proġetti għaddew
minn bosta stadji importanti tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni, aħna wettaqna
identifikazzjoni tad-dati speċifiċi tad-deċiżjonijiet li jinbena proġett abbażi ta’
dokumentazzjoni u għarfien minn awditi preċedenti 42. L-għażla ta’ data differenti taddeċiżjoni li jinbena proġett tista’ taffettwa l-eżitu tal-analiżi. Billi dawn is-sitt proġetti
kbar tat-trasport kofinanzjati mill-UE li ġew analizzati għadhom ma ġewx ikkompletati,
għall-iskop ta’ dawn l-analiżijiet, aħna qisna dawn il-proġetti daqslikieku ma jkunu
jġarrbu l-ebda spiża akbar milli ppjanat u l-ebda dewmien fl-iskeda ta’ żmien, sakemm
jiġu kkompletati u jsiru operazzjonali.

03 Filwaqt li t-tqabbil fl-analiżi tagħna huwa bbażat fuq id-data tad-deċiżjoni li

jinbena proġett, fir-rapport speċjali dwar l-Infrastrutturi tat-Trasport fl-UE 43, it-tqabbil
sar maċ-ċifri għall-baġit u l-iskeda ta’ żmien previsti fl-ewwel dokumenti ta’ ppjanar
oriġinali. Għall-biċċa l-kbira mill-proġetti, dan l-ippjanar seħħ qabel id-data taddeċiżjoni li jinbena proġett, li aħna qisna bħala l-punt ta’ referenza fl-analiżi attwali.

04 It-Tabella 9 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi ewlenin li ntużaw għallanaliżi tas-sitt proġetti kbar tat-trasport kofinanzjati mill-UE.

42

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”.

43

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-QEA “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin”.

50

Tabella 9 – Indikaturi ewlenin għall-analiżi tas-sitt proġetti kofinanzjati mill-UE

Proġett tatTrasport

Basque Y

Mina ta’
Bażi ta’
Brenner

Mina talIstrett ta’
Fehmarn

Mod tatTrasport

Bil-ferrovija

Mina ferrovjarja

Mina
ferrovjajra/għattriq taħt l-ilma

Spiża stmata
fid-DtB
(f’biljun EUR)
(B)

Spiża
stmata
fid-DtB
fil-valuri
tal-2019
(f’biljuni
ta’
euro)2
(C)

Stima talispiża l-aktar
reċenti filvaluri tal2019
(f’biljun EUR)2
(D)

Sena
talftuħ
stmata
fidDtB
(E)

Skeda
ta’
Żmien
Stmata
fid-DtB
(E – A
+ 1)

Sena
talftuħ
stmata
l-aktar
reċenti
(F)

Skeda
ta’
żmien
stmata
l-aktar
riċenti
(F – A
+ 1)

Stat(i)
Membru/i
Kofinanzjatur(i)

Stadju
importanti tadDeċiżjoni li
Jinbena Proġett
(DtB)

Sena
tadDeċiżjoni
li
Jinbena
Proġett
(DtB)
(A)

Spanja

L-ewwel
allokazzjoni ta’
finanzjament
għal xogħlijiet ta’
kostruzzjoni

2006

4.2

4.6

6.5

2010

5

2023

18

L-Awstrija, lItalja

Stima finali talispejjeż qabel lawtorizzazzjoni
biex tinbeda lkostruzzjoni filmina prinċipali

2011

7.51

8.5

8.5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Id-Danimarka

Iffirmar tatTrattat tal-Istat
bejn idDanimarka u lĠermanja dwar
il-kostruzzjoni

2008

4.4

5.0

7.6

2018

11

2029

22
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Proġett tatTrasport

Lyon –
Turin

Rail Baltica

Mod tatTrasport

Mina ferrovjarja

Bil-ferrovija

Spiża stmata
fid-DtB
(f’biljun EUR)
(B)

Spiża
stmata
fid-DtB
fil-valuri
tal-2019
(f’biljuni
ta’
euro)2
(C)

Stima talispiża l-aktar
reċenti filvaluri tal2019
(f’biljun EUR)2
(D)

Sena
talftuħ
stmata
fidDtB
(E)

Skeda
ta’
Żmien
Stmata
fid-DtB
(E – A
+ 1)

Sena
talftuħ
stmata
l-aktar
reċenti
(F)

Skeda
ta’
żmien
stmata
l-aktar
riċenti
(F – A
+ 1)

Stat(i)
Membru/i
Kofinanzjatur(i)

