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Id-dokument ta’ ħidma jiddeskrivi fil-qosor l-iskop u l-ambitu tar-rapport. Ir-Rapporteur 
jagħti deskrizzjoni ġenerali tas-sitwazzjoni, ir-raġunijiet li wasslu għall-problemi tal-
assorbiment u jelenka diversi soluzzjonijiet possibbli li għandhom jiġu analizzati fir-rapport.  

1. Sfond

L-assorbiment tal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni ilu jitqies bħala tħassib ewlieni 
b’rabta mal-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE, sa minn tmiem id-disgħinijiet. 
Ħafna Stati Membri ffaċċjaw diffikultajiet fl-assorbiment tal-fondi strutturali u l-fondi ta’ 
koeżjoni mill-baġit tal-UE, speċjalment matul l-ewwel snin ta’ wara l-adeżjoni. Dan ir-rapport 
INI għandu jħares lejn il-problemi, ir-raġunijiet li wasslu għalihom u l-prattiki tajba matul il-
perjodu ta’ programmazzjoni attwali (2007-2013) u għandu jikseb tagħlim għall-politika ta’ 
koeżjoni futura tal-UE.  

2. Definizzjoni, il-kuntest ta’ assorbiment

BBBBit-terminu ‘kapaċità ta’ assorbiment’, ir-rapporteur jifhem il-limitu ta’ kemm Stat 
Membru huwa kapaċi jonfoq ir-riżorsi finanzjarji allokati mill-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ 
Koeżjoni b’mod effettiv u effikaċi. Din il-kapaċità hija meħtieġa biex jingħata kontribut 
massimu lill-koeżjoni ekonomika u soċjali bir-riżorsi disponibbli mill-fondi tal-UE. Il-
kapaċità ta’ assorbiment min-naħa tad-domada tfisser il-kapaċità attwali tal-applikanti tal-
proġett li jiġġeneraw proġetti aċċettabbli. Min-naħa tal-provvista, il-kapaċità ta’ assorbiment 
tista’ tiġi ddeterminata minn tliet fatturi ewlenin:

 Il-kapaċità ta’ assorbiment makroekonomika definita u kkalkulata f’termini tal-PGD
 Il-kapaċità ta’ assorbiment finanzjarja definita bħala l-kapaċità li jiġu kofinanzjati l-

programmi u l-proġetti appoġġjati mill-UE, jiġu ppjanati u żgurati dawn il-
kontribuzzjonijiet nazzjonali f’baġits multiannwali, u jinġabru kontribuzzjonijiet mill-
imsieħba involuti f’diversi programmi u proġetti

 Il-kapaċità amministrattiva definita bħala l-kapaċità u l-kwalifiki ta’ awtoritajiet 
ċentrali u lokali biex iħejju programmi u proġetti adegwati u f’waqthom, jieħdu 
deċiżjonijiet dwarhom, jiżguraw koordinazzjoni bejn l-imsieħba involuti, 
jikkonformaw mar-rekwiżiti amministrattivi u ma’ dawk ta’ rappurtar, jiffinanzjaw u 
jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ programmi u proġetti u jevitaw irregolaritajiet.

Il-kapaċità ta’ assorbiment mhijiex parametru imma varjant. Hija tvarja ħafna fi Stati Membri 
differenti u għalhekk hemm il-ħtieġa ta’ soluzzjonijiet individwali.

L-għan li jiġi assorbit kemm jista’ jkun appoġġ finanzjarju f’dan il-kuntest jeħtieġ sforzi 
kontinwi mill-Istati Membri u involviment tal-amministrazzjoni f’livell lokali u reġjonali 
f’kull stadju tal-proċess.

