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RAPPORT TAL-KUMMISSJONI
IL-21 RAPPORT ANNWALI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-FONDI
STRUTTURALI (2009)
Dan ir-rapport huwa ppreżentat b’konformità mal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (KE)
Nru 1260/1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali. Huwa
jkopri l-attivitajiet marbuta mal-għajnuna tal-Fondi Strutturali 2000-2006 matul l-2009.
Aktar tagħrif dettaljat jista’ jinkiseb mid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni
(anness ma’ dan ir-rapport).
1.

INTRODUZZJONI
L-2009 kienet l-għaxar sena li fiha ġew implimentati l-programmi u l-proġetti talFondi Strutturali għall-perjodu ta’ programmar 2000-2006. B’kollox ġew ġestiti
7181-il programm operazzjonali fl-2009.
L-Istati Membri u r-reġjuni bi programmi b’rati ta’ eżekuzzjoni għolja setgħu jibdew
il-preparazzjoni għall-għeluq. Il-qafas ġenerali għall-għeluq tal-għajnuna tal-Fondi
Strutturali tal-2000-2006 kien stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006)3424
fl-2006, emendata bid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni C(2008)1362 u C(2009)960.
Fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u l-pakkett ta’ rkupru propost mill-Kummissjoni,
ingħatat estenzjoni ta’ sitt xhur (jew 12-il xahar) fuq bażi ta’ programm bi programm
għall-Istati Membri li għamlu din l-għażla. B’kollox 385 programm għażlu li
jestendu d-data finali tagħhom tal-eliġibbiltà. Din il-flessibbiltà għanda tippermetti
implimentazzjoni kompleta tal-fondi allokati billi tindirizza sfidi mhux mistennija
tal-assorbiment tal-programm u, konsegwentement, tikseb l-għanijiet tal-programmi.
Flimkien mal-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti tal-Fondi Strutturali 20002006 u l-preparazzjoni għall-għeluq tagħhom, il-Kummissjoni kienet ukoll involuta
bis-sħiħ fl-implimentazzjoni ta’ 434 programm (317-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FEŻR), 117-il Fond Soċjali Ewropew (FSE))2 għall-perjodu 2007-2013 fl2009.
Sabiex tkun tista’ turi l-valur miżjud tal-politika Ewropea ta’ koeżjoni, ilKummissjoni kompliet twettaq il-valutazzjoni ex post tal-Objettivi 1 u 2 għallperjodu 2000-2006. Ir-rapport ta’ sinteżi tal-valutazzjoni ex post ġie ppubblikat
f’April 20103. Barra minn hekk, il-valutazzjonijiet ex post għall-inizjattivi
Komunitarji URBAN u INTERREG, li tnedew fl-2008, ġew ippubblikati
f'Ġunju 2010. Il-valutazzjoni ex post tal-Inizjattiva Komunitarja EQUAL tnediet fil-
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226 Objettiv 1 u Objettiv 2, 47 Objettiv 3, 12 SFGS (barra l-Objettiv 1), 81 INTERREG, 71 URBAN,
27 EQUAL, 73 LEADER+ u 181 programmi ta’ Azzjonijiet Innovattivi
Ara l-Komunikazzjoni dwar ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji u l-programmi għall-perjodu ta’
programmar 2007-2013.
ippubblikat f’: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
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bidu tal-2009 u r-riżultati preliminari tagħha ġew ippreżentati fil-bidu tal-2010. Firrigward tal-Istrument Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd (SFGS), il-valutazzjoni ex
post twettqet fl-2009. Fl-2009 il-Kummissjoni nediet ukoll il-valutazzjoni ex post ta'
Leader+.
L-iskambju tal-esperjenza ġiet promossa, notevolment permezz ta’ netwerks interreġjonali u urbani u l-konferenza “Reġjuni għal Bidla Ekonomika: Netwerking għal
riżultati”, fejn għat-tieni darba l-proġetti ta’ innovazzjoni ta’ prattiki tajba ġew
ippremjati bir-“RegioStars”.
F’Ottubru 2009, flimkien mal-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kummissjoni organizzat ilĠRANET MIFTUĦA GĦALL-PUBBLIKU “Ġimgħa Ewropea tar-reġjuni u libliet”. Attendew l-avveniment iktar minn 6 000 parteċipant.
Il-presidenza Svediża organizzat konferenza ta’ jumejn dwar is-Sħubija u d-Djalogu
Soċjali fil-Fond Soċjali Ewropew. Din il-konferenza ffukat fuq ir-rwol kruċjali talinvolviment tal-imsieħba soċjali fl-FSE u l-involviment tagħhom fid-disinn u limplimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta’ rkupru.
2.

