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Dan l-istudju jagħti ħarsa lejn l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Ewropea 
għat-Trasparenza (ETI) fil-qasam tal-Politika tal-Koeżjoni. Il-għan tal-ETI 
huwa li ttejjeb il-komunikazzjoni dwar l-inizjattivi tal-UE b’mod ġenerali 
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jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ETI fil-qasam tal-Politika tal-Koeżjoni u l-
kundizzjonijiet li taħthom l-ETI tista’ tiġi implimentata b’suċċess.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV  
 
Il-Kummissjoni Ewropea llanċjat l-Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza (ETI) f’Novembru 
2005 bħala l-pedament tar-riforma tal-governanza tagħha. L-ETI għandha erba’ 
komponenti ewlenin: (i) l-aċċess pubbliku għad-dokumenti; (ii) regoli etiċi u standards 
għall-uffiċjali pubbliċi; (iii) it-trasparenza tal-interess tar-rappreżentanti li jfittxu li 
jinfluwenzaw it-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u l-appoġġ għal standards minimi ta’ 
konsultazzjoni, u;  (iv) it-trasparenza akbar fl-użu tal-fondi tal-UE.  
 
L-ETI għandha l-għan li żżid il-kwalità tal-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni fl-istituzzjonijiet 
tal-UE. Huwa meqjus li huwa meħtieġ livell għoli ta’ trasparenza peress li: “iċ-ċittadini 
għandhom id-dritt li jkunu jafu kif it-taxxi tagħhom qed jintefqu u kif qed tiġi mmaniġġjata 
s-setgħa fdata f’idejn il-korpi politiċi.” L-ETI hija wieħed mill-modi li permezz tagħhom il-
Kummissjoni tfittex li ssaħħaħ il-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet tal-UE. It-trasparenza, 
flimkien ma’ ftuħ u aċċessibilità akbar, hija pass lejn l-infurzar tal-leġittimità u d-
demokrazija Ewropea. Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1995/2006 jindika li l-Kummissjoni se 
tipprovdi tagħrif dwar il-benefiċjarji ta’ fondi li jkunu ġejjin mill-baġit u se tippubblika wkoll 
tagħrif dwar il-benefiċjarji li jinsabu taħt tipi oħra ta’ ġestjoni.  
 
L-ETI hija parti relevanti mir-riforma ġenerali aktar wiesgħa tal-governanza tal-UE.  Il-
White Paper dwar il-Governanza Ewropea tal-2001 iddefiniet il-kunċett Ewropew tal-
governanza permezz tal-ħames prinċipji tal-ftuħ, il-parteċipazzjoni, ir-responsabilizzazzjoni, 
l-effikaċja u l-koerenza. Huma meqjusa importanti biex isaħħu l-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
tal-proporzjonalità. Għall-istess għan li tittejjeb il-governanza fl-Ewropa kollha, il-
Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni dwar il-konsultazzjoni ta’ partijiet interessati għall-
iżvilupp tal-politika. Fil-Kommunikazzjoni hemm parti ddedikata lis-Standard Minimu ta’ 
Konsultazzjoni.  
 
Il-Green Paper dwar l-“Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza” ippreżentata mill-
Kummissjoni fit-3 ta’ Mejju 2006 tippreżenta l-qafas għall-ETI. Wara l-Green Paper, il-
Kummissjoni pproponiet il-ħolqien ta’ reġistru volontarju għal dawk li jillobbjaw, disponibbli 
fuq il-website tal-Kummissjoni Ewropea. Rigward il-Konsultazzjoni, il-Kummissjoni kienet 
qiegħda u għadha tippromwovi standards minimi ta’ ħames kategoriji: Kontenut ċar tal-
proċess ta’ konsultazzjoni, Konsultazzjoni tal-gruppi mmirati, Pubblikazzjoni, Żmien b’data 
tal-għeluq għall-parteċipazzjoni, u Rikonoxximent u reazzjonijiet.  
 
