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TEFU It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV  

1. Il-kuntest 

L-implimentazzjoni ta’ Politika ta’ Koeżjoni permezz tal-Fondi Strutturali tirrapreżenta 
wieħed mill-pilastri ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. 35.7% tal-baġit tal-UE (madwar 
€347bn), ġie allokat għall-perjodu ta’ programmazzjoni kurrenti 2007-2013. Minħabba li l-
Unjoni Ewropea għaddejja mill-agħar riċessjoni ekonomika sa mill-1930, dawn il-fondi 
joffru possibilitajiet sinifikanti għall-ħolqien ta’ impjiegi u investiment kemm f’termini ta’ 
appoġġ għall-iżvilupp ta’ negozji eżistenti u kemm biex jinkoraġġixxi intraprendituri 
potenzjali sabiex jibdew negozji ġodda.  Matul dawn l-aħħar tliet snin, madwar 27% tal-
fondi disponibbli, jew €93bn ġew investiti f’impjiegi u tkabbir fl-Ewropa. 
L-UE żviluppat l-istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni tagħha matul dawn l-aħħar erbgħin 
sena. Matul dan iż-żmien ġie ddedikat ammont konsiderevoli ta’ ħin għall-analiżi tal-
prestazzjoni tal-fondi u sabiex jiġu identifikati, adottati u implimentati l-modifiki meħtieġa. 
Ir-riżultat l-aktar sinifikanti tal-aħħar analiżi huwa r-rata baxxa tal-assorbiment tal-Fondi 
Strutturali f’dan il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. F’dan ir-rigward ġew 
imsemmija diversi aspetti bħal xogħol b’lura fil-kapaċità amministrattiva jew in-nuqqas ta’ 
kofinanzjament. Dak li għadu ma ġiex analizzat s’issa huwa l-mistoqsija ta’ aċċessibilità tal-
Fondi Strutturali għall-applikanti.  Relattivament ftit li xejn saret riċerka dwar waħda mill-
aktar mistoqsijiet bażiċi – dik ta’ kif se jiġu stimulati u mħajra applikanti potenzjali għall-
fondi.  
F’dan ir-rigward, ir-Rapport Barca tal-20091 ġibed l–attenzjoni għan-nuqqas ta’ kwalunkwe 
stampa koerenti dwar il-prestazzjoni attwali tal-Politika ta’ Koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. 
Hemm numru konsiderevoli ta’ studji u rapporti disponibbli dwar l-infrastruttura fiżika 
mibnija, in-negozji appoġġjati u anke l-impjiegi maħluqa. Imma l-parti l-kbira ta’ dawn l-
istudji u rapporti jiffukaw fuq il-valutazzjoni ta’ ċifri kwantitattivi dwar rendiment u rati ta’ 
assorbiment. Id-dibattitu dwar ir-riżultati ħafna drabi huwa marbut biss ma’ dawk involuti 
direttament mal-iżvilupp u l-ġestjoni tal-programm. Madankollu dan kważi qatt ma jinkludi 
l-ħsibijiet ta' gruppi fil-mira u benefiċjarji.  
Ċifri juru li l-adozzjoni tal-opportunitajiet ta’ fondi hija anqas f’ċerti Stati Membri milli 
f’oħrajn. Dan jista’ jkun parti mir-raġuni għalfejn ħafna ċittadini Ewropej għadhom 
m’humiex konxji, u konsegwentement huma xettiċi dwar il-prestazzjoni tal-Unjoni Ewropea. 
Ċerti ċifri jissuġġerixxu li madwar terz taċ-ċittadini huma konxji tal-proġetti appoġġjati mill-
Unjoni Ewropea, imma 10% biss jemmnu li huma bbenefikaw direttament minnhom. 
Nuqqasijiet fis-servizzi amministrattivi lokali, reġjonali jew nazzjonali, jistgħu jiġu 
identifikati faċilment u mingħajr dubju jikkontribwixxu għal rati aktar baxxi ta’ adozzjoni 
f’ċerti oqsma. Fil-fatt dawn il-mistoqsijiet jippreżentaw, fl-aħjar, nofs ta’ stampa aktar 
kumplessa. Il-parti l-oħra ta’ din l-istampa hija r-raġuni għax negozji, aġenziji lokali, 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, NGOs u korpi oħra f’ċerti partijiet tal-Unjoni Ewropea 
għandhom anqas ħeġġa biex japplikaw għall-fondi Ewropej?  
F’dan l-isfond, dan l-istudju joffri stampa informattiva tal-barrieri, kemm dawk maħsuba u 
dawk reali, li jaffaċċjaw l-applikanti meta japplikaw għal Fondi tal-ERDF. Ir-riżultati ta’ dan 
l-istudju għandhom ikunu interpretati fil-kuntest ta’ kwalifika importanti.   