ANALIŻI TAL-IMPLIMENTAZZJONI

2.1.

L-Implimentazzjoni tal-Baġit

2.1.1.

L-FEŻR
L-2009 kienet sena eċċellenti f’dak li jirrigwarda l-eżekuzzjoni baġitarja. Ir-rata
ġenerali tal-eżekuzzjoni għall-ħlasijiet laħqet 100,0% tal-allokazzjoni tal-krediti ta’
ħlas annwali billi tħallsu EUR 4 100 miljun lill-Istati Membri għal programmi u
proġetti reġjonali. Filwaqt li l-eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-ħlasijiet għallObjettiv 1 (EUR 3 100 miljun) kienet ogħla milli inizjalment previst
(EUR 187,0 miljun iktar), il-ħlasijiet għall-Objettiv 2 u l-programmi INTERREG
kienu inqas mill-baġit inizjali għall-2009 (tħallsu rispettivament EUR 575,0 miljun u
EUR 334,0 miljun). Tħallsu EUR 53,0 miljun addizzjonali għal programmi oħra:
URBAN u Azzjonijiet Innovattivi. Il-livell aktar baxx ta’ ħlasijiet għall-Objettiv 2 u
l-programmi INTERREG huwa spjegat permezz ta’ eżekuzzjoni eċċezzjonalment
għolja fl-2008, fejn sabiex jiġu koperti d-domandi eċċessivi għall-ħlasijiet, saru
trasferimenti mil-linji tal-baġit relatati mal-programmi 2007-2013. Fl-2009, inbidlet
din ix-xejra u għalhekk l-approprjazzjonijiet tal-ħlasijiet 2000-2006 pendenti ġew
ittrasferiti fil-linji baġitarji 2007-2013, li ppermettew 100,0% tal-eżekuzzjoni talkrediti tal-ħlas għal programmi FEŻR iffinanzjati taħt iż-żewġ perjodi ta’
programmar.
Għall-perjodu 2000-2006 kollu, sat-tmiem tal-2009, tħallsu EUR 121 200 miljun lillIstati Membri. Dan jagħti rata medja ta’ assorbiment għall-Istati Membri kollha ta’
93,5% tal-allokazzjoni ġenerali ta’ EUR 129 600 miljun.
Fit-tmiem tal-2009, impenji minn snin preċedenti li fuqhom kellhom jsiru l-ħlasijiet
(RAL) ammontaw għal EUR 8 400 miljun jew 6,4 % tal-impenji totali, biex jitqabblu
ma’ EUR 12 600 miljun sat-tmiem tal-2008.
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Bħal ma ġara fl-2008, l-hekk imsemmija regola tal-“n+2” ma kinitx tapplika fl-2009.
Bħala regola ġenerali, l-aħħar porzjon tal-impenji (jiġifieri 2006) se jiġi użat biex
jiġu eżegwiti ħlasijiet finali ladarba jintlaħaq ftehim dwar l-għeluq tal-programm
bejn is-servizzi tal-Istat Membru u tal-Kummissjoni. Skont dan, l-ammont li għandu
jiġi rilaxxjat se jkun ikkalkulat biss fl-istadju tal-għeluq tal-programm operazzjonali
partikolari4.
2.1.2.

FSE
2009 kienet sena sodisfaċenti għall-Fond Soċjali Ewropew. Il-konsum tal-krediti talħlasijiet laħaq EUR 1 540 miljun. Dan jikkorrispondi għal 97,0% tal-allokazzjoni talkrediti ta’ ħlasijiet annwali.
It-total tal-impenji pendenti (RAL) fit-tmiem tal-2009 kien ta’ EUR 4 800 miljun
(imqabbel ma’ EUR 6 400 miljun fl-2008). Dan jirrappreżenta 7,0 % tal-impenji
totali għall-perjodu 2000-2006 u huwa ekwivalenti għal ħames xhur ta’ impenji fuq
il-bażi ta’ medja ta’ EUR 11 000 miljun imħallsa kull sena.
Fl-2009, bħal ma ġara fis-sena preċedenti, l-hekk imsemmija regola tal-“n+2” ma
kinitx tapplika. L-ammont totali li għandu jkun diżimpenjat skont ir-regola “n+2”
għall-perjodu tal-programmar 2000-2006 se jiġi ffinalizzat f'għeluq il-programmi
operazzjonali (Artikolu 105(3) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006).
Għall-perjodu kollu, sat-tmiem tal-2009, tħallsu EUR 63 800 miljun lill-Istati
Membri. Dan jirrappreżenta rata ta’ assorbiment għall-Istati Membri kollha ta’
93,0% tal-allokazzjoni ġenerali ta’ EUR 68 600 miljun.