Rigward it-trasparenza tal-benefiċjari, għall-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni r-
regolamenti l-aktar relevanti huma r-Regolament tal-Kunsill Nru 1083/2006 u r-Regolament 
ta’ Implimentazzjoni Nru 1828/2006. L-Artikolu 69 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 
1083/2006 jgħid li l-“Istati Membri u l-Awtorità Amministrattiva għall-Programm 
Operazzjonali għandhom jipprovdu tagħrif dwar operazzjonijiet u programmi kofinanzjati u 
jippubbliċizzawhom. L-informazzjoni għandha tkun indirizzata liċ-ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea u lill-benefiċjarji bil-ħsieb li jiġi enfasizzat l-irwol tal-Komunità u sabiex jiġi żgurat 
li l-għajnuna mill-Fondi tkun trasparenti”.  
 
Li jkun ipprovdut tagħrif puppliku dwar ir-riċevituri tal-Fondi tal-UE hija pedament tal-ETI.  
Bil-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni implimentati skont “l-immaniġġjar bi sħab” hija timplika 
li l-implimentazzjoni tinsab bi sħab mal-Istati Membri. Billi ssegwi dan l-approċċ ta’ 
mmaniġġjar bi sħab il-Kummissjoni tafda f’idejn l-Istati Membri l-implimentazzjni ta’ 
Programmi speċifiċi fil-livell nazzjonali. It-tagħarif dwar il-benefiċjarji tal-fondi tal-UE 
allokati bi sħab mal-Istati Membri huwa mmaniġġjat fil-livell tal-Istati Membri; il-mezz ta’ 
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żvelar jitħalla fid–diskrezzjoni tagħhom. B’hekk, il-livell ta’ pubbliċità tat-tagħrif ivarja 
b’mod sostanzjali minn Stat għal ieħor, u n-nuqqas ta’ obbligu Komunitarju preċiż 
jagħmilha diffiċli biex wieħed ikollu xenarju komplet u komparabbli tas-sitwazzjoni preżenti 
għal kull programm jew proġett f’kull Stat Membru. Xi Stati Membri jadottaw approċċ 
restrittiv lejn il-pubbliċità, ħaġa li spiss hija dovuta għal-liġijiet nazzjonali jew il-prattiki tal-
ħarsien tad-dejta, tradizzjonijiet u perċezzjonijiet u sensitivitajiet kulturali. Element 
komuni, madankollu, huwa r-rekwiżit minimu tal-pubblikazzjoni annwali ta’ lista ta’ 
benefiċjarji inklużi l-isem tal-benefiċjarju, l-isem tal-operazzjoni u l-ammont ta’ 
finanzjament pubbliku mħallas lill-benefiċjarju. Hemm regolamenti li jorbtu kif iddefinit mill-
Kummissjoni bi ftehim mal-Istati Membri kollha.  
 
It-taqsima “Tagħrif u pubbliċità” tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1828/2006 
tiddefinixxi l-aspetti ddettaljati tar-rekwiżiti tal-pubbliċità. L-Awtorità Amministrattiva (tal-
Programm Operazzjonali) jew l-Istati Membri għandhom jippreparaw Pjan ta’ 
Komunikazzjoni li jkun ikopri l-Programmi Operazzjonali kollha li huma kkofinanzjati mill-
Fondi Strutturali. Il-Pjan għandu jinkludi lista tal-benefiċjarji diretti kollha tal-Politika 
Ewropea tal-Koeżjoni.  
 
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni Nru 1828/2006 jirrikjedi l-ħolqien ta’ netwerk 
Komunitarju ta’ uffiċjali tal-komunikazzjoni. Fuq dik il-bażi, in-netwerk INFORM – 
Pjattaforma tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni (disponibbli fuq il-website tal-Politika Reġjonali 
– INFOREGIO) ġie stabbilit għall-ERDF u n-netwerk INIO mad-DĠ Impjiegi għall-ESF.  
 