                                                 
1  Barca F. (2009), Aġenda għal Politika ta’ Koeżjoni Riformata. Metodu bbażat fuq il-postijiet biex jintlaħqu sfidi 

u spettazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, Rapport indipendenti ppreparat fuq talba ta’ Danuta Hübner, il-
Kummissarju għall-Politika Reġjonali, Eurada, April 2009. 
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M’hemm l-ebda statistika valida jew sejbiet validi dwar dawk li jew qatgħu qalbhom li 
japplikaw jew dawk li qatt ma kkuntattjaw uffiċċju lokali jew imlew formola ta’ applikazzjoni 
għal xi raġuni.   

2. L-Ambitu tal-Istudju 

Dan l-istudju jfittex li jidentifika l-fatturi ewlenin li l-applikanti potenzjali jsibu li jgħinuhom 
jew li jtellfuhom meta jikkunsidraw li japplikaw għal Fondi Strutturali. Waħda mir-raġunijiet 
hija li l-proċeduri huma wisq twal jew wisq kumplessi. L-istudju jesplora dan l-argument 
billi jħares lejn il-problemi tal-proċeduri amministrattivi f’sistemi differenti. Din l-analiżi ser 
tgħin biex jiġi identifikat minn fejn joriġinaw dawn il-problemi (livell Ewropew, nazzjonali 
jew reġjonali) u b’hekk tipproponi soluzzjonijiet b’mira.  
L-istudju jeżamina wkoll varjetà ta’ profili tal-applikanti sabiex jiġu identifikati t-tipi ta’ 
organizzazzjonijiet u korpi li ġeneralment japplikaw, x’jimmotivahom biex jagħmlu dan, u 
b’konsegwenza, kif oħrajn jistgħu jiġu mħajra biex japplikaw. Dan jagħti wkoll ħarsa 
preliminari lejn l-effett tal-proċeduri ta’ simplifikazzjoni introdotti fl-2009 bħala risposta 
għar-riċessjoni attwali. 
Matul ir-riċerka u l-abbozzar kien hemm enfażi konsisteni fuq l-identifikazzjoni ta’ eżempji 
ta’ “l-aqwa prattika” minn inizjattivi u Stati Membri differenti. Dak li jaħdem sew 
f’sitwazzjoni possibilment jista’ jiġi adattat (imma mhux sempliċiment traspost) biex 
jaħdem tajjeb ukoll f’sitwazzjoni oħra. 
Ġew adottati tliet strateġiji ta’ riċerka ewlenin għal dan l-istudju. L-ewwel waħda kienet 
reviżjoni tal-letteratura, it-tieni sensiela ta’ studji tal-każijiet ta’ disa’ Programmi 
Operazzjonali differenti u t-tielet sensiela ta’ intervisti bit-telefown jew onlajn, segwiti minn 
kwestjonarju. L-istudji tal-każijiet koprew Programmi Ooperazzjonali fl-Awstrija-Slovakkja, 
Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, il-Polonja, Slovakkja, ir-Renju Unit u l-programm 
transnazzjonali tax-Xlokk tal-Ewropa.  Saru aktar minn ħamsin intervista u l-kwestjonarji 
tqassmu ma’ diversi partijiet interessati. Abbażi tas-sorsi, ir-riċerka ffukata u l-analiżi 
kkunsidrata, l-istudju jikkonkludi b’numru ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal azzjonijiet 
fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew. 

