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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Assorbiment tal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni: tagħlimiet meħuda 
għall-politika ta' koeżjoni futura tal-UE
(2010/2305(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikoli 174 sa 178 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2011: "Politika 
reġjonali li tikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli fl-Ewropa 2020" (COM(2011)0017),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar “Politika 
Reġjonali li Tikkontribwixxi għat-Tkabbir Sostenibbli fl-Ewropa 2020” 
(COM(2011)0092),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 
2010: ‘Politika ta’ Koeżjoni: Ir-risposta għall-kriżi ekonomika’, rieżami tal-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ politika ta' koeżjoni adottati b’appoġġ għall-Pjan 
Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku (SEC(2010)1291),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2010: ‘Il-politika 
ta’ koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013’ 
(COM(2010)0110),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 
2010: “Dokument li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 
2010 – il-politika ta’ Koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi 2007-2013” (SEC(2010)0360),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Ewropa 2020 – Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010) 2020),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 539/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas- 16 ta’ Ġunju 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni fir-rigward tas-simplifikazzjoni ta’ ċerti 
rekwiżiti u ta’ ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 437/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-19 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-interventi għall-akkomodazzjoni 
favur komunitajiet emarġinati2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 397/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
                                               
1 ĠU L 158, 24.6.2010, p. 1.
2 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
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tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-effiċjenza fl-enerġija u l-
investimenti fl-enerġija rinovabbli fid-djar1,

– wara li kkunsidra r-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 284/2009 tas-7 ta' April 2009 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja2,

– wara li kkunsidra r-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 85/2009 tas-7 ta' April 2009 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja3,

– wara li kkunsidra r-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’ Koeżjoni4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 
1784/19995,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1783/19996,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1828/2006 tat-8 ta' Diċembru 
2006 li jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u tar-Regolament (KE) 
Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali7,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni (2006/702/EC)8,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni adottati 
mill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fl-14 ta' Ġunju 2010,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-14 ta' Lulju 

                                               
1 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 3.
2 ĠU L 94, 8.4.2009, p. 10.
3 ĠU L 25, 29.1.2009, p. 1.
4 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
5 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12.
6 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1.
7 ĠU L 371, 27.12.2006, p. 1.
8 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
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2010: “Kif jistgħu jitħeġġu sħubijiet effikaċi fil-ġestjoni tal-programmi tal-politika ta' 
koeżjoni, fuq il-bażi ta' prattiki tajbin miċ-ċiklu 2007-2013” (ECO/258),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għar-Reġjuni dwar “Politika ta’ Koeżjoni: rapport 
strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013” tal-1 u t-2 ta’ 
Diċembru 2010 (CdR 159/2010),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ ... 2011 dwar ir-Rapport 2010 dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-2007-20131,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2010 dwar il-ksib ta’ koeżjoni 
territorjali, soċjali u ekonomika vera fi ħdan l-UE – kundizzjoni sine qua non għall-
kompetittività dinjija?2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni 
tar-Regolament tal-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji 
ta' koeżjoni nazzjonali u l-programmi operattivi3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2011),

A. billi l-kapaċità ta’ assorbiment, hija l-limitu ta’ kemm Stat Membru huwa kapaċi jonfoq 
ir-riżorsi finanzjarji allokati mill-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni b’mod effikaċi u 
effiċjenti, u billi din il-kapaċità hija meħtieġa biex jingħata kontribut massimu lill-
koeżjoni ekonomika u soċjali bir-riżorsi disponibbli mill-fondi tal-UE,

B. billi l-kapaċità ta’ assorbiment mhijiex parametru iżda hija varjant u billi din tvarja ħafna 
fl-Istati Membri differenti, u għalhekk hemm bżonn ta’ soluzzjonijiet individwali biex 
tiżdied din il-kapaċità,

C. billi l-għan li jiġi assorbit kemm jista’ jkun appoġġ finanzjarju jirrikjedi sforzi kontinwi 
mill-Istati Membri u l-involviment tal-amministrazzjoni fil-livell lokali u f’dak reġjonali 
f’kull stadju tal-proċess,

D. billi r-regoli relatati mal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni huma kumplessi u 
għaldaqstant diffiċli jkun hemm konformità magħhom, u dan qed jikkawża l-iżbalji u 
għalhekk l-Istati Membri jqattgħu ammont sproporzjonat ta’ żmien jippruvaw 
jimmaniġġjaw u jikkontrollaw dawn l-iżbalji,

E. billi b’mod partikolari l-Istati Membri li ssieħbu mal-UE fil-perjodu ta’ pprogrammar 
attwali qed jaffaċċaw diffikultajiet sostanzjali rigward l-assorbiment li jirriżultaw miż-
żeida sinifikanti fl-ammont tal-fondi disponibbli apparagun tal-fondi ta’ qabel l-adeżjoni,