Stadju
importanti tadDeċiżjoni li
Jinbena Proġett
(DtB)

Sena
tadDeċiżjoni
li
Jinbena
Proġett
(DtB)
(A)

Franza, l-Italja

Ftehim ta’
finanzjament u
stabbiliment ta’
promotur talproġett ġdid
għallkostruzzjoni

2012

8.6

9.2

9.6

2023

12

2030

19

L-Estonja, ilLatvja, ilLitwanja

Ftehim
Intergovernattiv
iffirmat millEstonja, milLatvja u milLitwanja

2017

5.8

6.2

7.0
(5.8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)
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Proġett tatTrasport

Il-Kanal
Seine-itTramuntana
tal-Ewropa

Mod tatTrasport

Passaġġ fuq lIlma Intern

Stat(i)
Membru/i
Kofinanzjatur(i)

Stadju
importanti tadDeċiżjoni li
Jinbena Proġett
(DtB)

Sena
tadDeċiżjoni
li
Jinbena
Proġett
(DtB)
(A)

Franza

Stima tal-ispejjeż
tal-proġett wara
deċiżjoni għallimplimentazzjoni
tal-proġett taħt
akkwist
tradizzjonali

2014

Spiża stmata
fid-DtB
(f’biljun EUR)
(B)

Spiża
stmata
fid-DtB
fil-valuri
tal-2019
(f’biljuni
ta’
euro)2
(C)

Stima talispiża l-aktar
reċenti filvaluri tal2019
(f’biljun EUR)2
(D)

Sena
talftuħ
stmata
fidDtB
(E)

Skeda
ta’
Żmien
Stmata
fid-DtB
(E – A
+ 1)

Sena
talftuħ
stmata
l-aktar
reċenti
(F)

Skeda
ta’
żmien
stmata
l-aktar
riċenti
(F – A
+ 1)

4.5

4.7

5.0

2024

11

2028

15

1

L-istima tal-ispejjeż twettqet bl-użu tal-2010 bħala sena ta’ valur.

2

L-ispejjeż fil-valuri tal-2019 jiġu kkalkolati, fejn meħtieġ, bl-użu tad-deflaturi impliċiti tal-PDG tal-2019 speċifiċi għall-pajjiż pprovduti mill-Bank tad-Data Miftuħ tal-Bank
Dinji. Għal proġetti kofinanzjati minn aktar minn Stat Membru wieħed, saru aġġustamenti fl-inflazzjoni skont is-sehem tal-kofinanzjament tagħhom.

3

L-istima tal-ispejjeż ta’ EUR 7 biljun tinkludi dispożizzjonijiet għal riskji ta’ żidiet futuri fl-ispejjeż, kif identifikati mill-awdituri fir-RS 10/2020, l-Anness III. L-istima uffiċjali
mill-promotur tal-proġett sa issa hija ta’ EUR 5.8 biljun.

4

Fir-RS 10/2020 enfasizzajna r-riskju ta’ dewmien addizzjonali sal-2030.

5

Id-data tal-2029 tinkludi buffer tar-riskji li ġie kkalkulat mill-promotur tal-proġett fir-rigward tad-data tal-ftuħ uffiċjali tal-2026.

Sors: il-QEA.
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Anness IV – Indikaturi ġenerali
Indikaturi

L-UE

Popolazzjoni (f’miljun)5

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

L-Istati Uniti

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

112

3

4

215

36

PDG per capita (f’elf USD)1

35

55

46

82

65

Investiment annwali fl-infrastruttura tat-trasport intern (% tal-PDG)3

0.7

1.5

0.6

1.2

0.5

Investiment annwali fl-infrastruttura tat-toroq (f’biljun EUR)4

50

14

8

4

81

Investiment annwali fl-infrastruttura ferrovjarja (f’biljun EUR)5

29

4

1

3

12

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

2018

4110

4212

613

22014

4 680

312

493

104

6 558

407

17

2

21

33

1 707

220

269

17

2 955

415

413

446

11

2 445

4

5

2

5

Erja tas-superfiċje (f’eluf ta’ km2)2
Densità tal-popolazzjoni (f’abitant għal kull km2)2

Network tal-infrastruttura tat-trasport bit-triq (f’elf km)
Network tal-infrastruttura tat-trasport ferrovjarju (f’elf km)
Passiġġieri-km annwali ttrasportati bit-triq (f’biljun)6
Passiġġieri-km annwali ttrasportati bil-ferroviji (f’biljun)6
Tunnellati-km annwali ttrasportati bit-triq (f’biljun)6
Tunnellati-km annwali ttrasportati bil-ferroviji, (f’biljun)6
Tunnellati ta’ CO2 iġġenerati per capita mit-trasport7