3. Il-Kontenut tal-Istudju 

Kapitolu 1 tal-istudju joffri introduzzjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni u l-Fondi Strutturali. 
Kapitolu 2 jippreżenta l-metodoloġija użata, inkluż ir-reviżjoni tal-letteratura, l-istudji tal-
każijiet magħżula u l-intervisti. Kapitolu 3 jesplora min japplika għall-Fondi Strutturali, u l-
motivazzjonijiet għal dan u l-esperjenzi. Dan jiddiskrivi fil-qosor il-perjodu ta' 
programmazzjoni attwali 2007-2013, iċ-ċiklu tal-iżvilupp tal-programm, u r-rilevanza tal-
istadji differenti taċ-ċiklu tal-programm għall-applikanti. Barra minn dan, huma definiti 
seba’ kategoriji ta’ applikanti li potenzjalment jistgħu jibbenefikaw mill-Fondi Strutturali. 
Ir-rwol tal-applikanti fil-preparazzjoni u l-programmazzjoni tal-Fondi Strutturali, b’mod 
kemmxejn sorprendenti, għadu jrid jiġu analizzat fuq livell Ewropew. Minħabba l-fatt li l-
operazzjoni u t-tqassim tal-Fondi Strutturali hija responsabilità maqsuna bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri, dan in-nuqqas jippreżenta problema kbira. Element ewlieni tas-
suċċess ta’ kull programm jinvolvi l-identifikazzjoni u l-avviċinament tal-grupp ta’ mira 
potenzjali.  
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Għalhekk l-istudju janalizza l-pożizzjoni tal-applikanti fil-proċess ta’ implimentazzjoni tal-
Fondi Strutturali u jipprovdi preżentazzjoni skematika, li tintraċċa l-fażijiet differenti tal-
proċess tal-applikazzjoni, b’enfażi partikolari fuq ir-rwoli u l-possibilitajiet għall-applikanti 
potenzjali: 

 Operazzjonijiet ta’ informazzjoni jikkostitwixxu l-ewwel parti fejn applikanti 
potenzjali jiġu mgħarrfa bil-programmi li jistgħu japplikaw għalihom sabiex jieħdu 
fondi. F’ċerti sitwazzjonjiet il-grupp mira għal attivitajiet ta’ informazzjoni bħal dawn 
huwa relattivament ċar; madankollu, dan mhux dejjem ikun il-każ. L-impressjonijiet 
u l-opinjonijiet għandhom rwol f’dan ir-rigward, b’ċerti kategoriji ta’ applikanti 
jemmnu li l-programmi tal-UE huma burokratiċi wisq u barra l-potenzjal tagħhom.  
M’hemmx ħafna riċerka f’dan il-qasam minħabba kunflitti possibbli ma’ leġiżlazzjoni 
u prattiki ta’ protezzjoni tad-dejta. Restrizzjonijiet bħal dawn ġew affaċċjati wkoll 
għal uħud mill-attivitajiet ta’ riċerka li saru għal dan l-istudju.  

 Fit-tieni fażi, applikanti potenzjali jiddeċiedu li jippreparaw applikazzjoni. 
Is-servizzi ta’ informazzjoni u appoġġ disponibbli għandhom rwol ċentrali bħalma 
għandha l-kapaċità tal-applikant biex jiżviluppa l-applikazzjoni tiegħu. Entitajiet 
pubbliċi, universitajiet u negozji akbar huma mgħammra aħjar biex jippreparaw u 
jippreżentaw applikazzjoni minn negozji żgħar jew dawk magħmula minn persuna 
waħda. Ftit li xejn hemm informazzjoni disponibbli dwar il-kapaċità tal-applikanti 
biex jiżviluppaw l-applikazzjonijiet tagħhom.  

 It-tielet fażi tinvolvi il-proċess tal-għażla, filwaqt li r-raba’ hija l-għotja 
attwali tal-fondi.   
L-aħħar żewġ fażijiet jaqgħu kompletament taħt ir-responsabilità tal-korpi li 
jimplimentaw (pereżempju Awtoritajiet ta’ Tmexxija, Korpi Intermedjarji2). L-
attivitajiet tagħhom jinfluwenzaw mhux biss l-għotja, imma wkoll il-mod kif 
applikanti potenzjali jħarsu lejn il-proċess sħiħ.  Jekk il-proċess tal-għażla kien 
effiċjenti u pjuttost trasparenti, u l-għotjiet tal-fondi mgħaġġla kif jixraq, huwa 
probabbli li aktar kandidati jippreżentaw ruħhom għas-sejħa li jmiss għall-
applikazzjonijiet. L-effett kuntrarju huwa wkoll possibbli. 

