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L-għan ta' dan l-istudju huwa li jivvaluta l-kapaċità amministrattiva tal-Istati 

Membri biex jimplimentaw il-politika ta' koeżjoni 2014-2020, u t-tħejjijiet li jsiru 

fil-livell amministrattiv sabiex il-perjodu ta' programmazzjoni jibda b'suċċess. 

Erbatax-il studju tal-każ iservu bħala bażi għall-konklużjoni li miżuri ta' 

simplifikazzjoni qed jitħejjew fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri abbażi tat-

tagħlimiet li nkisbu fil-perjodi preċedenti, iżda li l-awtoritajiet nazzjonali u 

reġjonali, huma u jaħdmu għall-ġestjoni effiċjenti u effikaċi tal-fondi tul il-

perjodu 2014-2020, xorta se jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi 

amministrattivi. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

Fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020, l-Istati Membri 

kienu fl-istadji finali tat-tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u l-Programmi Operazzjonali. Il-

karatteristiċi l-ġodda tal-perjodu 2014-2020 jinkludu kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn is-

sħab differenti fl-Istati Membri u koordinazzjoni aħjar bejn l-interventi tal-UE u dawk 

nazzjonali u reġjonali. Ir-rekwiżit biex jitfasslu Ftehimiet ta' Sħubija u Programmi 

Operazzjonali b'mod simultanju tpoġġi pressjoni sinifikanti fuq il-kapaċitajiet 

amministrattivi. Rati baxxi ta' assorbiment u r-riżultati tal-evalwazzjonijiet ta' nofs it-term 

tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienu diġà indikaw li kien jeħtieġ li jsir titjib 

kbir fil-kapaċitajiet amministrattivi f'ħafna Stati Membri. Il-kapaċità amministrattiva hija 

marbuta ma' firxa wiesgħa ta' livelli u aspetti differenti tal-governanza, u tinvolvi l-ġestjoni 

tar-riżorsi umani kif ukoll l-oqfsa u l-proċessi legali fil-livell nazzjonali u reġjonali. 

 

L-iskop tal-istudju huwa li juri kif l-Istati Membri tgħallmu mill-passat u kif it-titjib tal-

kapaċitajiet amministrattivi jiffaċilita tħejjija aħjar għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-

2020. L-erbatax-il studju jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali tat-tħejjija tas-sistemi 

amministrattivi fl-Awstrija, il-Bulgarija, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-

Isvezja, l-Italja, il-Kroazja, il-Lussemburgu, il-Polonja, ir-Renju Unit, ir-Repubblika Ċeka u 

l-Ungerija. Uħud mill-istudji tal-każijiet jiffokaw fuq Programmi Operazzjonali speċifiċi, 

filwaqt li oħrajn jipprovdu stampa ġenerali tal-Istat Membru kollu. Ta' min jinnota li l-istudji 

tal-każijiet huma bbażati fuq l-informazzjoni u d-dokumenti disponibbli fiż-żmien meta 

nkitbu, kif ukoll intervisti mal-awtoritajiet relevanti. Fil-fażi ta' tħejjija tal-perjodu 2014-

2020 wieħed jista' josserva livelli differenti ta' informazzjoni fi Stat Membru wieħed. Meta 

jiġu espressi l-opinjonijiet ta' partijiet konċernati differenti, hemm lok għal nuqqas ta' qbil, 

anki fi ħdan Stat Membru wieħed. Barra minn hekk, minħabba s-sens ta' diskrezzjoni tal-

awtoritajiet intervistati,  dawn jafu jżommu lura milli jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. L-

istudji tal-każijiet janalizzaw tliet aspetti ewlenin: is-sitwazzjoni attwali f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-programmazzjoni, is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tat-tħejjija tal-kapaċità 

amministrattiva, u l-impatt ta' parametri differenti (eż. tibdil fl-għadd ta' Programmi 

Operazzjonali u l-atturi involuti fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni; tibdil fil-konċentrazzjoni 

tematika) fuq il-kapaċità amministrattiva. 