2

Sors: il-QEA, ibbażat fuq diversi sorsi. Data Miftuħa tal-Bank Dinji, 2019. Data Miftuħa tal-Bank Dinji, 2018. L-OECD, 2017; l-UE: il-PDG huwa mill-Eurostat, 2017, u ċ-ċifra
ma tinkludix data għal Ċipru, Malta, in-Netherlands u l-Portugall. 4 L-OECD, 2017; l-UE: iċ-ċifra ma tinkludix data għal Ċipru, Malta, in-Netherlands u l-Portugall. 5 L-OECD,
2017; l-UE: iċ-ċifra ma tinkludix data għal Ċipru, in-Netherlands u l-Portugall. 6 L-OECD, 2017; l-UE: il-Kummissjoni Ewropea, 2017. 7 l-OECD, 2017; l-UE: l-Aġenzija Ewropea
għall-Ambjent, 2017. 8 Il-Kummissjoni Ewropea, 2018. 9 National Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 Il-Kummissjoni Nazzjonali tat-Trasport, 2016. 11 StatsCan, 2018.
12
Transportation Canada, 2019. 13 L-Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Istatistika, 2020. 14 Id-Dipartiment tat-Trasport tal-Istati Uniti, 2018.
1

2

3
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Figura 5 – Indikaturi ġeografiċi u relatati mat-trasport għall-UE u l-erba’
pajjiżi li ġew irrieżaminati
Popolazzjoni (f’miljun abitant)

448

328

L-Unjoni
Ewropea

L-Istati
Uniti

38
Il-Kanada

Erja tas-superfiċje (f’eluf ta’ km kwadri)

25

9

L-Awstralja

L-Iżvizzera

L-Unjoni Ewropea

4 173

Il-Kanada

9 880

L-Istati Uniti

9 832

L-Awstralja

7 741
41

L-Iżvizzera

Tul tan-network tat-trasport bit-triq u bil-ferrovija (f’eluf ta’ km)
L-Unjoni Ewropea

L-Istati Uniti

L-Awstralja

Il-Kanada

L-Iżvizzera

4 930
201
6 700
220
878
41
565
42
83
6

Abitanti għal kull kilometru kwadru

Km per capita (10 000 abitant)
Toroq
Ferroviji

351

204
149
110

112

215

36

L-Unjoni
Ewropea

L-Iżvizzera

L-Istati
Uniti

4

3

92
4

Il-Kanada L-Awstralja L-Unjoni
Ewropea

Sors: il-QEA, ibbażat fuq is-sorsi ta’ hawn fuq.

16
L-Awstralja

7
L-Istati
Uniti

11
Il-Kanada

7
L-Iżvizzera
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Anness V – Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-awditjar
rilevanti tal-QEA dwar il-proċessi analizzati
Strateġija
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet preċedenti tal-QEA
Aħna sibna li, minħabba d-dewmien fl-implimentazzjoni fuq
proġetti kbar tat-trasport magħżula u l-linji ta’ aċċess tagħhom,
x’aktarx li n-network ewlieni tat-trasport tal-UE mhux se jilħaq
il-kapaċità sħiħa tiegħu sal-2030.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tivvaluta mill-ġdid irrilevanza tar-rekwiżiti tekniċi tan-network ewlieni u dak
komprensiv, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-perjodu ta’
żmien li jifdal għall-ikkompletar tan-network. Il-Kummissjoni
aċċettat ir-rakkomandazzjoni.

Rapport tal-QEA

RS dwar lInfrastrutturi tatTrasport fl-UE, 2020

Aħna kkonkludejna li l-pjan tal-Kummissjoni li tittriplika t-tul
tan-network ferrovjarju ta’ veloċità għolja sal-2030 x’aktarx li
ma jintlaħaqx.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tadotta pjan ta’
implimentazzjoni realistiku fuq terminu twil għall-bini talinfrastruttura li jifdal meħtieġa biex jiġi kkompletat in-network
ferrovjarju ewlieni ta’ veloċità għolja tal-UE fil-kuntest tarreviżjoni tar-Regolament TEN-T. Il-Kummissjoni aċċettat irrakkomandazzjoni.
Aħna kkonkludejna li kien hemm wisq “portijiet ewlenin”
identifikati fil-livell tal-UE.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tirrevedi dak l-għadd,
fid-dawl taż-żamma ta’ livell adegwat ta’ aċċessibbiltà għall-UE
kollha kemm hi. Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni.
Aħna sibna li l-esternalitajiet li jirriżultaw mit-trasport bilferroviji u bit-triq ma jittiħdux inkunsiderazzjoni b’mod
komprensiv meta jkun qed jiġi stabbilit il-prezz li għandu
jitħallas mill-utenti biex ikollhom aċċess għall-infrastruttura.
Dan għandu impatt negattiv fuq l-objettivi tal-bidla modali talUE.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tippromwovi
kundizzjonijiet ekwivalenti bejn metodi differenti ta’ trasport
billi tintroduċi miżuri regolatorji addizzjonali u/jew miżuri oħra
biex tappoġġa t-traffiku tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija
meta dan ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni aċċettat irrakkomandazzjoni.