Kapitolu 4 ikopri varjetà wiesgħa ta’ elementi rilevanti għall-aċċessibilità tal-Fondi 
Strutturali għall-applikanti. Minħabba li m’hemm l-ebda riċerka analitika fuq bażi Ewropea 
relatata mal-kwistjoni tal-barrieri għal applikanti, huwa impossibbli li wieħed jippreżenta 
ċifri eżatti li jistgħu jkunu apprezzati mill-applikanti għall-perjodi ta’ programmazzjoni 
2000-2006 jew 2007-2013. Ir-riċerka li teżisti ħafna drabi tiffoka fuq oqsma tematiċi 
speċifiċi, Programmi Operazzjonali partikolari jew partijiet miċ-ċikli tal-programm kif ukoll l-
esperjenzi fi Stat Membru speċifiku. 
Dan l-istudju jaffaċċja l-barrieri differenti għall-applikanti billi jgħaqqadhom taħt erba’ 
intestaturi: Fatturi fuq livell Ewropew, livell nazzjonali, livell ta’ ġestjoni tal-
programm u livell operazzjonali.  
Il-livell Ewropew jiddetermina l-qafas, ir-regolamenti u l-orjentazzjonijiet tal-Fondi 
Strutturali fi djalogu bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri. Fi Stati Membri fejn 
livelli lokali u reġjonali huma involuti b’mod attiv u jgħinu biex jiffurmaw il-Qafas Nazzjonali 
ta’ Referenza Strateġika, it-tħassib tal-utenti aħħarin jista’ jkun iddikjarat aktar faċilment. 
Jistgħu jiġu stabbiliti wkoll b’mod utli r-rekwiżiti għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni. Fil-
perjodu ta’ programmazzjoni attwali (2007-2013) l-Awtoritajiet ta’ Tmexxija huma, 
pereżempju, obbligati li jistabbilixxu strateġiji ta’ komunikazzjoni għall-Programm 

                                                 
2  Korp Intermedjarju huwa kwalunkwe entità li taġixxi taħt ir-responsibilità ta’ Awtorità tat-Tmexxija u li 

twettaq, f’isimha, dmirijiet relatati mal-ġestjoni tal-Programm Operazzjonali. 
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Operazzjonali li għandhom jinkludu attivitajiet pubbliċi regolari u l-pubblikazzjoni ta’ lista ta’ 
benefiċjarji finali li tinkludi l-ammonti li ġew mogħtija. 
Miżuri mfassla biex jissimplifikaw il-proċeduri ġew implimentati gradwalment mil-livell 
Ewropew, u l-introduzzjoni tagħhom ġiet mgħaġġla b’risposta għar-riċessjoni. Dawn 
jinkludu l-użu ta’ rati fissi u ħlasijiet ta’ somma waħda f’daqqa, flessibilità akbar fuq 
kofinanzjament, li jippermettu l-Istati Membri biex jerġgħu jużaw fondi li huma jkunu kisbu, 
kif ukoll tħaffif tar-regoli n+2 dwar kemm għandha ssir malajr in-nefqa wara li tingħata l-
approvazzjoni. 
Il-livell nazzjonali jipprovdi l-kofinanzjament nazzjonali u s-sistema amministrattiva fejn 
huma stabbiliti l-Fondi Strutturali. Sistemi amministrattivi jiffurmaw fattur sinifikanti għall-
implimentazzjoni tal-programm u jvarjaw b’mod konsiderevoli fi Stati Membri diferenti. Kull 
Stat Membru għandu l-istrutturi u t-tradizzjonijiet politiċi u amministrattivi tiegħu. L-ebda 
analiżi komparattiva m’hi disponibbli dwar kif sistemi differenti għandhom impatt fuq l-
effettività ta’ Fondi Strutturali f’termini ta’ kif jiġu indirizzati u mħajra l-applikanti. 
Għad irid isir żvilupp lejn aktar reġjonalizzazzjoni, li tqarreb l-awtoritajiet lejn l-applikanti.  
Xi wħud jistgħu jargumentaw li f’dan l-istadju wieħed jista’ jgħid li dan huwa suċċess 
imħallat. F’ċerti Stati Membri l-proċess ta' reġjonalizzazzjoni żied livell ieħor ta' 
amministrazzjoni fejn il-korpi ġodda reġjonali jew lokali jeżistu flimkien ma’, aktar milli 
jissostitwixxu, lil dawk nazzjonali li kienu jamministraw u jmexxu l-Fondi Strutturali qabel. 
L-għotja ta’ aktar responsabilitajiet lil korpi lokali jew reġjonali, f’ċerti Stati Membri, 
irriżultat f'żieda fil-problemi ta' kapaċità partikolarment f’termini ta’ persunal ikkwalifikat. 
Il-livell ta’ ġestjoni tal-programm jinkludi l-allokazzjoni tar-riżorsi u l-kapaċità tal-
ġestjoni tal-programm. Għal darb’oħra dan ivarja skont in-natura tal-programm konċernat. 
Programmi tematiċi ġeneralment huma bbażati fil-livell nazzjonali; programmi reġjonali 
għandhom bażi aktar reġjonali jew lokali. Programmi multinazzjonali li jinvolvu lir-reġjuni 
(ġirien jew transnazzjonali) minn Stati Membri differenti għandhom ir-rekwiżiti speċifiċi 
tagħhom. 
Il-livell operazzjonali juri l-interfejs bejn il-livell tal-programm u tal-proġett u jinkludi 
attivitajiet marbuta mal-ħolqien, l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett. F’dan ir-
rigward il-grad li fih jeżisti l-finanzjament nazzjonali u l-grad li dan jista’ jiġi kkoordinat bih, 
jew integrat, mal-fondi tal-Unjoni Ewropea jista’ jkun fattur kruċjali biex jiġi determinat it-
tip tal-interfejs. Il-wasla tal-elementi finanzjarji ta’ JEREMIE3 u JESSICA4 żiedet grad ta’ 
sofistikazzjoni (u kultant komplikazzjoni) għall-kwistjoni kollha ta’ finanzjament 
operazzjonali. 
Kapitolu 5 huwa ddedikat għal fatturi rilevanti għall-applikanti f’livell operazzjonali. Dan 
jibbaża primarjament, għalkemm mhux b’mod esklussiv, fuq l-informazzjoni miġbura mill-
istudji tal-każijiet u l-kwestjonarji. Ta’ min jirrepeti li dawn, ovvjament, jinvolvu 
organizzazzjonijiet u negozji li applikaw għal fondi b’suċċess. 
L-istudju tal-każijiet ittieħdu minn dawn il-Programmi Operazzjonali – kollha kofinanzjati 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali:  