3. Livell ta’ assorbiment fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali

Il-graffs li ġejjin jippreżentaw il-livell ta’ assorbiment tal-fondi strutturali u l-fondi ta’ 
koeżjoni għal kull pajjiż fil-perjodu attwali u ċ-ċifri akkumulati f’paragun mal-perjodu 
preċedenti. 
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Ħlasijiet għall-perjodu 2007-2013 sal-25/01/2011
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Ħlasijiet interim mħallsa fix-xahar sa mill-2009

Il-ħlasijiet kollha akkumulati fis-sena
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4. Raġunijiet li wasslu għall-problemi ta’ assorbiment

4.1. Problemi inizjali fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni

L-Istati Membri kellhom diffikultajiet biex ilestu l-proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità 
fir-rigward tas-sistema l-ġdida ta’ ġestjoni u kontroll stipulata mir-Regolament tal-Kunsill  
(KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni. Dan 
wassal għal dewmien fil-ħlasijiet minħabba li l-approvazzjoni tas-sistema mill-Kummissjoni 
kienet prekundizzjoni għall-ewwel ħlasijiet interim. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni 
parallela taż-żewġ perjodi ta’ programmazzjoni (2000-2006 u 2007-2013) hija meqjusa wkoll 
bħala piż sinifikanti li kkawża dewmien fil-bidu tal-perjodu attwali. 

4.2. Problemi Finanzjarji

L-impatt tar-reċessjoni ekonomika dinjija kkawża diffikultajiet f’ħafna Stati Membri fir-
rigward tal-użu tal-fondi. Il-konsegwenzi kienu problemi biex jinkisbu r-riżultati, bidliet fid-
domandi mistennija u żieda fir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-finanzjament pubbliku 
nazzjonali jew lokali. Saħansitra sar iktar diffiċli li jinstabu biżżejjed riżorsi biex il-proġetti 
jiġu kofinanzjati.
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4.3. Rekwiżiti regolatorji

Il-qafas regolatorju 2007-2013, b’mod ġenerali tejjeb iċ-ċarezza meta mqabbla mal-verżjoni 
preċedenti, madankollu jinħtieġu iktar sforzi. Id-diffikultajiet tal-Istati Membri fir-rigward tar-
rekwiżiti regolatorji ġew ikkawżati inter alia minn kwistjonijiet ta’ inkompatibilità minħabba 
li f’xi każijiet ir-rekwiżiti tal-KE ma kinux kumpatibbli mal-arranġamenti nazzjonali eżistenti, 
li kellhom jiġu riveduti. 

Problemi oħra ġew ikkawżati minn dewmien fl-istabbiliment u l-introduzzjoni ta’ regoli tal-
UE u dawk nazzjonali jew fil-gwida u d-differenzi relatati fir-regoli jew minħabba regoli 
mhux ċari. Uħud mir-rekwiżiti regolatorji għandhom ikomplu jiġu adattati biex tittieħed 
inkunsiderazzjoni l-esperjenza ta’ implimentazzjoni. Barra minn hekk, id-definizzjoni tar-
regoli tal-eleġibilità kkawżat diffikultajiet. Uħud mill-Programmi Operazzjonali għall-
Koperazzjoni Territorjali kellhom diffikultajiet fir-rigward tar-regoli nazzjonali tal-eleġibilità 
minħabba li skont in-numru tal-Istati Membri involuti, hemm numru ta’ settijiet differenti ta’ 
regoli nazzjonali. 

Jista’ jiġi osservat dewmien sinifikanti biex jiġu tradotti n-noti ta’ gwida u biex tinkiseb 
kjarifika mill-Kummissjoni fir-rigward pereżempju tal-istimi tal-impatt ambjentali u tal-
eleġibilità tal-ispejjeż. Diffikultajiet oħra ġew ikkawżati minn bidliet frekwenti fir-rekwiżiti 
nazzjonali u minn inkonsistenza fil-gwida tal-KE minħabba li l-istituzzjonijiet tal-UE bidlu l-
interpretazzjoni tagħhom tar-regolamenti matul il-perspettiva finanzjarja.