2.1.3.

FAEGG
L-ammont totali mħallas fl-2009 kien ta’ EUR 468,2 miljun jew 97,9% talallokazzjoni ta’ krediti ta’ ħlas annwali (somma ta’ EUR 417,9 miljun ġiet trasferita
matul is-sena lil linji baġitarji oħra barra mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija
(FAEG)). Ir-rata ta’ eżekuzzjoni rigward il-baġit inizjali għall-approprjazzjonijiet talħlasijiet kienet ta’ 52,3%.
F’termini assoluti, l-ammont imħallas huwa ħafna inqas mill-ammont imħallas fl2008 (EUR 1 500 miljun inqas). Hemm żewġ raġunijiet ewlenin għal dan it-tnaqqis:
– Il-programmi tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-Gwida tal-FAEG segwew ritmu
għoli ħafna ta’ implimentazzjoni fis-snin preċedenti. Fit-tmiem tal-2008, 91,9%
tal-kontribuzzjoni tal-Fond ipprogrammat għall-perjodu kollu diġà kienu tħallsu, u
numru sostanzjali ta’ programmi (66 minn total ta’ 152), kien diġà laħaq limitu ta’
ħlas ta’ 95,0% għal ħlasijiet temporanji. F’dawn il-każijiet, l-ebda ħlasijiet
ulterjuri ma kienu possibbli sal-għeluq.
– In-nefqa baxxa tal-Gwida tal-FAEG fl-2009 kienet fil-biċċa l-kbira tagħha
kkumpensata permezz ta’ EUR 8 210 miljun ta’ nefqa tal-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) skont il-programmar għall-iżvilupp
rurali għall-2007-2013 (issa distint mill-Fondi Strutturali).
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L-impenji pendenti (RAL) tal-Gwida tal-FAEG fit-tmiem tal-2009 ammontaw għal
EUR 1 354,6 miljun, ekwivalenti għal 6.0% tal-allokazzjoni totali għall-2000-2006.
Dan l-ammont huwa EUR 468,2 miljun iktar baxx mill-EUR 1 800 miljun RAL fi
tmiem l-2008.
2.1.4.

L-SFGS
Ir-rata ġenerali tal-assorbiment għall-ħlasijiet kienet ta’ 69,5%, b’EUR 114,2 miljun
tal-EUR 164,4 miljun disponibbli li tħallsu lill-Istati Membri. Rigward il-livell ta’
eżekuzzjoni tal-approprjazzjoni tal-ħlasijiet, ġew imħallsa EUR 103,0 miljun tħat lObjettiv 1 u EUR 11,1 miljun barra l-Objettiv 1.
L-RAL totali għall-SFGS fit-tmiem tas-sena 2009 laħaq EUR 306,2 miljun (meta
mqabbel mal-EUR 449,3 miljun fl-2008). Dan jirrappreżenta 7,8% tal-impenji totali
għall-perjodu 2000-2006.
Għall-perjodu kollu, sa tmiem l-2009, EUR 3 629 miljun tħallsu lill-Istati Membri.
Dan jirrappreżenta rata ta’ assorbiment għall-Istati Membri kollha ta’ 92,2% talallokazzjoni ġenerali ta’ EUR 3 935 miljun.

2.2.

Implimentazzjoni tal-Programm

2.2.1.

Objettiv 1
Il-programmi tal-Objettiv 1 ikkonċentraw fuq proġetti ta’ infrastruttura bażika
(40,2%), bi kważi nofs l-investiment kollu f’din il-kategorija li ntefaq fuq linfrastruttura tat-trasport (49,9%). Iktar minn terz (34,9%) tar-riżorsi tal-Objettiva 1
ġew investiti fl-ambjent produttiv u l-proġetti produttivi mmirati lejn ir-riżorsi jieħdu
22,5% tar-riżorsi.

2.2.2.

Objettiv 2
Il-punt fokali tal-programmi fir-reġjuni tal-Objettiv 2 jibqa’ fuq l-investimenti
produttivi, b’iktar minn nofs ir-riżorsi finanzjarji kollha allokati għal din il-kategorija
(55,4%). It-tieni qasam bl-aktar appoġġ huwa l-infrastruttura bażika, b’29,2% tarriżorsi kollha tal-Objettiv 2. Fil-kategorija tar-riżorsi umani (10,5%), il-flessibilità
tal-forza tax-xogħol, l-attività intraprenditorjali, l-innovazzjoni, l-informazzjoni u tteknoloġiji tal-komunikazzjoni huma l-oqsma ewlenin tal-investiment (31,6%).

2.2.3.