 Il-Programm Operazzjonali Languedoc-Roussillon (Franza; Kompetitività 
Reġjonali u Impjieg (Kompetitività Reġjonali u Impjieg)), 

 Programm Operazzjonali ta’ Konverġenza Diġitali (il-Greċja: Konverġenza 
(Programm ta’ Konverġenza)),  

                                                 
3  Riżorsi Ewropej Konġunti għall-Impriżi Mikro sa Medji. 
4  Appoġġ konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-żoni urbani. 
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 Il-Programm Operazzjonali tal-Majjistral tal-Ingilterra (ir-Renju Unit; Il-
Kompetittività Reġjonali u l-Impjiegi),  

 Il-Programm Operazzjonali Awstrija-Slovakkja; Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea,  

 Il-Programm Operazzjonali tax-Xlokk tal-Ewropa; Koperazzjoni Territorjali 
Ewropea,  

 Il-Programm Operazzjonali tat-Tramuntana ta’ Rhine-Westphalia (NRW) 
(Ġermanja, Kompetitività Reġjonali u Impjiegi);  

 Il-Programm Operazzjonali Wielkopolskie (il-Polonja, Programm ta’ 
Konverġenza);  

 Il-Programm Operazzjonali tal-Piedmont (l-Italja, Kompetitività Reġjonali u 
Impjiegi);  

 Il-Programm Operazzjonali Ambjentali (Slovakkja, Programm ta’ Konverġenza, 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni). 