1. Jinnota l-aċċellerazzjoni fil-kapaċitajiet ta’ assorbiment u fl-implimentazzjoni baġitarja 
                                               
1 Testi Adottati, P7_TA(2011)0000.
2 Testi Adottati, P7_TA(2010)0473.
3 Testi Adottati, P6_TA (2009)0165.
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tal-politika ta’ koeżjoni matul l-2010 u jirrikonoxxi l-effett pożittiv tal-interventi relatati 
mal-politika ta’ koeżjoni tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku fiż-żieda fir-rata tal-
implimentazzjoni tal-programmi u l-aċċellerazzjoni tal-għoti ta’ finanzjament lill-
benefiċjarji;

2. Jinnota li l-problemi ta’ assorbiment ġew ikkawżati mill-fatturi prinċipali li ġejjin:

 diffikultajiet biex jitlestew il-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità fir-rigward tas-
sistema l-ġdida ta’ ġestjoni u kontroll fil-bidu tal-perjodu ta’ pprogrammar;

 ir-reċessjoni ekonomika globali;

 nuqqas ta’ riżorsi suffiċjenti għall-kofinanzjament tal-proġetti;

 dewmien fl-istabbiliment u l-introduzzjoni ta’ regoli tal-UE u regoli nazzjonali jew 
gwida relatata, u regoli mhux kompleti u mhux ċari;

 dewmien fit-traduzzjoni tan-noti ta’ gwida u biex tinkiseb kjarifika mill-Kummissjoni, 
u nuqqas ta’ konsistenza fil-gwida tal-Kummissjoni;

 rekwiżiti nazzjonali kkummplikati wisq u stretti ż-żejjed, u tibdiliet frekwenti fihom;

 il-bżonn li jiġu stabbiliti istituzzjonijiet ġodda;

 separazzjoni insuffiċjenti bejn l-awtoritajiet fl-Istati Membri, problemi ta’ ġerarkija 
bejn l-istituzzjonijiet u diffikultajiet dwar l-allokazzjoni tal-kompiti u r-
responsabilitajiet;

 persunal limitat, persunal b’taħriġ inadegwat fil-livell nazzjonali u f’dak reġjonali, u 
diffikulatajiet relatati maż-żamma tal-persunal;

 diffikultajiet biex jiġu stabbiliti sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni;

 żbilanċ bejn il-kontroll u l-kontenut;

 tħejjija insuffiċjenti għall-implimentazzjoni tal-proġetti, u nuqqas ta’ iter u risorsi tal-
proġetti;

 tibdiliet b’motivazzjoni politika fil-prijoritajiet ta’ investiment;

3. Itenni l-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri kemm fil-livell tal-UE kif ukoll 
f’dak nazzjonali bla ma jinħolqu diffikultajiet għall-benefiċjarji; jemmen li s-
simplifikazzjoni se tikkontribwixxi għal allokazzjoni mgħaġġla tal-fondi, rati ta’ 
assorbiment ogħla, effiċjenza ikbar, inqas żbalji u perjodi ta’ ħlas iqsar; jikkunsidra li 
jeħtieġ jintlaħaq bilanċ bejn is-simplifikazzjoni u l-istabilità tar-regoli u l-proċeduri;

4. Huwa tal-fehma ligħandha ssir enfasi fuq il-ħlasijiet biex jinkisbu r-riżultati iktar milli fuq 
l-iċċekkjar tal-inputs; jemmen, f’dan il-kuntest, li għandu jinstab bilanċ aħjar bejn, fuq 
naħa waħda, ir-regoli u l-proċeduri meħtieġa biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tan-
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nefqa tal-UE u min-naħa l-oħra t-trasformazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni biex issir iktar 
orjentata lejn il-prestazzjoni u iktar kosteffikaċi;

5. Huwa tal-fehma li għandu jkun hemm iffukar iktar b’saħħtu fuq il-frodi milli fuq l-
irregolaritajiet formali u fuq trattament iktar differenzjat tal-irregolaritajiet, filwaqt li 
jingħata lok għall-flessibilità skont il-gravità tal-irregolarità identifikata;

6. Jenfasizza li l-proporzjonalità bejn il-volum ta’ appoġġ u r-rekwiżiti ta’ kontroll għandha 
tissaħħaħ, u jenfasizza li l-koordinazzjoni tal-attività ta’ verifika għandha tissaħħaħ u 
għandu jiġi segwit il-prinċipju ta’ verifika unika fil-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss;