Objettiv 3
L-implimentazzjoni tal-programm tal-FSE fl-2009 kompliet tiffoka fuq l-Istrateġija
Ewropea għall-Impjiegi, b’mod partikolari fuq il-miżuri mmirati lejn it-titjib talimpjegabbiltà fis-suq tax-xogħol (30,6% tan-nefqa ċertifikata), it-tagħlim tul il-ħajja
(l-azzjonijiet li jiżviluppaw it-taħriġ edukattiv u vokazzjonali kienu jirrappreżentaw
22,8% tan-nefqa ċertifikata), l-inklużjoni soċjali (20,8%) u l-opportunitajiet indaqs
(6,5%).

2.2.4.

Is-sajd barra mill-Objettiv 1
In-nefqa tal-programmi tal-iSFGS barra l-Objettiv 1 kienet tiffoka fuq l-ipproċessar u
t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-sajd (26,7%). It-tieni miżura l-aktar importanti
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kienet l-aġġustament tal-isforz tas-sajd (17,8%), segwita mir-rinnovazzjoni u lmodernizzazzjoni tal-flotta tas-sajd (17,5%), il-faċilitajiet tal-portijiet tas-sajd
(16,9%) u l-azzjonijiet minn professjonisti (taħriġ vokazzjonali, sajd kostali żgħir)
(12,8%).
2.2.5.

Inizjattivi Komunitarji

2.2.5.1. INTERREG
Sa tmiem l-2009, il-81 programm tal-INTERREG III jew dawk marbuta mal-viċinat
kienu għażlu madwar 18 000 proġett u netwerks bil-għan li jnaqqsu l-effetti talfruntieri nazzjonali, l-ostakli lingwistiċi u d-differenzi kulturali kif ukoll li
jiżviluppaw iż-żoni qrib il-fruntieri, filwaqt li jappoġġjaw l-iżvilupp strateġiku u lintegrazzjoni territorjali f’żoni akbar tal-Unjoni u integrazzjoni aħjar mal-ġirien
tagħha. L-effikaċja tal-politiki u l-istrumenti tal-iżvilupp reġjonali ġiet ukoll sostnuta
permezz tal-qsim tal-aħjar prattiki u l-iskambju ta’ esperjenza.
Fl-2009, l-implimentazzjoni tal-programmi kompliet tagħmel progress stabbli b'rata
tal-eżekuzzjoni ta’ ħlasijiet ta’ 92,0%. B’kollox, ġew diżimpenjati total ta’
EUR 135,0 miljun matul il-perjodu ta’ programmazzjoni minħabba r-regola
awtomatika tad-diżimpenn.
2.2.5.2. EQUAL
Il-programmi tal-Inizjattiva Komunitarja EQUAL kienu amministrattivament
magħluqa fl-2008 fil-parti l-kbira tal-Istati Membri. Ftit kienu dawk li talbu
estenzjoni tad-data finali tal-eleġibbiltà sal-2009 biex jiksbu rata ogħla ta’
assorbiment u biex jissuktaw bl-azzjonijiet għall-integrazzjoni.
2.2.5.3. URBAN
Fl-2009 tkompliet il-ħidma fuq il-ġestjoni tal-71 programm operazzjonali talInizjattiva Komunitarja URBAN kif ukoll fuq il-ġestjoni tal-programm URBACT I.
Il-programm URBACT II, wieħed mill-istrumenti ewlenin tal-inizjattiva tar-Reġjuni
għall-Inizjattiva għall-Bidla Ekonomika, kellha bidu ta’ suċċess fl-2008 u 2009.
B’kollox, tnedew dsatax-il netwerk tematiku u sitt gruppi ta’ ħidma.
2.2.5.4. LEADER+
L-Inizjattiva Komunitarja Leader+ kienet magħmula minn tliet azzjonijiet: limplimentazzjoni ta’ strateġiji lokali ta’ żvilupp permezz ta’ sħubija pubblika u
privata, il-kooperazzjoni bejn territorji rurali u netwerking. Ġew approvati
73 programm tal-Leader+ għall-UE-15 għall-perjodu 2000-2006. L-Istati Membri li
ssieħbu fl-UE riċentement kellhom l-għażla li jintegraw miżuri tat-tip Leader+ filprogrammi tagħhom tal-FAEG tal-Objettiv 1. Fl-2009, il-Kummissjoni rċiviet ukoll
rapporti finali tal-programmi magħluqa sat-tmiem tal-2008. L-estenzjoni talprogramm ta’ eliġibbiltà sat-30 ta’ Ġunju 2009 kienet mitluba għal 41 programm talLeader +.
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2.2.6.