Fuq livell operazzjonali, l-għażla ta’ proċessi ta’ applikazzjoni xierqa jew tal-anqas simili 
hija tassew mixtieqa, jekk mhux essenzjali. Servizzi ta’ informazzjoni u ta’ appoġġ huma ta’ 
importanza kritika għall-applikanti potenzjali li kultant jammettu li huma konfużi bil-varjetà 
ta’ opportunitajiet disponibbli. L-esperjenza turi li meta l-ġestjoni tal-programm tkun 
żviluppat “one-stop shops” fejn l-applikanti jistgħu jaraw il-varjetà ta’ possibilitajiet miftuħa 
għalihom, din kienet esperjenza tassew pożittiva. 
L-użu ta’ konsulenti esterni jista’ jkun meħtieġ, partikolarment għall-applikanti li qed 
japplikaw għall-ewwel darba u għalo impriżi mikro fejn l-esperjenza in-house jew hija 
nieqsa jew impenjata fil-ġestjoni tan-negozju. Servizzi esterni jistgħu jiġu offruti minn 
aġenziji jew korpi pubbliċi bħalma huma l-Kamra tal-Kummerċ, jew minn konsulenti privati. 
F’dan l-aħħar każ il-kwistjoni ta' aċċess għal Assistenza Teknika u appoġġ qabel il-proġett 
hija evidenti ħafna. 
It-tip ta’ sistemi ta’ sejħiet użati li jinkludi Espressjonijiet ta’ Interess li jikkwalifikaw minn 
qabel għandu impatt ovvju fuq l-applikanti potenzjali. L-ewwel fażi fejn jiġu mħajra u 
mgħejjuna l-applikazzjonijiet hi segwita mill-fażi li matulha jiġu valutati l-applikazzjonijiet. 
Dan il-proċess ta’ valutazzjoni kultant jista jisfida lil dawk l-Awtoritajiet ta’ Tmexxija u l-
Entitajiet Intermedjarji li jista' ma jkollhomx l-esperjenza neċessarja disponibbli. Proġetti 
akbar jistgħu jinħtieġu valutazzjoni minn numru differenti ta’ esperti u dan jista’ jnaqqas it-
trasparenza tal-eżerċizzju. 
Kwistjoni ta’ tħassib għall-applikanti ġeneralment hija r-rati għolja ta’ proposti rifjutati. Dan 
jista’ jiskoraġġixxi lil organizzazzjoni milli terġa’ tapplika fil-futur u jista’ wkoll, b’modi li ma 
jistgħux jiġu mkejla faċilment, jiskoraġġixxi applikanti potenzjali oħra li jindunaw b’dawn ir-
rifjuti. 
Benefiċjarji potenzjali m’humiex imħassba bis-sors tal-finanzjament li l-applikazzjoni 
tagħhom tista’ tibbenefika minnu. Dan l-istudju sab grad għoli ta’ għarfien tal-possibilitajiet 
ta’ appoġġ differenti disponibbli li huma parzjalment riżultat tal-isforzi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni tal-Awtoritajiet ta’ Tmexxija u l-Korpi Intermedjarji, u parzjalment tal-fatt li 
uħud mill-parteċipanti fil-programm fl-istudji tal-każijiet huma parti mill-istrumenti tal-
komunikazzjoni fil-fatt utilizzati.  
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Il-korrispondenti tal-istudju semmew seba’ ostakli għall-applikanti.  

Fost dawn l-elementi nsibu: 

 l-identikazzjoni tas-sors l-aktar xieraq ta’ appoġġ,  
 is-segwitu tad-dati ta’ sejħiet differenti (għal ideat ta’ proġetti jew proposti),  
 il-qari ta’ ammonti kbar ta’ dokumentazzjoni, li mhux kollu jkun partikolarment 

iffukat, li jkun hemm matul il-proċedura tal-applikazzjoni,  
 l-obbligu tal-preżentazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ dokumentazzjoni,  
 li kultant iż-żmien tar-risposta għas-sejħiet ikun tassew limitat,  
 li wieħed isib il-fondi korrispondenti meħtieġa, u  
 li wieħed jibqa’ aġġornat ma’ regoli li kultant jinbidlu matul il-proċess tat-tender u li 

kultant wieħed jingħata pariri inkonsistenti dwar rekwiżiti u regolamenti. 

Barra minn dan, tliet aspetti finanzjarji jqajmu tħassib. Wieħed huwa l-kwistjoni li 
jinstabu fondi korrispondenti. It-tieni kkoċerna diffikultajiet ta’ finanzjament preċedenti, u 
t-tielet aspett jirrigwarda l-veloċità li biha jiġu pproċessati l-pagamenti, li jikkostitwixxi 
tħassib għal ħafna applikanti. Dan it-tħassib kiber hekk kif ħafna Stati Membri naqqsu l-
programmi ta’ finanzjament nazzjonali bħala parti minn miżuri biex titnaqqas in-nefqa 
pubblika. 
Applikanti li jkollhom suċċess jesperjenzaw diffikultajiet bid-dewmien relattivament twil li 
ġeneralment jiltaqgħu magħhom minn meta dawn jingħataw il-fondi sa meta jirċievu l-
ewwel pagamet tal-finanzjament tagħhom. Diversi sabu li r-rekwiżiti u l-proċeduri differenti 
ta’ monitoraġġ u verifika kienu diffiċli, jieħdu l-ħin u jirrikjedu ħafna xogħol.  
Programmi ta’ kooperazzjoni territorjali jaffaċċjaw sfidi partikolari minħabba kulturi, 
lingwi u rekwiżiti amministrattivi li jvarjaw fid-diversi Stati Membri fejn jitħaddem il-
programm. L-aktar forma utli ta’ tqassim ta’ informazzjoni u għajnuna tidher li hija pariri 
personalizzati u diskussjonijiet wiċċ imb’wiċċ. 