 

Is-sitwazzjoni attwali tal-programmazzjoni 

B'mod ġenerali, il-proċess ta' sħubija huwa wieħed kumpless u li jieħu fit-tul, b'bilanċ bejn 

l-approċċ minn isfel għal fuq u l-approċċ minn fuq għal isfel. F'xi pajjiżi, il-proċess ta' 

sħubija wassal għal riformi istituzzjonali u tibdil fil-mentalitajiet fir-rigward tal-istruttura tal-

Programmi Operazzjonali. Filwaqt li ġew introdotti Programmi Operazzjonali multifinanzjati, 

l-għadd ġenerali ta' Programmi Operazzjonali tnaqqas. Minkejja l-fatt li, fil-prinċipju, l-Istati 

Membri apprezzaw it-tisħiħ tal-proċess ta' sħubija, ġew espressi kritiki dwar l-interessi 

differenti tal-partijiet konċernati u l-kumplessità tat-teħid ta' deċiżjonijiet.  

 

Minħabba n-negozjati interistituzzjonali twal, il-qafas regolatorju ma daħalx fis-seħħ qabel 

Diċembru 2013, u dan ikkawża dewmien fil-finalizzazzjoni tad-dokumenti ta' 

programmazzjoni. Filwaqt li xi awtoritajiet apprezzaw ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fl-

għoti ta' appoġġ kostruttiv matul il-proċess ta' tħejjija, oħrajn ikkritikaw il-feedback 

inkonsistenti bejn laqgħat informali u formali, u bejn uffiċjali u servizzi differenti.   
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Il-kapaċità amministrattiva 

B'mod ġenerali, l-Istati Membri se jibnu fuq l-esperjenza fil-ġestjoni tal-programmi li kisbu 

matul il-perjodu/i ta' programmazzjoni preċedenti. Il-possibbiltà li jitnaqqas in-numru tal-

Programmi Operazzjonali f'ħafna pajjiżi pjuttost se twassal għal strutturi aktar kumplessi, 

aktar milli strutturi simplifikati. L-intervisti wrew li fil-perjodu 2007-2013, il-kwistjonijiet 

amministrattivi kienu marbuta mar-riżorsi umani, b'mod partikolari flutwazzjonijiet fin-

numru tal-membri tal-persunal, nuqqas ta' għarfien u esperjenza, jew saħansitra nuqqas 

ta' qafas amministrattiv adegwat. Huwa mistenni li l-flutwazzjonijiet fin-numru tal-membri 

tal-persunal se jibqgħu jkunu problema. Bħala reazzjoni għall-kriżi finanzjarja u ekonomika, 

xi Stati Membri wettqu tibdil fl-istruttura amministrattiva sabiex iżidu l-effiċjenza u 

jiffrankaw ir-riżorsi finanzjarji pubbliċi. Fi Stati Membri oħrajn, il-proċess ta' 

programmazzjoni għall-perjodu 2014-2020 wassal għal żieda fl-involviment tal-persunal 

peress li l-baġits għall-Assistenza Teknika ġew miżjuda biex jiffinanzjaw ir-riżorsi umani. 

 

L-impatt ta' parametri differenti fuq il-kapaċità amministrattiva 

L-Istati Membri huma ottimisti fl-awtovalutazzjoni tal-effikaċja tal-kapaċitajiet tagħhom. 

Madankollu, l-awtovalutazzjonijiet nazzjonali mhux dejjem jikkorrispondu mal-

valutazzjonijiet li jsiru mill-Kummissjoni Ewropea. Dan l-aħħar punt huwa espress fid-

Dokumenti ta' Pożizzjoni, li huma msejsa fuq it-tagħlimiet miksuba mill-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013, li skonthom kien hemm tliet limitazzjonijiet ġeneriċi fuq il-

kapaċità amministrattiva fil-perjodu 2007-2013: instabbiltà istituzzjonali assoċjata ma' 

tibdiliet leġiżlattivi, organizzattivi u proċedurali; rata għolja ta' dawran tal-persunal fl-

Awtoritajiet Maniġerjali u l-Entitajiet Intermedji; u d-defiċits fit-taħriġ u l-iżvilupp 

professjonali. Fil-livell tal-kompiti speċifiċi fiċ-ċiklu ta' ġestjoni tal-programmi, il-kapaċità 

amministrattiva għall-politika ta' koeżjoni tvarja ħafna minn pajjiż għal ieħor u minn 

programm għal ieħor. 