Azzjonijiet innovattivi

2.2.6.1. L-FEŻR
Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali mexxa wkoll 181 Programm
Reġjonali ta’ Azzjonijiet Innovattivi (150 ingħalqu sal-31 ta’ Diċembru 2009, li
minnhom 28 ingħalqu matul is-sena 2009) li jgħinu fil-promozzjoni ta’ innovazzjoni
strateġika fir-reġjuni billi jesperimentaw b’metodi u prattiki innovattivi maħsuba
biex itejbu l-livell ta’ innovazzjoni u l-kwalità tal-għajnuna tal-UE taħt tliet temi: lgħarfien u l-innovazzjoni teknoloġika, is-soċjetà tal-informazzjoni u l-iżvilupp
sostenibbli.
2.2.6.2. l-FSE
Matul l-2009, l-Azzjonijiet Innovattivi għall-proġetti tal-2005 u l-2006 kienu għeluq
ta’ proġetti magħluqa u ġew iffinalizzati kif previst. Proġett wieħed biss ma ġiex
iffinalizzat minħabba s-sottomissjoni tardiva tal-kjarifiki mill-Promotur. Dan lgħeluq finalment sar fl-ewwel semestru tal-2010.
3.

KONSISTENZA U KOORDINAZZJONI

3.1.

Il-konsistenza ma’ linji politiċi Komunitarji oħra
Ir-rapporti preċedenti għandhom żviluppi rilevanti dettaljati fir-rigward tal-iżgurar
tal-konsistenza bejn il-politika ta' koeżjoni u prijoritajiet politiċi oħra tal-UE bħallgħanijiet tal-politika ta’ kompetizzjoni, tas-suq intern, tal-ambjent, tat-trasport u talugwaljanza bejn is-sessi. Ma kienx hemm tibdil speċifiku fir-rekwiżiti jew flaspettattivi dwar l-awtoritajiet tal-ġestjoni hekk kif il-programmi tal-2000-2006
daħlu fl-aħħar xhur tal-implimentazzjoni.

3.2.

Il-koordinazzjoni tal-istrumenti

3.2.1.

Il-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni
Fl-2000-2006, il-25 Stat Membru kollha bbenefikaw mis-sostenn tal-Fondi
Strutturali, filwaqt li tlettax-il Stat Membru bbenefikaw ukoll mill-Fond ta’ Koeżjoni
li jgħin lill-pajjiżi anqas għonja. Il-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Fondi
Strutturali ġew ikkoordinati bir-reqqa, kif ukoll rigward il-Fond ta’ Koeżjoni (b’mod
partikolari l-FEŻR), biex tiġi evitata d-dupplikazzjoni fil-proġetti appoġġjati.

3.2.2.

Il-Fondi Strutturali u l-BEI/FEI
Il-Kummissjoni u l-BEI u l-FEI saħħu l-kooperazzjoni tagħhom billi waqqfu t-tliet
inizjattivi JASPERS, JEREMIE u JESSICA.
JASPERS – Assistenza Konġunta għall-appoġġ tal-Proġetti fir-Reġjuni Ewropej –
hija faċilità ta’ għajnuna teknika għat-tnax-il pajjiż li ssieħbu mal-UE fl-2004 u fl2007 biex tgħinhom jippreparaw proġetti ewlenin li jkunu megħjuna minn fondi talUE. F’Novembru 2008, għal parti mill-Pakkett ta’ Rkupru Ekonomiku, ilKummissjoni iddeċidiet li żżid ir-riżorsi pprovduti lil JASPERS b'25,0% imqabbel
mal-2008, mill-2009 ’l quddiem.
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JEREMIE – Riżorsi Konġunti Ewropej għall-Intrapriżi Mikro sa Medji – hija linizjattiva konġunta tal-Kummissjoni mal-FEI (il-Fond Ewropew ta’ Investiment) li
ġiet imfassla bl-għan li żżid l-użu tal-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarji fil-qafas talpolitika tal-koeżjoni biex ittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-espanzjoni u linvestiment tal-SMEs fl-innovazzjoni, kif ukoll għall-finanzjament tal-ħolqien ta’
negozju ġdid.
JESSICA – Appoġġ Konġunt għall-Iżvilupp Sostenibbli f’Żoni ta’ Bliet – hija linizjattiva konġunta tal-Kummissjoni mal-BEI (Bank Ewropew ta’ Investiment) u lBKE (il-Bank ta’ Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa) li ġiet imfassla bl-għan li żżid lużu tal-instrumenti tal-inġinerija finanzjarja fil-qafas tal-Politika ta’ Koeżjoni għassostenn tal-iżvilupp u r-riġenerazzjoni urbani sostenibbli..
4.