4. Ir-riżultati u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin 

Fuq il-bażi tar-riċerka, l-istudji tal-każijiet, l-intervisti u xogħol ieħor, dan l-istudju 
jistabbilixxi numru ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif jittejjeb l-aċċess għall-Fondi Strutturali 
għall-applikanti u eventwalment għal applikanti potenzjali. Rakkomandazzjonijiet speċifiċi li 
jindirizzaw il-livelli Ewropew, nazzjonali u operazzjonali huma stabbiliti fil-Kapitolu 6 ta’ dan 
l-istudju taħt sitt intestaturi ewlenin:  
1.  it-twaqqif tal-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali fuq livell nazzjonali,  

2.  Kofinanzjament nazzjonali,  

3.  Proċeduri amministrattivi,  

4.  Livell operazzjonali – informazzjoni, tqassim, ħolqien ta’ proġetti u proċedura ta’ 
applikazzjoni,  

5.  Profili benefiċjarji u fatturi speċifiċi, u  

6.  Esperjenzi b’simplifikazzjonijiet. 

Ir-rakkomandazzjonijiet ivarjaw mill-bżonn għal miżuri ta’ informazzjoni u komunikazzjoni 
biex jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet tal-gruppi reċipjenti, għax-xewqa ta’ strumenti ta’ 
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finanzjament bħala alternattiva għal riżorsi ta’ għotja limitati, għax-xewqa li jingħata 
appoġġ personalizzat mingħajr ħlas għall-iżvilupp ta’ applikazzjoni għal proġett. 

Fil-parti l-kbira r-rakkomandazzjonijiet jikkonċernaw il-livell nazzjonali u l-istituzzjonijiet u 
l-korpi responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi. Il-ħtieġa li tiżdied it-
trasparenza u l-flessibilità tas-sistema ta’ tqassim, il-proċeduri tal-applikazzjoni, u l-mod li 
l-applikanti huma mmirati, informati u ggwidati tul il-proċess ta' applikazzjoni hija ta' 
importanza primarja.  
Il-livell Ewropew jista’ jikkontribwixxi għal dan permezz ta’ enfażi aktar ċara fuq il-ħtieġa 
biex il-Fondi Strutturali jinfetħu għal grupp aktar vast ta’ applikanti. L-involviment ta’ 
msieħba rilevanti fid-definizzjoni strateġika tal-linji tal-programm, il-mira tal-
applikazzjonijiet permezz ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni adegwati, il-bini tal-kapaċità 
permezz ta’ skambju bejn il-programmi biex jittejbu l-kanali tat-tqassim (bil-mod li 
INTERACT5 jevolvi attivitajiet bħal dawn għall-programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea) u l-għotja ta’ kofinanzjament adegwat u fil-ħin (inkluż iż-żieda fir-rati ta’ 
kofinanzjament u t-tħaffif tal-prinċipju tal-ispiża vera). 
Il-livell nazzjonali u tal-programm qed jaffaċċja l-isfida tas-simplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-programm għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss.  In-nuqqas ta’ 
ċarezza fit-tqassim ta’ xogħlijiet bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, il-bżonn 
konsegwenti biex deċiżjonijiet jiġu sorveljati u kkontrollati darbtejn (jew aktar 
frekwentement) u proċeduri ta' teħid ta’ deċiżjonijiet twal ta’ sikwit jinstabu fil-bażi tal-
proċeduri kumplessi u diffiċli li jaffaċċjaw l-applikanti. Dan ma jirrikjedix biss bidla fir-
regolamenti Ewropej, imma analiżi fil-fond tal-kulturi burokratiċi stabbiliti għal Fondi 
Strutturali u eliminazzjoni ta’ regoli li jirristrinġu l-aċċess għall-fondi lil grupp ta’ 
żviluppaturi ta’ proġetti esperjenzati tal-Fondi Strutturali. It-twaqqif ta’ standards ta’ 
kwalità biex jiġu milħuqa applikanti permezz ta’ informazzjoni u komunikazzjoni, għal 
proċeduri ta’ applikazzjoni xierqa u trasparenti b’appoġġ suffiċjenti għal applikanti li 
għandhom kapaċitajiet limitati, jinħtieġ li jiġu inklużi fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-livell 
nazzjonali (is-suċċessur tal-Qafas Nazzjonali ta’ Referenza Strateġika) u fil-Programmi 
Operazzjonali. Jinħtieġ li jiġu ddedikati fondi separati għall-bini ta’ kapaċitajiet u t-tisħiħ 
tal-għarfien u l-kompetenzi tal-persunal li jitratta l-Programmi Operazzjonali u miżuri, 
speċjalment f’dawk l-Istati Membri li għadhom jaffaċċjaw dewmien sinifikanti fis-sistemi 
amministrattivi (uħud mill-UE12).  
Fil-livell operazzjonali, huwa rrakkomandat li jitwaqqfu mezzi ta’ informazzjoni mmirati 
sew; jintgħażlu sistemi xierqa għall-ħolqien ta’ proġetti; il-proċeduri tal-applikazzjoni 
jitnaddfu minn rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni li jħawdu u li fihom ħafna xogħol (li jvarjaw 
ħafna minn skema ta’ finanzjament għal oħra); u li proċeduri ta’ wara l-għotja jsiru 
koerenti ma’ dawk ta’ qabel l-għotja. Huwa rrakkomandat ukoll li jingħata ħin biżżejjed 
għall-abbozzar ta’ applikazzjonijiet, b’deċiżjonijiet mgħaġġla dwar applikazzjonijiet ta’ 
proġetti, koerenza ta’ regoli applikati matul il-proġett. Dewmien ieħor prinċipali ġej min-
nuqqas ta’ finanzjament minn qabel (li jirriżulta mill-prinċipju ta’ nefqa reali li jgħaddi mil-
livell tal-programm għall-benefiċjarji). F’dan ir-rigward il-bżonnijiet ta’ applikanti b’riżorsi 
skarsi (NGO, SME) għandhom jitqiesu aħjar permezz tal-provvista ta’ kofinanzjament.  