Bħala parti mill-istudju saret analiżi tal-operazzjoni ta’ dawn iż-żewġ websites. Is-sejbiet 
prinċipali jinkludu: 
 
• It-tagħrif huwa pprovdut mill-Istati Membri separatament għall-ESF u għall-ERDF/CF u 

ż-żewġ settijiet ta’ dejta jistgħu jinkisbu billi wieħed jidħol fil-websajtes tad-DĠ Impjiegi 
u d-DĠ Regio, fejn żewġ mapep interattivi jipprovdu links diretti għal-listi tal-
benefiċjarji tal-Fondi, li huma disponibbli fuq il-websajts nazzjonali u reġjonali rispettivi 
tal-Istati Membri. Dawn il-links u l-kontenut tagħhom huma r-responsabilità unika tal-
Istati Membri u huma bbażati fuq tagħrif ipprovdut mill-Awtoritajiet Amministrattivi 
rispettivi. Is-servizzi tal-Kummissjoni, għalhekk, m’humiex responsabbli mill-eżattezza 
jew il-kompletezza tat-tagħrif ipprovdut; 

 
• Meta wieħed jiffoka fuq il-livell reġjonali, il-livell ta’ konformità mal-obbligi tal-ETI kien 

wieħed sodisfaċenti. Mill-253 reġjun Ewropew tan-NUTS 2, 72% u 78% minnhom 
jipprovdu tal-anqas il-minimu ta’ tagħrif meħtieġ għall-ESF u l-ERDF/CF, rispettivament. 
Il-livell ta’ dettall u l-mod li bih it-tagħrif huwa ppreżentat fuq il-websajts, madankollu 
ivarjaw wisq skont ir-reġjun ikkonċernat. Il-varjazzjonijiet jiġu billi jkun ipprovdut 
tagħrif addizzjonali għar-rekwiżiti minimi u minħabba liema tip ta’ tagħrif jiġi żvelat; 

 
• Meta wieħed iqis l-aċċessibilità tad-dejta u l-mod li bih hija ppreżentata fuq il-websajts, 

jista’ jiġi konkluż li d-dejta hija aċċessibbli faċilemnt u kulma hemm bżonn huma żewġ 
għafsiet ta’ buttuna mill-mapep li hemm online biex tiġi żvelata l-lista tal-benefiċjarji. 
Mill-banda l-oħra, bi ftit eċċezzjonijiet, it-tagħrif huwa pprovdut biss bil-lingwa u l-
munita nazzjonali u hekk it-tqabbil tad-dejta huwa impossibbli u stampa globali 
komprensiva m’hemmx.  

 
Li jista’ jiġi konkluż hu li fil-livell tal-KE d-Direttorati Ġenerali involuti fl-ETI, id-DĠ Regio u 
d-DĠ Impjiegi fil-fatt iwettqu rwol attiv billi jipprovdu t-trasparenza. Meta hemm 
dipendenza fuq l-Istati Membri, madankollu, ir-riżultati huma varjati u jiddependu mit-

 4



L-Inizjattiva għat-Trasparenza tad-Dejta u l-Impatt tagħha fuq il-Politika ta’ Koeżjoni 
___________________________________________________________________________________________ 

tradizzjonijiet amministrattivi mhux biss tal-pajjiżi imma tar-Reġjuni. Ir-riservazzjonijiet li 
jistgħu jsiru f’dan ir-rigward huma li fir-rigward tal-ipproggrammar taż-żmien ninsabu biss 
fi stadju bikri, saru biss ftit nefqiet u ftit impenji s’issa u għad hemm skop għal titjib qabel 
il-verifika mill-Kummissjoni f’Ġunju. Fil-promozzjoni tal-ETI, l-inizjattiva tagħmel użu wkoll 
min-“Netwerk ta’ Tagħrif” tal-INIO u tal-INFORM, imma hija mxekkla mill-fatt li għandha 
biss format indikattiv għall-pubblikazzjoni tad-dejta. Is-soluzzjoni tista’ tkun konsultazzjoni 
aktar mifruxa li tkun tutilizza l-mezzi li diġà huma stabbiliti (speċjalment il-Kumitat ta’ 
Monitoraġġ) biex jinkiseb grad ogħla ta’ trasparenza fil-konsultazzjoni.  
 
Fil-kuntest ta’ “l-immaniġġjar bi sħab” huwa ta’ interess partikulari li wieħed isir jaf sa fejn 
ġew applikati l-prinċipji tal-ETI fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni fil-livell ta’ Stat Membru, x’kisbiet saru, x’inhuma l-problemi li joħolqu dewmien u 
x’restrizzjonijiet jiġu ffaċċjati u x’tagħlimiet jistgħu jiġu misluta biex tkompli tiġi msaħħa l-
inizjattiva.  
 