7. Jenfasizza l-importanza assoluta tal-adozzjoni fil-waqt tal-qafas finanzjarju multiannwali 
u ta’ gwida u regoli ċari u definittivi għall-Istati Membri sabiex jiġu evitati problemi 
inizjali fil-bidu tal-perjodu ta’ pprogramar li jmiss;

8. Jenfasizza l-benefiċċji tas-sinerġiji bejn il-FEŻR, il-FSE u l-FAEŻR; huwa tal-fehma li l-
flessibilità biex jiġu appoġġati l-azzjonijiet tat-tip FSE fil-programmi tal-FEŻR għandha 
tiżdied, u li l-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tirriżulta f’sistemi ta’ twassil 
simplifikati u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarji potenzjali fil-programmi 
kofinanzjati tal-UE; ifakkar f’dan il-kuntest fil-potenzjali tal-finanzjament trasversali, li 
għadu mhux qed jiġi sfruttat b’mod sħiħ;

9. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu iktar attenzjoni rigward it-tħejjija ta’ proġett u sabiex 
ifasslu riżervi tal-proġetti sabiex jiġi minimizzat ir-riskju li l-ispejjeż jaqbżu l-baġit u 
tinkiseb rata ta’ assorbiment għolja;

10. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu iktar sforzi biex jattiraw u jżommu persunal 
ikkwalifikat għall-ġestjoni tal-fondi tal-UE;

11. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu netwerks jew fora ta’ skambju ta’ informazzjoni 
fl-istrutturi ta’ implimentazzjoni tagħhom bl-għan li jiddiskutu l-esperjenzi u d-
diffikultajiet u jsir skambju tal-aħjar prattiki; jistieden ukoll lill-Istati Membri jgħinu lill-
benefiċjarji jindirizzaw ir-rekwiżiti ta’ kontroll iktar esiġenti billi jipprovdulhom appoġġ;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi programm ta’ kooperazzjoni madwar l-UE kollha 
bbażat fuq l-esperjenza tal-programmi ta’ ġemellaġġ sabiex titjieb il-kooperazzjoni bejn 
ir-reġjuni b’assorbiment għoli u dawk b’assorbiment baxx u biex jiġi ffaċilitat it-tixrid tal-
aħjar prattiki;

13. Jitlob lill-Kummissjoni tesplora l-introduzzjoni ta’ sistemi armonizzati ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-differenzi fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 
tal-Istati Membri;

14. Jinnota li l-istabbiliment ta’ sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat ta’ sikwit ikun 
proċess twil u kkumplikat, iżda minkejja dan jemmen li s-sħubijiet bejn is-settur pubbliku 
u dak privat li jiġu ppreparati minn qabel sew jistgħu jikkontribwixxu biex tiżdied il-
kapaċità ta’ assorbiment u għas-soluzzjoni ta’ diffikultajiet tal-kofinanzjament;

15. Jistieden lill-Istati Membri jinfurmaw liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali
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b’mod komplet dwar il-possibilitajiet ta’ finanzjament, l-eliġibbiltà għall-kofinanzjament 
mill-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni, ir-regoli ta’ kofinanzjament u r-regoli tar-
rimborż, u dwar fejn isibu s-sejħiet għal proposti;

16. Isostni li l-governanza f’diversi livelli u l-prinċipju ta’ sħubija huma elementi kruċjali fl-
effikaċja tal-programmi operattivi u għal kapaċità ta' assorbiment għolja;+ jirrakkomanda 
li l-Istati Membri jsaħħu b’mod konsistenti l-prinċipju ta’ sħubija u dak tat-trasparenza fl-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi, u jinvolvu l-livelli subnazzjonali mill-bidu 
nett fid-definizzjoni tal-prijoritajiet ta’ investiment, fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
innifsu u fl-implimentazzjoni tal-pogrammi;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

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. Għaldaqstant, 
dan ir-Rapport iħares lejn il-problemi, ir-raġunijiet li wasslu għalihom u l-prattiki tajba matul 
il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali (2007-2013) u għandu jislet lezzjonijiet għall-politika 
ta’ koeżjoni futura tal-UE.

Sfond ġenerali

Bit-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 effikaċi u effiċjenti. 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 proprja 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 appoġġati mill-UE, jiġu ppjanati u żgurati dawn il-
kontribuzzjonijiet nazzjonali f’baġits multiannwali, u jinġabru kontribuzzjonijiet mis-
sħab 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 is-sħab involuti, jikkonformaw 
mar-rekwiżiti amministrattivi u ma’ dawk ta’ rappurtar, jiffinanzjaw u jissorveljaw l-
implimentazzjoni ta’ programmi u proġetti u jevitaw l-irregolaritajiet.