4.4. Rekwiżiti organizzazzjonali

Id-diffikultajiet tal-Istati Membri dwar ir-rekwiżiti organizzazzjonali ġew ikkawżati mill-
ħtieġa li jiġu stabbiliti istituzzjonijiet ġodda, min-nuqqas ta’ separazzjoni bejn l-awtoritajiet, 
mill-problemi ta’ ġerarkija bejn l-istituzzjonijiet u minn diffikultajiet bl-allokazzjoni ta’ 
kompiti u responsabilitajiet. F’xi każijiet inħolqu wisq organizzazzjonijiet u kien qed isir 
xogħol doppju.

4.5. Riżorsi umani

Ir-regolament ġenerali ma jistabbilixxi l-ebda rekwiżit speċifiku fir-rigward tal-kwalità u l-
kwantità tal-persunal meħtieġ biex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti ta’ ġestjoni u 
kontroll. Fid-dawl ta’ rekwiżiti ta’ kontroll iktar impenjattivi, in-numru limitat ta’ persunal u 
n-nuqqas ta’ persunal kwalifikat fil-livell nazzjonali u reġjonali huma ta’ tħassib importanti.
Kien hemm diffikultajiet fir-rigward taż-żamma tal-persunal. Ir-restrizzjonijiet kawża tal-kriżi 
fuq l-impjiegi fis-settur pubbliku jimplikaw li hemm żieda fil-kontrolli minn terzi. Ir-
rotazzjoni tal-persunal fil-Kummissjoni tista’ tikkawża bidliet fl-interpretazzjoni ta’ ċerti 
regoli matul l-implimentazzjoni tal-Programm Operazzjonali. 

4.6. Sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni
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Jista’ jiġi osservat dewmien importanti minħabba diffikultajiet fir-rigward tal-istabbiliment ta’ 
sistemi tat-tekonoloġija tal-informazzjoni,  gwida tal-Kummissjoni dwar is-sistemi ta’ 
komunikazzjoni u informazzjoni li ma tkunx ċara jew li tkun tardiva, il-kwalità tal-gwida 
nazzjonali dwar is-sistemi ta’ kommunikazzjoni u informazzjoni, u kemm din tasal f’waqtha 
għand id-destinatarji.

4.7. Rekwiżiti ta’ kontroll

Ir-rekwiżiti ta’ kontroll imsaħħa pprevedew ċarezza mtejba, madankollu hemm nuqqas ta’ 
ekwilibriju bejn il-kontroll u l-kontenut. Ir-rekwiżiti regolatorji għall-2007-2013 huma 
inklinati lejn kwistjonijiet ta’ kontroll u għalhekk jiddevjaw l-attenzjoni mill-kontenut.  Il-
benefatturi huma ristretti mir-rekwiżiti ta’ kontroll u l-maniġers jiddedikaw iktar ħin biex 
jevalwaw il-konformità mar-rekwiżiti ta’ kontroll milli biex jilħqu l-objettivi tal-Programm 
Operazzjonali. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta’ kontroll nazzjonali ta’ spiss imorru lil hinn 
mir-regolament tal-UE.

5. L-aqwa prattiki, proposti għal titjib fil-kapaċità ta’ assorbiment

Ir-regoli relatati mal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni huma kumplessi u għalhekk 
diffiċli jkun hemm konformità magħhom, liema fattur qed jikkawża l-iżbalji.  Għalhekk, l-
Istati Membri jqattgħu ammont sproporzjonat ta’ żmien jippruvaw jimmaniġġjaw u 
jikkontrollaw dawn l-iżbalji. Jekk nixtiequ nnaqqsu l-iżbalji u nżidu l-effiċjenza, għandna 
niffukaw fuq is-simplifikazzjoni tal-proċess. L-enfasi għandha ssir fuq il-ħlasijiet biex 
jinkisbu r-riżultati iktar milli fuq l-iċċekkjar tal-inputs. Jista’ jiġi kkunsidrat jekk huwiex 
possibbli li niffukaw iktar bis-serjetà fuq il-frodi milli fuq l-irregolaritajiet formali u fuq 
trattament iktar differenzjat tal-irregolaritajiet, filwaqt li jingħata lok għall-flessibilità li 
tiddependi mis-serjetà tal-irregolarità identifikata. Jista’ jkun meħtieġ li ssir riflessjoni fuq il-
marġni ta’ żball fin-nefqa tal-proġett. Il-proporzjonalità bejn kemm jingħata appoġġ u l-
ammont ta’ rekwiżiti ta’ kontroll għandha tissaħħaħ. Il-koordinazzjoni tal-attività tal-verifika 
għandha tittejjeb.