VALUTAZZJONIJIET
Fl-2009, il-Kummissjoni kompliet twettaq il-valutazzjonijiet biex tappoġġja t-teħid
tad-deċiżjonijiet skont il-Politika ta’ Koeżjoni.
FEŻR
Fl-2009, il-Kummissjoni kompliet twettaq il-valutazzjoni ex post tal-Objettivi 1 u 2
għall-perjodu 2000-2006 billi użat total ta’ 14-il “pakkett ta’ ħidma” marbuta ma’
xulxin biex tesplora aspetti differenti tal-effikaċja u l-effiċjenza tal-Politika ta’
Koeżjoni. Ir-riżultati tal-istudji ġew ippubblikati fir-rapport ta’ sinteżi talvalutazzjoni ex post f’April 2010.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni nediet il-valutazzjonijiet li ġejjin fl-2009: 1) ilvalutazzjoni ex post tal-Fond ta’ Koeżjoni (inkluż dak li qabel kien l-ISPA), 2) żewġ
valutazzjonijiet ulterjuri għall-Objettivi 1 u 2 tal-perjodu 2000-2006.
FSE
Tkompliet ukoll il-ħidma fuq il-valutazzjoni ex post tal-FSE fil-perjodu ta’
programmar 2000-2006. Ir-riżultati provviżorji tal-valutazzjoni ewlenija ex post talFSE kienu disponibbli fit-tmiem tal-2009 / bidu tal-2010. Il-valutazzjoni ex post talInizjattiva Komunitarja EQUAL tnediet fil-bidu tal-2009, u r-riżultati preliminari
tagħha ġew ippreżentati fil-bidu tal-2010.
Minbarra l-valutazzjoni ewlenija ex post tal-2000-2006, ġiet imwettqa valutazzjoni
tematika dwar l-appoġġ tal-FSE lill-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni fil-Ħarsien
Soċjali u fl-Inklużjoni Soċjali, kif ukoll valutazzjoni tal-impatt tal-FSE fuq ilfunzjonament tas-suq tax-xogħol u fuq l-investiment fl-infrastruttura tal-kapital uman
permezz ta’ appoġġ lil sistemi u strutturi.
L-FAEG
Valutazzjoni ‘ex-post’ ta’ LEADER+
Fl-2009, il-Kummissjoni nediet il-valutazzjoni ex post ta’ Leader+. L-iskop ta’ din ilvalutazzjoni huwa li tevalwa l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza u s-sostenibbiltà
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tal-programmi Leader+ u l-miżuri tat-tip Leader+ kif implimentati rispettivament flUE-15 u l-UE-10.
5.

KONTROLLI

5.1.

L-FEŻR
Bħala parti mill-istrateġija tiegħu għall-kisba ta’ assigurazzjoni fuq ir-regolarità tannefqa
mħallsa
fl-għeluq
tal-programmi
tal-FEŻR
għall-perjodu
ta’
programmar 1994-1999, twettqet inkjesta dwar il-verifika tal-għeluq bejn l-2003 u l2009. Għal seba' programmi mill-54 verifikati, ġie konkluż li m’għandhom jiġu
applikati l-ebda korrezzjonijiet. F’25 programm, l-Istati Membri aċċettaw ilkorrezzjonijiet finanzjarji proposti mill-Kummissjoni. Fi 22 programm, ġew applikati
korrezzjonijiet finanzjarji minn deċiżjoni tal-Kummissjoni.
Għall-perjodu ta’ programmar 2000-2006, inbdiet inkjesta ta’ verifika f’nofs l-2004
biex teżamina t-tħaddim effikaċi tal-elementi ewlenin tas-sistemi tal-ġestjoni u
kontroll fl-Istati Membri għal programmi prinċipali. Il-verifiki jinkludu żewġ fażijiet,
reviżjoni tas-sistemi u verifika ta’ kampjun tal-proġetti magħżula fuq bażi
rappreżentattiva. Ix-xogħol ta’ verifika fuq il-post ippjanat inizjalment ġie konkluż
sat-tmiem tal-2006 għall-UE-15 u t-tmiem tal-2007 għall-UE-10. Verifiki
addizzjonali fuq programmi UE-15 twettqu fl-2007-2008 biex jestendu l-kopertura
jew jindirizzaw riskji speċifiċi jew biex tkun segwita l-implimentazzjoni tal-pjanijiet
ta’ azzjoni. Fit-tmiem tal-2009, total ta’ 220 missjonijiet ta’ verifika (eskluża lINTERREG) ġew imwettqa fl-eżaminazzjoni tal-funzjonament tal-elementi ewlenin
tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll fl-Istati Membri. Il-programmi verifikati,
jirrappreżentaw 43,0% tan-numru tal-programmi prinċipali u 76,0% talkontribuzzjoni ppjanata tal-FEŻR. Rigward l-INTERREG, tnediet inkjesta ta’
verifika separata fl-2006 u ġiet implimentata iktar fl-2007 u 2008 u ġiet konkluża fl2009 għall-parti l-kbira tat-23 programm eżaminati li jirrappreżentaw 54,0% talammont impenjat.