RS dwar in-Network
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja, 2018

RS dwar it-Trasport
Marittimu, 2016

RS dwar it-Trasport
Ferrovjarju talMerkanzija, 2016
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Koordinazzjoni
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA
Aħna kkonkludejna li l-Istati Membri kienu
dawk li ddeċidew jekk u meta għandha tinbena
infrastruttura ferrovjarja ta’ veloċità għolja. Ixxogħlijiet fuq il-linji ferrovjarji ta’ veloċità għolja
transfruntiera ma ġewx ikkompletati b’mod
ikkoordinat.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tieħu
azzjonijiet korrettivi jekk proġetti fuq
sezzjonijiet ta’ prijorità ma jibdewx skont liskeda ta’ żmien maqbula, jekk ikun hemm
dewmien, jew jekk il-problemi ta’
koordinazzjoni tul id-diversi fruntieri jidhru li
x’aktarx se jipprevienu lil-linja milli ssir
operazzjonali kif ippjanat. Il-Kummissjoni
aċċettat ir-rakkomandazzjoni.

Rapport tal-QEA

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja,
2018

Aħna kkonkludejna li l-Kummissjoni Ewropea
kellha għodod legali limitati biex tinforza ttwettiq tan-network sal-2030.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni
tintroduċi dispożizzjonijiet biex issaħħaħ ilkoerenza bejn il-pjanijiet nazzjonali fil-qasam
tat-trasport u l-impenji tat-TEN-T, sabiex tiżgura
infurzar u implimentazzjoni xierqa tarRegolament TEN-T. Il-Kummissjoni aċċettat irrakkomandazzjoni.

L-Iżvizzera u l-Istati
Uniti: il-pjanijiet
reġjonali huma
mfassla b’linji gwida
pprovduti mil-livell
federali u jiġu
trażmessi lilu.

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

Aħna kkonkludejna li, minkejja li hemm lok għal
titjib, id-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni kienu
pass lejn sorveljanza aktar effettiva f’dak li
jirrigwarda l-ikkompletar tal-Kurituri tanNetwork Ewlieni mill-Istati Membri.
Aħna rrakkomandajna t-tisħiħ tar-rwol talKoordinaturi Ewropej billi jiżdied l-infurzar talPjanijiet ta’ Ħidma tal-Kurituri, li jenfasizzaw issezzjonijiet ta’ prijorità, billi tiġi permessa lpreżenza tal-Koordinaturi f’laqgħat ewlenin talbordijiet tat-tmexxija, u billi jitjieb ir-rwol
tagħhom f’termini ta’ komunikazzjoni talobjettivi ta’ politika tat-TEN-T. Il-Kummissjoni
aċċettat ir-rakkomandazzjoni.

Prattika identifikata

L-Awstralja: riżerva
ta’ proġetti tinżamm
minn aġenzija
indipendenti.
RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