Għandu jinstab bilanċ aħjar bejn ir-regoli u l-proċeduri meħtieġa biex, min-naħa l-waħda, jiġu 
żgurati l-legalità u r-regolarità tan-nefqa tal-UE u biex min-naħa l-oħra l-politika ta’ koeżjoni 
ssir iktar orjentata lejn il-prestazzjoni u l-kosteffikaċja. Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
mod ta’ kif wieħed jista’ jiffoka aħjar l-objettivi mingħajr ma jkun hemm deroga mir-regola 
ewlenija li tirrigwarda l-ġestjoni finanzjarja soda.

L-adozzjoni f’waqtha tal-baġit tal-UE, ta’ regoli ċari u definittivi u tal-gwida għall-Istati 
Membri hija ta’ importanza kbira.

Hemm skop konsiderevoli għal allinjament iktar mill-qrib ta’ sistemi ta’ programmazzjoni u 
implimentazzjoni. L-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tista’ twassal għal sistemi 
simplifikati ta’ twassil u tista’ tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn benefatturi potenzjali fi 
programmi kofinanzjati tal-UE. Il-possibilità li tiżdied il-flessibilità fl-appoġġ għal azzjonijiet 
tat-tip FSE fil-programmi tal-FEŻR u viċe versa tista’ tiġi kkunsidrata.

Possibilitajiet oħra biex jitjiebu l-effikaċja u l-assorbiment jistgħu jkunu:
 L-interkonnessjoni bejn strutturi ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri
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 Inċentivi li jattiraw il-persunal lejn l-Istati Membri, u li jżommuh hemm
 L-esplorazzjoni tal-introduzzjoni ta’ sistemi armonizzati ta’ informazzjoni u 

komunikazzjoni filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni d-differenzi fis-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri

 Rekwiżiti ta’ kontroll iktar impenjattivi jiġu indirizzati permezz tal-appoġġ lill-
benefatturi

 Il-politika ta’ koeżjoni għandha tkun deċentralizzata permezz tal-approċċi tal-iżvilupp 
lokali

 Żieda fl-involviment tar-reġjuni matul l-istadji differenti tal-proċess kollu
 L-istabbiliment ta’ programm għall-koperazzjoni internazzjonali “INTERREG 

ENLARGEMENT” sabiex tittejjeb il-koperazzjoni bejn reġjuni b’assorbiment għoli u 
reġjuni b’assorbiment baxx 

 Żieda fil-proġetti ta’ “sħubija pubblika-privata”
 Applikazzjoni regolari ta’ sanzjonijiet f’każ ta’ ġestjoni negliġenti tar-riżorsi

6. Metodoloġija u proċedura ta’ ħidma

Dan id-dokument ta’ ħidma għandu jservi l-iskop li jibda dibattitu li jħalli l-frott mal-Membri 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Għalhekk, id-dokument ta’ ħidma jinkludi biss il-
pożizzjoni inizjali tar-Rapporteur, li se tiġi elaborata iktar fl-abbozz ta’ rapport. 

Ir-Rapporteur biħsiebu jaħdem f’koperazzjoni mill-qrib max-Shadow Rapporteurs kif ukoll 
mar-Rapporteurs għal opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali li se jfasslu 
opinjoni skont l-Artikolu 50: proċedura ma’ kumitati assoċjati. Barra minn hekk, il-Membri 
kollha tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali huma mistiedna jippreżentaw l-opinjonijiet 
tagħhom matul id-diskussjoni sabiex l-abbozz ta’ rapport ikun jista’ jiġi arrikkit b’ideat 
kostruttivi.