 

 
                                                 
5  Fl-4 ta’ Diċembru 2007, il-Kummissjoni Ewropea approvat INTERACT 2007-13, Programm ta’ Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropew li jkopri l-Unjoni Ewropea kollha, kif ukoll in-Norveġja u l-Iżvizzera. Il-Programm għandu l-
għan li jippromwovi governanza tajba ta’ Programmi ffinanzjati mill-Komunità li huma inklużi fil-qafas tal-
Objettiv ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u li għandu baġit totali ta’ madwar €40 miljun. Investiment 
Komunitarju permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) jammonta għal madwar €34 miljun 
(Politika Reġjonali – Inforegio, Websajt). 
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Xi rakkomandazzjonijiet oħra f’dan il-livell jinkludu:  
 Ix-xewqa ta’ strumenti ta’ inġinerija finanzjarji li jiġu implimentati bħala 

alternattiva għal riżorsi ta’ għotja limitati,  
 Għandu jiġi kkunsidrat finanzjament ta’ appoġġ għall-fażi tal-applikazzjoni, 

b’mod partikolari għal SMEs u NGOs, 

 Is-sejbiet ewlenin ta’ monitoraġġ ta’ żjarat u verifiki għandhom jitqassmu lill-
imsieħba kollha tal-programm biex jippermettu tagħlim aktar vast, 

 Ix-xewqa li jingħata appoġġ personalizzat mingħajr ħlas għall-iżvilupp ta' 
applikazzjoni għal proġett fejn dan mhux diġà disponibbli. 

Ir-rakkomandazzjonijiet ikopru varjetà vasta ħafna ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu 
faċilment sabiex ikun faċilitat l-aċċess ta’ applikanti potenzjali għal appoġġ għall-Fondi 
Strutturali. Huma jidentifikaw ukoll oqsma u kwistjonijiet li jistgħu jibbenefikaw minn aktar 
riċerka u analiżi. Fost dawn hemm it-talba li jiġu eliminati kriterji ta’ kwalifiċi u rappurtaġġ 
differenti, kultant f’kunflitt, għal skemi ta’ finanzjament nazzjonali u tal-UE.   