L-Awstralja u lIżvizzera: il-livell
federali jipparteċipa
fil-bordijiet ta’
sorveljanza u filkumitati ta’ tmexxija
tal-proġetti li
għalihom jipprovdi
finanzjament.
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Għażla
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA
Aħna kkonkludejna li, għall-infrastruttura
kollha tat-trasport (TFI) fil-kampjun tagħna, lanaliżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji
ma ntużawx b’mod xieraq bħala għodda għatteħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell kumplessiv tatTFI.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni
tirrikjedi analiżi kumplessiva tal-ispejjeż
imqabbla mal-benefiċċji soċjoekonomiċi, li tkun
soda, komprensiva u trasparenti, għal
megaproġetti individwali fl-intier tagħhom,
minbarra dawk dettaljati speċifiċi għal kull
sezzjoni. Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni.
Aħna sibna li l-kwalità tal-valutazzjoni talħtiġijiet għall-investimenti ferrovjarji ta’
veloċità għolja fl-Istati Membri hija baxxa u ddeċiżjonijiet biex jinbnew il-proġetti huma
nazzjonali u politiċi, u rari jkunu bbażati fuq
analiżijiet xierqa tal-ispejjeż imqabbla malbenefiċċji.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni
tgħaqqad il-kofinanzjament mill-UE ma’
valutazzjoni tal-ħtieġa għal linji ta’ veloċità
għolja ħafna. Il-Kummissjoni aċċettat irrakkomandazzjoni parzjalment.
Aħna kkonkludejna li, għal nofs il-finanzjament
awditjat, l-infrastrutturi tal-portijiet ma
ntużawx jew ma ntużawx biżżejjed. Dan, minnaħa tiegħu, enfasizza nuqqasijiet filvalutazzjoni ex ante tal-ħtiġijiet.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni
tiffinanzja l-infrastrutturi tal-portijiet, għajr
konnessjonijiet ma’ żoni interni, fuq
kundizzjonijiet speċifiċi biss, inklużi ħtieġa
stabbilita u valur miżjud tal-UE li jista’ jintwera.
Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni
parzjalment.

Rapport tal-QEA

Prattika identifikata

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja,
2018

RS dwar itTrasport
Marittimu, 2016

Il-pajjiżi kollha
magħżula għarrapport analitiku: iddata mhux
ipproċessata u lanaliżijiet ta’
akkumpanjament li
ntużaw mill-promoturi
tal-proġetti jiġu
ppreżentati flimkien
mal-applikazzjoni u llivell federali jwettaq
mill-ġdid l-analiżi,
filwaqt li jivverifika ssolidità tad-data u ssuppożizzjonijiet
magħżula.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA
Aħna sibna li l-kofinanzjament mill-UE jingħata
lil proġetti kbar tat-trasport permezz ta’ għadd
kbir ta’ azzjonijiet, ukoll bħala konsegwenza
tal-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ seba’ snin
tal-UE. Dan il-mod ta’ kofinanzjament iwassal
għal duplikazzjonijiet.

Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni tmexxi
l-għażla ta’ azzjonijiet li huma parti minn
megaproġetti, sabiex tiżdied l-effiċjenza filġestjoni. Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni.

Rapport tal-QEA

Prattika identifikata
Il-Kanada:
applikazzjoni f’żewġ
stadji timmitiga rriskju ta’ piż
amministrattiv.

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

L-Awstralja u lIżvizzera: hemm fisseħħ mekkaniżmi li
jorbtu l-perjodu ta’
eliġibbiltà għallfinanzjament malperjodu ta’ żmien twil
ta’ implimentazzjoni
ta’ proġetti kbar tattrasport.

Monitoraġġ
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA
Aħna kkonkludejna li l-effiċjenza flimplimentazzjoni ta’ proġetti kbar tat-trasport
hija baxxa u fi ħdan il-Kummissjoni ma hemm lebda servizz iddedikat li jiffoka fuq proġetti
kbar tat-trasport, biex jiggwida u jmexxi lpromoturi tal-proġetti.
Aħna rrakkomandajna lill-Kummissjoni biex
jinħoloq ċentru bħal dan. Il-Kummissjoni ma
aċċettatx ir-rakkomandazzjoni.
Aħna kkonkludejna li l-ispiża akbar milli
ppjanata u d-dewmien fil-kostruzzjoni tal-linji
ferrovjarji ta’ veloċità għolja li ġew awditjati
kienu n-norma, u li l-linji kienu ħadu żmien twil
biex isiru operazzjonali ladarba kienu nbnew.
Aħna kkonkludejna li l-Kummissjoni għadha
tgħaqqad il-kofinanzjament mill-UE għal
azzjonijiet esklużivament mal-outputs.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni,
f’deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni futuri,
tinkludi dikjarazzjoni tar-riżultati mistennija (eż.
bidla modali, objettivi tat-tbassir tat-traffiku). IlKummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni
parzjalment.

Rapport tal-QEA

Prattika identifikata

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

L-Istati Uniti:
Maniġers ta’
Sorveljanza talProġetti maħtura
b’mod speċjali u
mekkaniżmu
awtomatiku biex
jissaħħaħ ilmonitoraġġ.

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja,
2018

L-Iżvizzera:
mekkaniżmi
avvanzati ta’
monitoraġġ talprestazzjoni.