Għall-fini tal-istudju tmexxew għadd ta’ studji ta’ każijiet f’reġjuni differenti tal-Unjoni 
Ewropea.  Dawn jinkludu l-Finlandja (it-Tramuntana), l-Italja (in-Nofsinhar), l-Olanda (il-
Punent) u l-Polonja (il-Lvant). Il-prinċipji tal-ETI kif inhuma applikati fl-implimentazzjoni 
tal-Fondi Strutturali għal dawn il-pajjiżi huma diskussi fid-dimensjonijiet differenti tagħhom 
u mqiegħda fil-kuntest aktar wiesa’ tal-governanza tajba u l-użu tal-proċessi konsultattivi 
fl-iżvilupp tal-programmi. Bl-interpretazzjoni ta’ dak li nstab f’dawn l-istudji, m'aħniex 
niddikjaraw li dawn l-istudji tal-pajjiżi huma rappreżentattivi għal kollox tal-UE kollha 
kemm hi, imma jitfgħu dawl siewi fuq l-operazzjoni tal-ETI fil-livell tal-implimentazzjoni.  
 
Il-punti prinċipali li nstabu huma dawn li ġejjin: 
 
• Il-kompetenza tal-Kummissjoni tintemm fejn tibda l-kompetenza tal-Istati Membri: 

permezz tal-arranġament tan-netwerks tal-INFORM/INIO l-Kummissjoni tadotta approċċ 
promozzjonali lejn l-ETI u mhux timponi r-regolament fuq l-Awtoritajiet Amministrattivi, 
filwaqt li hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jiggarantixxu l-eżattezza tad-dejta 
ppubblikata.  

 
• L-ETI hija indipendenti mill-“Kuntratt ta’ Kunfidenza” jew minn suriet oħra ta’ kontroll 

finanzjarju u verifika.   
 
• M’hemm l-ebda impediment legali għall-konformità mar-rekwiżiti (minimi) tal-ETI. In-

nonkonformità mar-rekwiżiti minimi tal-ETI hija limitata għal persentaġġ żgħir tal-
Awtoritajiet Amministrattivi u hija marbuta ma' nuqqas ta’ kapaċità amministrattiva 
aktar milli ma’ nuqqas ta’ ħeġġa biex tiġi pprovduta din id-dejta. Il-varjazzjonijiet fid-
dejta ppreżentata huma dovuti għal nuqqas ta’ format preskrittiv; 

 
• Stati Membri individwali kienu s’issa qed jiżviluppaw l-inizjattivi tagħhom stess biex 

jesprimu l-prinċipji tal-ETI billi llanċjaw preżentazzjonijiet fuq l-Internet, iddiġitalizzaw 
bażijiet ta’ dejta, li jinkludi mapep diġitali u preżentazzjonijiet dwar l-aħjar prattiki; 

• Il-varjabilità fil-preżentazzjoni u fil-kundizzjonijiet ta’ aċċess għad-dejta ma tippermettix 
li jsiru paraguni fil-livell ta’ UE.  

 
• Għalkemm hija ħaġa appreżżata minn ħafna, l-involviment tal-partijiet interessati fl-

iżvilupp tal-programmi ma jimplikax b’mod awtomatiku li l-interessi tal-benefiċjarji 
potenzjali qed jiġu meqjusa. Għal xi wħud mill-komponenti tal-programmi hemm inqas 
domanda milli kien ikun mistenni; 
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• Is-simplifikazzjoni tar-regoli, it-tħaffif tal-proċeduri u t-tnaqqis tar-riskji huma 
mistennija li jżidu l-interess u l-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Fondi Strutturali min-
naħa ta’ partijiet li fil-preżent għandhom diffikultà biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
amministrattivi u finanzjarji u li m’għandhomx il-għerf speċifiku tar-regoli tas-sussidju 
tal-UE. 

F’dik li hi operazzjoni l-ETI hija marbuta mal-pubblikazzjoni tal-lista tal-benefiċjarji. Il-
konformità sħiħa mar-rekwiżiti minimi tal-ETI tkun tibbenefika minn regolamenti aktar 
b’saħħithom u/jew xi sanzjoni fil-każ ta’ nuqqas u minn koordinazzjoni u appoġġ aħjar 
għall-Awtoritajiet Amministrattivi li jkollhom diffikultajiet amministrattivi biex ikunu 
konformi.  
 