 

Il-ġestjoni effiċjenti u effikaċi tal-Fondi ESI tul il-perjodu 2014-2020 mistennija tkun sfida 

amministrattiva kbira, b'żieda fid-domandi għall-kapaċità amministrattiva meta mqabbla 

mal-perjodu 2007-2013. Din tal-aħħar tinkludi żieda fl-obbligi ta' rapportar, in-novità tal-

qafas ta' prestazzjoni u d-diffikultajiet inizjali marbuta mal-introduzzjoni ta' sistemi ġodda 

għall-iskambju tad-data tal-koeżjoni elettronika u t-tagħlim dwarhom. B'rabta ma' dan, 

għaddejja wkoll ir-riforma tal-istrutturi amministrattivi b'impatt fuq l-istituzzjonijiet, il-

proċeduri u r-riżorsi umani. Diffikultà oħra hija r-riżorsi limitati tal-persunal u baġits aktar 

stretti għall-Assistenza Teknika, b'mod partikolari fejn il-finanzi pubbliċi huma limitati fil-

kuntest tal-kriżi ekonomika. L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jintroduċu miżuri ta' 

simplifikazzjoni għall-perjodu 2014-2020 u r-riċerka tindika li l-Awtoritajiet Mmaniġerjali 

ħadu impenn li jtejbu l-kapaċità amministrattiva, impenn li l-aktar karatteristiċi komuni 

tieghu huma: passi biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji billi jiġu 

armonizzati r-regoli bejn il-prijoritajiet jew it-temi; is-simplifikazzjoni tal-proċessi u l-

proċeduri, it-tnaqqis tal-obbligi ta' rapportar, u t-titjib tal-ġestjoni tad-data (fost l-oħrajn 

permezz tal-koeżjoni elettronika). 

 

Rakkomandazzjonijiet 

L-istudju jipprovdi sensiela ta' rakkomandazzjonijiet biex fil-futur titjieb il-kapaċità għall-

programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-fondi ESI, filwaqt li jiddistingwi bejn livelli 

differenti ta' governanza. Mill-perspettiva tal-Parlament Ewropew, kwistjoni ewlenija hija l-

ħtieġa għal aktar skrutinju tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarji, u l-ministri nazzjonali 

quddiem il-kumitati parlamentari dwar is-suġġett tal-kapaċità amministrattiva. Dan jista' 

jissarraf fl-għoti regolari ta' rendikont lill-Parlament Ewropew min-naħa tal-Kummissjoni 

Ewropea dwar ir-rwol tal-unitajiet ġodda għall-kapaċità amministrattiva fil-Kummissjoni 

Ewropea u dwar l-aktar oqsma problematiċi għall-Istati Membri (jew għal uħud minnhom), 

b'mod partikolari t-twettiq tal-kondizzjonalitajiet ex ante, l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' 
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azzjoni b'rabta mal-kapaċità, u l-qafas u r-riżerva ta' prestazzjoni. Finalment, l-abbiltà tal-

Parlament Ewropew li jżomm lil istituzzjonijiet oħra responsabbli titlob li wieħed jifhem 

aħjar l-elementi li jiddeterminaw il-kapaċità amministrattiva fl-Istati Membri differenti. Il-

Parlament Ewropew jista' jikkontribwixxi għal din il-bażi ta' għarfien permezz ta' dibattiti, 

seduti ta' smigħ pubbliku, rapporti u studji dwar kwistjonijiet marbuta mal-kapaċità matul l-

implimentazzjoni tal-programmi għall-perjodu 2014-2020. 