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

L-Istati Uniti:
definizzjoni talindikaturi tal-eżitu flgħażla tal-proġetti u
fl-abbozzar talftehimiet ta’ għotja.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA

Rapport tal-QEA

Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni torbot ilkofinanzjament mill-UE mal-benefiċjarji mhux
biss għat-twettiq tal-outputs iżda wkoll għallkisba tar-riżultati mħabbra. Il-Kummissjoni ma
aċċettatx ir-rakkomandazzjoni.

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja,
2018

Prattika identifikata

Evalwazzjoni ex post
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
preċedenti tal-QEA

Rapport tal-QEA

Prattika identifikata

RS dwar lInfrastrutturi
tat-Trasport flUE, 2020

L-Istati Uniti: ilpromoturi talproġetti huma
meħtieġa jwettqu
valutazzjoni ex post li
l-ispejjeż tagħha
huma spiża eliġibbli
skont il-programm ta’
għotja.

Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni
tintroduċi bonus għall-prestazzjoni għallbenefiċjarji, jekk ikun jista’ jiġi ppruvat, minn
evalwazzjoni ex post, li r-riżultati antiċipati
jkunu nqabżu. Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni.

RS dwar inNetwork
Ferrovjarju ta’
Veloċità Għolja,
2018

Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni twettaq
valutazzjonijiet ex post tal-impatt b’mod aktar
frekwenti, sabiex ikunu jistgħu jinsiltu
tagħlimiet dwar kif it-TEN-T jiġi implimentat
b’mod aktar effiċjenti. Il-Kummissjoni aċċettat
ir-rakkomandazzjoni.

In-Norveġja:
riċerkaturi
indipendenti jwettqu
valutazzjonijiet
ex post, bl-użu ta’
linja bażi stabbilita filfażi ta’ ppjanar.

RS dwar it-TENT, 2005

Aħna kkonkludejna li l-Kummissjoni ma twettaq
l-ebda evalwazzjoni ex post sistematika ta’
proġetti individwali kbar tat-trasport.
Aħna rrakkomandajna li l-Kummissjoni, fiddeċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni, tinkludi
impenn min-naħa tal-Istati Membri kollha biex
jikkondividu r-riżultati tal-evalwazzjoni ex post
mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni aċċettat irrakkomandazzjoni parzjalment.

Sors: il-QEA.

Franza: il-promoturi
tal-proġetti huma
meħtieġa jwettqu
valutazzjonijiet
ex post (Bilan LOTI)
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Anness VI – Kompożizzjoni tal-gruppi ta’ esperti
Esperti

Organizzazzjoni/Istituzzjoni

Peter Abelson

Applied Economics P/L, Direttur Maniġerjali u Membru talEconomic Society of Australia

Stephen Alchin

Direttur, SD Alchin Advisory Pty Ltd

L-Awstralja

Martin Locke

Assistent Professur, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

John Stanley

Assistent Professur, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

Peter Thornton

Direttur, Transportation Associates Pty Ltd

Marion Terrill

Direttur tal-Programm għat-Trasport u l-Ibliet tal-Grattan
Insititute

Mary R. Brooks

Professur Emeritus, Rowe School of Business, l-Università
ta’ Dalhousie, Halifax

G. Kent Fellows

Assistent Professur u Direttur Assoċjat tal-Programm
(Canadian Northern Corridor), School of Public Policy, lUniversità ta’ Calgary

Il-Kanada

Anthony Perl
Matti Siemiatycki

Professur, Simon Fraser University, Vancouver
Professur, l-Università ta’ Toronto, Toronto

L-Iżvizzera
Brian T. Adey

Professur fl-Istitut tal-Ġestjoni tal-Kostruzzjoni u lInfrastruttura (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Crozet

Professur Emeritus, l-Istitut tal-Istudji Politiċi (l-Università
ta’ Lyon, Franza)

Heinz Ehrbar

Eżekuttiv Residenti fl-Istitut tal-Ġestjoni tal-Kostruzzjoni u
tal-Infrastruttura (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Putallaz

Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-kumpanija ta’ konsulenza IMDM (lIżvizzera) u Assistent Professur fl-Università tax-Xjenzi
Applikati ta’ St. Pölten (l-Awstrija)
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L-Istati Uniti tal-Amerka
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

Analiżi tal-prestazzjoni f’termini
tal-ispiża u tal-iskeda ta’ żmien ta’
sitt proġetti kbar tat-trasport
kofinanzjati mill-UE
Sors: il-QEA.