L-Awtoritajiet Amministrattivi għandhom it-tendenza li jassoċjaw l-ETI mal-Pjan ta’ 
Komunikazzjoni li jifforma parti integrali mill-Pjan Operazzjonali u li jiġi mressaq quddiem 
il-KE għall-kummenti u għall-approvazzjoni. Assoċjazzjoni bħal din m’hijiex, madankollu, 
espressa formalment mir-regolamenti Ewropej u tħalli miftuħa l-kwistjoni tal-iskop u l-
involviment soċjali tal-ETI f'dik li hi operazzjoni. 
 
L-objettiv li ssegwi l-ETI permezz tal-istabbiliment tar-rekwiżiti minimi jintlaħaq jekk iċ-
ċittadini tal-UE fil-fatt jagħmlu użu mid-dejta pprovduta. Biex dan ikun il-każ, l-utilità tad-
dejta pprovduta trid tiġi mtejba b’mod drammatiku. Dan jinvolvi titjibiet f’dak li hu kemm 
kontenut u kemm preżentazzjoni, u jeħtieġ:  
 
• il-forniment ta’ tagħrif essenzjali addizzjonali, minbarra l-“minimu" rikjest. Eżempji ta’ 

oqsma addizzjonali diġà qed jiġu esperimentati f’xi Stati Membri u jinkludu eżempji bħal 
m’huma: 
− dettalji komprensivi tal-mezzi ta’ kuntatt, b’mod partikulari l-lokalizzazzjoni (per 

eżempju permezz tal-kodiċijiet postali); 
− sommarji tal-proġetti ta’ proġetti approvati, qasam ta’ attività possibilment 

ikklassifikat skont nomenklatura komuni, tipi ta’ appoġġ (selfiet, għotjiet, kapital ta’ 
riskju...);  

− deskrizzjoni tas-sħab fil-proġett (status legali, daqs...); 
− preċedenza fit-tressiq u r-raġunijiet tal-applikazzjonijiet, eċċ.; 

 
• ir-rendiment tal-bażijiet tad-dejta tal-Istati Membri b’mod li wieħed ikun jista’ jfittex 

fihom mingħajr limitu u jkunu kompatibbli għal kollox, sabiex ikun possibbli li jkun 
hemm idea ġenerali tal-UE kollha tad-dejta ppreżentata filwaqt li tinżamm kif inhi r-
relevanza lokali tagħhom.   F’dan ir-rigward, il-punti ta’ importanza speċifika huma:  
− il-kwistjoni tal-lingwa - verżjonijiet doppji, lingwa lokali - l-Ingliż għandu jintuża 

f’kull każ; 
− l-arranġamenti tekniċi meħtieġa biex tkun żgurata l-kompatibilità tas-softwer, id-

diġitalizzazzjoni sistematika tal-bażijiet tad-dejta, mapep diġitali li jippreżentaw il-
post fejn jinsabu l-proġetti u t-temi. 

 
Flimkien ma' dan, l-ETI tkun tista’ tindika wkoll l-aħjar kundizzjonijiet biex tiġi pprovduta t-
trasparenza sħiħa fil-preżentazzjoni tad-dejta. Waħda mill-possibilitajiet tkun li jiġu 
żviluppati linji gwida dwar l-iddisinjar u l-kontenut tal-websajts, il-preżentazzjoni tal-aħjar 
prattiki, il-forniment tal-aħjar sommarji tal-proġetti, mapep diġitali u suriet oħra ta' 
preżentazzjoni li jtejbu t-trasparenza tal-Fondi Strutturali u jippreżentaw ir-riżultati 
miksuba. Biex tkun żgurata idea ġenerali tal-UE kollha tad-dejta ppreżentat, ikun aħjar 
ukoll li jkun hemm żewġ verżjonijiet (waħda bil-lingwa lokali u waħda bl-Ingliż) u 
arranġamenti tekniċi li jkunu jiżguraw il-kompatibilità tal-bażijiet tad-dejta differenti tal-
Istati Membri.  
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F’dik li hi operazzjoni, fil-livell ta’ mmaniġġjar ta’ programmi l-ETI ma testendix lilhinn mill-
pubblikazzjoni tal-lista tal-benefiċjarji. Għalhekk, hija meqjusa bħala konformità 
amministrattiva mar-regolamenti li jiddeterminaw l-eliġibilità għall-finanzjament mill-UE u 
mhux bħala prinċipju ta’ gwida. It-trasparenza u l-governanza tajba mil-lat kunċettwali 
jistgħu jkunu marbuta aktar mill-qrib u jservu ta’ prinċipji li jinfluwenzaw kull qasam u 
prinċipji ta’ gwida fit-tfassil tal-programmi.  
 