5.2.

L-FSE
Il-Kummissjoni adottat seba’ deċiżjonijiet ta’ korrezzjonijiet finanzjarji għal
programmi tal-FSE 1994-1999 għal-Lussemburgu, Spanja, il-Belġju u l-Finlandja.
Matul il-perjodu ta’ programmar 2000-2006, il-ħidma mwettqa mid-Direttorat
Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs inkludiet levalwazzjoni tad-deskrizzjonijiet tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll, analiżi tarrapporti ta’ verifika tas-sistema nazzjonali u rapporti annwali ta’ kontroll fil-kuntest
ta’ laqgħat ta’ koordinament bilaterali annwali, u tliet inkjesti ta’ verifika ewlenin
(inkjesta dwar il-verifika tat-tħaddim effikaċi tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll flIstati Membri, inkjesta dwar in-nefqa tal-proġett biex tinkiseb assigurazzjoni
raġonevoli dwar il-konformità mal-qafas leġiżlattiv, inkjesta għal reviżjoni taxxogħol tal-entitajiet ta’ stralċ fl-Istati Membri bi tħejjija għall-għeluq talprogrammi 2000-2006).
Bħala riżultat tal-inkjesti ta’ verifika ta’ hawn fuq, fit-tmiem tal-2009, l-unitajiet ta’
verifika kienu wettqu missjonijiet fuq il-post fi Stati Membri li koprew 94,9% talprogrammi operazzjonali.
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5.3.

L-FAEG
Fir-rigward tal-perjodu 1994-1999, il-programm ta’ verifika ex-post ippjanat għal
dan il-perjodu kien diġà komplut fl-2006. L-aħħar proċeduri ta’ korrezzjoni
finanzjarja tlestew fl-2009 (l-aħħar waħda fi Frar 2010).
Ġew verifikati 26 programm fl-2009 għall-perjodu 2000-2006 (UE-25). B’kollox, fittmiem tal-2009, 103 programmi minn 152 kienu soġġetti għal verifika (67,8%), li
koprew EUR 21 700 miljun (96,4%) tan-nefqa totali pprogrammata. Il-problemi
tipiċi identifikati kienu: verifiki ta’ ġestjoni inadegwati, nuqqas ta’ verifika talkriterji ta’ eliġibbiltà skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni agrikola u livell baxx
ta’ kontrolli indipendenti. Dawn is-sejbiet qed jiġu segwiti mal-Istati Membri
kkonċernati fi proċeduri ta’ korrezzjoni finanzjarja. Bħalissa għaddejjin numru ta’
proċeduri ta’ korrezzjoni finanzjarja. Tliet deċiżjonijiet ta’ korrezzjoni finanzjarja li
jkopru tliet programmi ġew adottati mill-Kummissjoni matul is-sena.

5.4.

L-SFGS
Fl-2009, ma saru l-ebda ħlasijiet għall-programmi għall-perjodu 1994-1999.
Sat-tmiem tal-2009, 50 minn 52 programm ġew magħluqa (96 %). Il-proċedura għażżewġ programmi li fadal se tiġi ffinalizzata fl-ewwel semestru tal-2010.
Sa mill-bidu tal-perjodu ta’ programmar 2000-2006, id-Direttorat Ġenerali għallAffarijiet Marittimi u s-Sajd wettaq total ta’ 53 missjoni ta’ verifika li jkopru lprogrammi kollha tiegħu minn fond wieħed (18-il programm li jirrappreżentaw
kontribuzzjoni tal-baġit inizjali ta’ EUR 3 608 miljun – 87,0% tal-baġit totali tal2000-2006) kif ukoll 18-il programm minn fondi differenti li jirrappreżentaw
kontribuzzjoni ta’ EUR 374,6 miljuni – 9,5% tat-total tal-baġit inizjali tal-2000-2006.
B’kollox, il-verifiki tas-sistemi tad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u sSajd koprew programmi li jirrappreżentaw 96,5% tal-kontribuzzjoni inizjali totali talSFGS għall-2000-2006. Għall-programmi l-oħra, l-assigurazzjoni tinkiseb minn
ħidma ta’ verifika u/jew verifiki nazzjonali oħra tad-Direttorat Ġenerali tal-Fondi
Strutturali.
Id-disa’ verifiki tal-SFGS imwettqa fl-2009 koprew għaxar programmi operazzjonali.
Għall-programmi l-oħra l-verifiki kienu ffokati fuq il-verifika u s-segwitu talfunzjonament effikaċi tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll għall-perjodu 2000-2006 u lpreparazzjoni għall-għeluq.