Konsulent tas-settur tat-trasport internazzjonali, b’fokus
partikolari fuq is-servizzi ferrovjarji, Behr & Associates Inc.
Kandidat għall-PhD, l-Università ta’ Antwerp
Viċi President tal-Politika u l-Finanzi fl-Eno Center for
Transportation

Oxford Global Projects Ltd.
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Akronimi u abbrevjazzjonijiet
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (l-Istati Uniti)
CBA: Analiżi tal-Ispejjeż imqabbla mal-Benefiċċji
CINEA: L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, l-Infrastruttura u l-Ambjent
DĠ ENV: Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ambjent
DĠ MOVE: Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Mobbiltà u t-Trasport
DĠ REGIO: Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Politika Reġjonali u
Urbana
Eurostat: L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea
FEŻR: Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
FHWA: Federal Highway Administration (l-Istati Uniti)
FK: Fond ta’ Koeżjoni
FNE: Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
FOT: Federal Office of Transport (l-Iżvizzera)
FSIE: Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej
FTA: Federal Transit Administration (l-Istati Uniti)
IA: Infrastructure Australia
IMF: Fond Monetarju Internazzjonali
INEA: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks
INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (l-Istati Uniti)
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Franza)
NPA: Ftehim ta’ Sħubija Nazzjonali (l-Awstralja)
NRLA: Link Ferrovjarju Ġdid fl-Alpi
NTNU: L-Università Norveġiża tax-Xjenza u t-Teknoloġija
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OECD: L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
PDG: Prodott Domestiku Gross
QFP: Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali
STEP: Programm ta’ Espansjoni tan-Network (l-Iżvizzera)
TEN-T Network Trans-Ewropew tat-Trasport
TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (l-Istati Uniti)
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Glossarju
Aġenzija eżekuttiva: Organizzazzjoni li l-Kummissjoni twaqqaf u timmaniġġja, għal
perjodu limitat, għat-twettiq ta’ kompiti speċifikati li jkunu relatati ma’ programmi jew
proġetti tal-UE f’isimha u taħt ir-responsabbiltà tagħha.
Analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji Tqabbil tal-ispejjeż stmati ta’ kors ta’
azzjoni propost mal-benefiċċji li mistenni jġib.
Diżimpenn: Kanċellazzjoni mill-Kummissjoni tal-ammont kollu ta’ impenn mhux użatt,
jew ta’ parti minnu.
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza: Il-mekkaniżmu ta’ appoġġ finanzjarju tal-UE biex
jiġi mmitigat l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija tal-COVID-19 u jiġi stimulat lirkupru, filwaqt li tiġi promossa t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali.
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE): Strument li jipprovdi appoġġ finanzjarju għallħolqien ta’ infrastruttura interkonnessa sostenibbli fis-setturi tal-enerġija, tat-trasport
u tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni.
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali: Fond tal-UE li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u
soċjali fl-UE billi jiffinanzja investimenti li jnaqqsu l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni.
Fond ta’ Koeżjoni: Fond tal-UE għat-tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi u soċjali fl-UE
bl-iffinanzjar ta’ investimenti fl-Istati Membri fejn l-introjtu nazzjonali gross għal kull
abitant ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-UE.
Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej: Il-ħames fondi prinċipali tal-UE li flimkien
jipprovdu appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku fl-UE kollha: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd.
Ġestjoni diretta: Ġestjoni ta’ fond jew ta’ programm tal-UE li titwettaq millKummissjoni waħidha, b’kuntrast ma’ ġestjoni kondiviża jew ġestjoni indiretta.
Ġestjoni kondiviża: Metodu ta’ kif il-baġit tal-UE jintefaq fejn, għall-kuntrarju ta’ dak li
jseħħ f’ġestjoni diretta, il-Kummissjoni tiddelega lill-Istat Membru iżda tibqa’ finalment
responsabbli hi.
Għotja: Pagament li ma jitħallasx lura u li jsir mill-baġit tal-UE favur benefiċjarju għallimplimentazzjoni ta’ proġett jew ta’ programm eliġibbli.
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Indikatur: Informazzjoni li tintuża għall-kejl jew għall-valutazzjoni ta’ aspett talprestazzjoni.
L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Klima, l-Infrastruttura u l-Ambjent: Is-suċċessur talAġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks (INEA), li nħolqot millKummissjoni Ewropea biex timmaniġġja l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja talprogramm FNE u tal-programmi ta’ legat.
Parametru referenzjarju: Punt jew standard ta’ referenza li abbażi tiegħu jistgħu jiġu
vvalutati l-prestazzjoni jew il-kisbiet.
Patt Ekoloġiku Ewropew: L-istrateġija tal-UE għat-tkabbir adottata fl-2019, bil-għan li lUE ssir newtrali għall-klima sal-2050.
Promotur tal-proġett: L-entità, kemm jekk tkun pubblika jew privata, responsabbli
għat-twettiq tal-proġett ta’ infrastruttura kbir, inkluża l-applikazzjoni għal
awtorizzazzjonijiet ambjentali u ta’ kostruzzjoni u għal kwalunkwe finanzjament
nazzjonali u mill-UE li jkun disponibbli.
Qafas finanzjarju pluriennali: Il-pjan ta’ nfiq tal-UE li jistabbilixxi prijoritajiet (ibbażat
fuq l-objettivi ta’ politika) u limiti massimi, ġeneralment għal perjodu ta’ seba’ snin.
Huwa jipprovdi l-istruttura li fi ħdanha jiġu stabbiliti l-baġits annwali tal-UE, u jillimita lammont li jintefaq għal kull kategorija ta’ nfiq. Il-QFP attwali jkopri l-perjodu 20212027.
Strateġija għal Mobbiltà Sostenibbli u Intelliġenti: L-istrateġija tal-UE, proposta fl2020, biex jinkiseb tnaqqis ta’ 90 % fl-emissjonijiet relatati mat-trasport sal-2050
permezz ta’ sistema tat-trasport aktar kompetittiva, sikura, aċċessibbli u affordabbli.
TEN-T (Networks Trans-Ewropej tat-Trasport): Sett ippjanat ta’ networks tat-trasport
bit-triq, bil-ferroviji, bl-ajru u bl-ilma fl-Ewropa. In-networks TEN-T jagħmlu parti minn
sistema usa’ ta’ Networks Trans-Ewropej (TENs), li tinkludi wkoll network tattelekomunikazzjonijiet u network tal-enerġija.
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Tim tal-QEA
Dan ir-rapport analitiku tal-QEA “Il-qafas tal-UE għal proġetti kbar ta’ infrastruttura tattrasport: tqabbil internazzjonali” jenfasizza eżempji ta’ prattiki internazzjonali u
jidentifika sfidi għall-Kummissjoni dwar l-appoġġ futur tagħha ta’ dawn il-proġetti.
Dan ir-rapport ġie adottat mill-Awla II tal-Awditjar li tispeċjalizza fl-oqsma ta’ nfiq ta’
Investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni, u li hija mmexxija minn
Iliana Ivanova, Membru tal-QEA. Il-kompitu tmexxa minn Annemie Turtelboom,
Membru tal-QEA, li ngħatat appoġġ minn Florence Fornaroli, Kap tal-Kabinett u
Celil Ishik, Attaché tal-Kabinett; Helder Faria Viegas, Maniġer Prinċipali; Guido Fara,
Kap tal-Kompitu; Manja Ernst, Nils Odins u Luc T’Joen, Awdituri. Adrian Williams
ipprovda appoġġ lingwistiku.