Biex ikunu promossi l-prinċipji tal-governanza tajba fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ 
koeżjoni, waħda mill-għażliet tista’ tkun li jinħoloq “sken tal-governanza tajba” li jkun 
jintuża fl-ifformular tal-programmi. Il-għan ikun li r-regoli ta’ implimentazzjoni u r-
regolamenti għal kull programm ikunu fformulati b’tali mod li l-proċeduri jkunu trasparenti, 
jipprovdu aċċess aħjar lill-benefiċjari potenzjali għall-Fondi Strutturali tal-UE, inaqqsu 
kemm jista’ jkun ir-riskju finanzjarju fil-parteċipazzjoni u jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi 
minn fuq il-parteċipanti. Il-pjan ta’ komunikazzjoni bħala espressjoni tal-prinċipji tal-ETI 
jista’ jipprovdi wkoll il-kuntest operazzjonali. 
 
Ir-reazzjonijiet li nġabru mingħand il-varjetà ta’ dawk li wieġbu juru li hemm il-ħtieġa li r-
regoli u r-regolamenti jiġu ssimplifikati u li jitnaqqas ir-riskju finanzjarju għall-benefiċjarji li 
jkunu qed jipparteċipaw, filwaqt li fl-istess ħin jinżamm il-kontroll fuq kif jintefqu l-Fondi u 
jinżamm l-iskrutinju ta’ dan.  Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati li diġà qed 
jikkontribwixxu għall-programmi tal-Fondi Strutturali u stħarriġ fost l-utenti dwar il-korpi 
intermedji u faċilitanti u dwar il-benefiċjarji (potenzjali) permezz ta’ proċess li jimxi minn 
isfel għal fuq, se titfa’ aktar dawl fuq  x’inhu li joħloq id-diffukultajiet u x’inhuma r-
restrizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-programmi. Proċess ta’ konsultazzjoni bħal dan jista’ 
jingħata profil qawwi u jipprovdi reazzjoni xierqa dwar x’isir bir-rakkomandazzjonijiet.  
 
B’mod konkomitanti, attività ta’ konsultazzjoni aktar pervażiva li tkun tutilizza l-mezzi li 
diġà huma tradizzjonali (speċjalment il-Kumitat ta’ Monitoraġġ) tista’ tikkontribwixxi biex 
jinkiseb grad ogħla ta’ trasparenza fil-konsultazzjoni. 
 
Xi wħud mis-suġġerimenti prinċipali biex tissaħħaħ it-trasparenza fil-politika ta’ koeżjoni 
jinkludu: 
• Aktar ftuħ u reazzjonijiet dwar dak li joħroġ mill-applikazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet 

tal-proġetti u min-negozjati tal-kuntratti, raġunijiet tar-rifjut u l-offerta tal-possibilità ta’ 
appell; 

• Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi u finanzjarji. 
• It-tnaqqis tar-riskju finanzjarju għall-benefiċjarji.  
 
B’hekk iż-żieda tat-trasparenza tista’ sservi l-objettiv tal-governanza tajba fl-immaniġġjar 
tal-proġetti. Is-simplifikazzjoni tar-regoli, it-tħaffif tal-proċeduri u t-tnaqqis tar-riskji 
mistennija jżidu l-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Fondi Strutturali mill-partijiet li bħalissa 
qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jissodisfaw ir-rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji u li ma 
għandhom l-ebda għerf speċifiku dwar il-proċeduri tal-UE f’dak li hu akkwist. 
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