Il-kapaċità ta’ assorbiment mhijiex parametru imma varjant. Din tvarja ħafna fost l-Istati 
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 fil-livell lokali u f’dak 
reġjonali f’kull stadju tal-proċess.

Raġunijiet li wasslu għall-problemi ta’ assorbiment

 Problemi inizjali fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni

L-Istati Membri kellhom diffikultajiet biex ilestu l-proċeduri tal-valutazzjoni 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-
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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. 

 Problemi finanzjarji

L-impatt tar-reċessjoni ekonomika globali 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.

 Rekwiżiti regolatorji

Il-qafas regolatorju 2007-2013, b’mod ġenerali tejjeb iċ-ċarezza apparagun tal-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 biddlu l-interpretazzjoni tagħhom tar-regolamenti matul il-perspettiva finanzjarja.

 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 tal-kompiti u r-responsabilitajiet. F’xi każijiet inħolqu wisq 
organizzazzjonijiet u kien qed isir xogħol doppju.

 Ir-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 
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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 
ikkawżati mill-kriżi fuq l-impjiegi fis-settur pubbliku jimplikaw li hemm żieda fil-
kontrolli esternalizzati. Ir-rotazzjoni tal-persunal fil-Kummissjoni tista’ tikkawża bidliet 
fl-interpretazzjoni ta’ ċerti regoli matul l-implimentazzjoni ta’ Programm Operazzjonali. 

 Sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni

Seta’ 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 mhux ċara biżżejjed jew tardiva, il-kwalità 
tal-gwida nazzjonali dwar is-sistemi ta’ kommunikazzjoni u informazzjoni, u kemm din 
tasal f’waqtha għand id-destinatarji.

 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-
benefiċjarji huma skoraġġuti bir-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.

Proposti biex titjieb il-kapaċità ta’ assorbiment

Ir-regoli relatati mal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni huma kumplessi u għalhekk 
diffiċli jkun hemm konformità magħhom, u dan qed jikkawża l-iżbalji. Għalhekk, l-Istati 
Membri jqattgħu ammont sproporzjonat ta’ żmien jippruvaw jimmaniġġjaw u jikkontrollaw 
dawn l-iżbalji. Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li r-regoli u l-proċeduri għandhom jiġu 
ssimplifikati sabiex jinkisbu rati ogħla ta’ assorbiment, jitnaqqsu l-iżbalji u tiżdied l-
effiċjenza. Fl-istess ħin għandu jinstab bilanċ tajjeb bejn is-simplifikazzjoni u l-istabilità tar-
regoli u l-proċeduri. 

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 ukoll li ssir riflessjoni fuq il-marġni ta’ żball fin-nefqa tal-proġett. Barra minn hekk 
il-koordinazzjoni tal-attività ta’ verifika għandha tissaħħaħ permezz tal-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ verifika unika. Ir-rapporteur jenfasizza li l-proporzjonalità bejn kemm jingħata 
appoġġ u l-ammont ta’ rekwiżiti ta’ kontroll għandha tissaħħaħ. 

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 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 fuq l-ilħuq tal-objettivi mingħajr ma jkun hemm deroga mir-
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regola ewlenija li tirrigwarda l-ġestjoni finanzjarja soda.

Ir-rapporteur jenfasizza li l-adozzjoni f’waqtha tal-qafas finanzjarju multiannwali u ta’ regoli 
ċari u definittivi u tal-gwida għall-Istati Membri hija ta’ importanza kbira.

Huwa jemmen ukoll li 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 ta’ 
benefiċjarji potenzjali fi programmi kofinanzjati tal-UE. Tista’ tiġi kkunsidrata l-possibilità li 
tiżdied il-flessibilità fl-appoġġ għal azzjonijiet tat-tip FSE fil-programmi tal-FEŻR u viċe 
versa.

Fil-fehma tar-Rapporteur, l-Istati Membri għandhom jagħtu iktar attenzjoni rigward it-tħejjija 
tal-proġetti u rigward l-iter u r-risorsi tal-proġetti sabiex il-ġestjoni tal-fondi strutturali u ta’ 
koeżjoni tkun suċċess; Barra minn hekk għandhom jagħmlu iktar sforzi biex jattiraw u 
jżommu persunal ikkwalifikat f’kull livell tal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE;

Ir-Rapporteur jiġbed l-attenzjoni għad-differenzi kbar fil-kapaċità ta’ assorbiment tal-Istati 
Membri. Għalhekk jipproponi li jiġi stabbilit programm ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri bl-għan tal-iskambju tal-aħjar prattiki. Fl-aħħar nett itenni l-importanza tal-
governanza f’diversi livelli u l-prinċipju tas-sħubija fil-ġestjoni tal-fondi strutturali u ta’ 
koeżjoni.