Mix-xellug għal-lemin: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboom, Luc T’Joen, Manja Ernst, Nils Odins.

Il-proġetti ta’ infrastruttura kbar għandhom rwol
ewlieni fit-twettiq tan-Network trans-Ewropew tatTrasport tal-UE. Dan ir-rapport analitiku jqabbel
il-qafas tal-UE għat-twettiq ta’ dawn il-proġetti
ma’ pajjiżi magħżula, filwaqt li jidentifika prattiki
li l-Kummissjoni u dawk li jfasslu l-politika jistgħu
jieħdu ispirazzjoni minnhom u, jekk ikun meħtieġ,
jadattawhom għall-kuntest tal-UE.
Ma identifikajna l-ebda prattika li tista’ tindirizza
d-dgħufijiet tal-UE li huma relatati mal-istrateġija.
Madankollu, aħna enfasizzajna eżempji rilevanti
għall-proċessi li huma relatati mal-koordinazzjoni,
l-għażla, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ex post.
Aħna analizzajna wkoll il-baġit akbar milli ppjanat
u d-dewmien fl-iskeda ta’ żmien attwali ta’ sitt
proġetti kofinanzjati mill-UE. Meta mqabbla malparametru referenzjarju globali, erbgħa minn
dawn il-proġetti għandhom baġit akbar milli
ppjanat li huwa iżgħar, filwaqt li l-biċċa l-kbira
minn dawn il-proġetti, bħala medja, tassew
esperjenzaw dewmien itwal fl-iskeda ta’ żmien.
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