5.5.

L-OLAF
Matul l-2009, l-OLAF wettaq 38 missjoni fl-Istati Membri marbuta ma' miżuri
kofinanzjatji mill-Fondi Strutturali. Madwar 28 minn dawn il-missjonijiet kienu
jikkonċernaw kontrolli fuq il-post5 (li matulhom twettqu 49 kontroll fuq il-post ta'
operaturi ekonomiċi) u 10 tipi ta’ missjonijiet oħra twettqu biex jiġbru t-tagħrif jew
biex jgħinu lill-amministrazzjonijiet nazzjonali jew lill-awtoritajiet ġudizzjarji.
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Fl-2009, l-Istati Membri nfurmaw lill-Kummissjoni, b’konformità mar-Regolament
(KE) Nru 1681/946 kif emendat7 u r-Regolament (KE) Nru 1828/20068 kif emendat9,
b’madwar 4 83910 notifika ta’ irregolaritajiet li jinvolvu EUR 1 200 miljun li
jaffettwaw miżuri kofinanzjati tal-perjodi ta’ programmar tal-1994-1999, l-20002006 u l-2007-2013. 21 notifika jikkonċernaw il-perjodu ta’ programmar 1994-1999
b’impatt finanzjarju ta’ madwar EUR 1 miljun. L-Istati Membri nfurmaw lillKummissjoni li l-proċeduri amministrattivi u/jew ġudizzjarji ġew konklużi fuq livell
nazzjonali għal għadd ta’ każijiet u ġie rkuprat ammont ta’ EUR 480,2 miljun.
6.

KUMITATI LI JGĦINU LILL-KUMMISSJONI

6.1.

Il-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Fondi (COCOF)
Fl-2009, is-suġġetti ewlenin diskussi mill-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Fondi
(COCOF) kienu r-Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 1828/2006, il-kunċett tad-dipendenza fuq il-ħidma ta’ awdituri oħra, l-indikaturi
ta’ frodi tal-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni, ir-riskji tollerabbli, il-manwal ta’
referenza tal-verifika għall-Fondi Strutturali u l-finanzjament permezz talallokazzjoni ta’ għajnuna teknika tal-2007-2013 tal-ħidmiet ta’ għajnuna teknika talprogrammi tal-2000-2006 imġarrba wara d-data finali tal-eliġibbiltà.

6.2.

Il-Kumitat tal-FSE
Fl-2009, il-Kumitat tal-FSE (skont l-Artikolu 163 tat-Trattat) iddiskuta l-appoġġ talFSE għall-imsieħba soċjali, sett ta’ għodda għall-użu ta’ Fondi Strutturali u ta’
Koeżjoni tal-UE sabiex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni
ta’ persuni b’diżabbilità. Il-Kumitat tal-FSE ddiskuta wkoll l-implimentazzjoni talPjan ta’ Rkupru Ekonomiku Ewropew, l-Istrateġija futura ‘Ewropa 2020’ u s-Sitt
Rapport ta’ Progress dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali. Il-Grupp ta’ Ħidma
Tekniku ddiskuta, fost affarijiet oħra, is-simplifikazzjoni tar-Regolament Ġenerali u
r-Regolament tal-FSE u l-implimentazzjoni tal-għażliet tal-ispejjeż simplifikati (rati
fissi, skali standard ta’ spejjeż tal-unitajiet, somom ta’ darba).

6.3.

Il-Kumitat dwar l-Istrutturi Agrikoli u l-Iżvilupp Rurali (STAR)
Il-Kumitat STAR iltaqa’ tliet darbiet fl-2009 u ta opinjoni favorevoli dwar emenda
waħda tal-programm SAPARD għall-Iżvilupp Rurali għall-Bulgarija skont irRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 1268/1999.

6.4.

Il-Kumitat dwar l-Istrutturi għas-Sajd u l-Akkwakultura (CSFA)
Il-Kumitat dwar l-Istrutturi għas-Sajd u l-Akkwakultura (CSFA) iltaqa’ darbtejn fl2009. Il-punti ewlenin li ġew diskussi fil-laqgħat jinkludu evalwazzjoni ex-post u l-
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għeluq tal-SFGS. Kien hemm ukoll preżentazzjoni dwar ir-regoli tal-akkwist
pubbliku fejn l-Istati Membri tfakkru l-obbligazzjonijiet tagħhom.

MT

13

MT

