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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-7 ta’ Novembru 2019 

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-
Netwerks tal-UE wasslet ħafna mill-benefiċċji 
mistennija iżda jenħtieġ li ttejjeb l-implimentazzjoni 
tal-programmi ta’ nfiq iddelegati, jgħidu l-Awdituri. 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, mit-twaqqif tagħha fl-2013 ’il 
hawn, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) wasslet ħafna mill-
benefiċċji mistennija. Il-proċeduri kienu ġeneralment organizzati tajjeb, iżda ġew identifikati xi 
nuqqasijiet fl-għażla tal-proġetti. L-awdituri indikaw ukoll ir-riskji għall-implimentazzjoni 
f’waqtha tal-programm kif ukoll id-dgħufijiet fir-rappurtar dwar il-prestazzjoni. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija tista’ tikseb sinerġiji addizzjonali fil-ġestjoni tagħha tal-programmi billi tallinja 
u tarmonizza l-proċeduri fit-tliet setturi li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha.  

L-INEA twaqqfet fl-2013 biex, f’isem il-Kummissjoni Ewropea, timplimenta programmi li 
jappoġġaw il-proġetti ta’ infrastruttura, riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tat-trasport, tal-enerġija u 
tat-telekomunikazzjoni. Fil-perjodu 2014-2020 attwali, hija ġiet fdata bil-ġestjoni ta’ proġetti 
b'valur totali ta’ EUR 33.6 biljun, li huwa l-akbar baġit immaniġġjat minn aġenzija eżekuttiva tal-
UE. Aktar minn 80 % ta’ dan il-baġit huwa allokat lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE). 

“Jenħtieġ li l-Kummissjoni ssaħħaħ il-qafas legali stabbilit għall-ġestjoni, imwettqa mill-INEA, tal-
programmi ta’ nfiq iddelegati,” qal Oskar Herics, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “Dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat użu aktar trasparenti tal-fondi 
tal-UE u biex jingħata kontribut sħiħ għall-mira ġenerali li tikkonsisti fl-avvanz tan-netwerks trans-
Ewropej.” 

B’mod ġenerali, l-awdituri sabu li l-INEA kienet wettqet il-kompiti ddelegati lilha, li huma ddefiniti 
fil-mandat tagħha, u wasslet ħafna mill-benefiċċji mistennija minn meta twaqqfet għall-ewwel 
darba fl-2013. Madankollu, hija għadha ma ħaditx vantaġġ sħiħ mill-fatt li għandha oqsma ta’ 
politika relatati mill-qrib li jaqgħu taħt kappa waħdanija. B’mod partikolari, l-awdituri jindikaw li l-
INEA tista’ tikseb sinerġiji addizzjonali kif ukoll effiċjenza billi tkompli tallinja u tarmonizza l-
proċeduri fit-tliet setturi li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. L-INEA qed tiffaċċja wkoll 
restrizzjonijiet oħra li jirriżultaw mill-qafas legali, bħall-flessibbiltà insuffiċjenti fl-allokazzjoni tal-
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persunal, li jfixklu l-abbiltà tagħha li taġġusta għal ammonti ta’ xogħol fluttwanti bejn kompitu u 
ieħor. 

L-awdituri identifikaw nuqqasijiet fil-proċedura tal-għażla tal-proġetti taħt l-FNE, li altrimenti ġiet 
organizzata tajjeb. Dawn jirriżultaw f’nuqqas ta’ konsistenza fl-evalwazzjoni tal-proġetti, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kriterji tal-għażla użati u l-punteġġi li jingħataw fl-evalwazzjonijiet. Barra 
minn hekk, l-awdituri sabu li ma kien hemm l-ebda rabta sistematika bejn ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-esperti esterni u l-lista finali tal-proġetti magħżula mħejjija mill-Kummissjoni, u lanqas 
dokumentazzjoni li tispjega b’mod ċar ir-raġunijiet għat-tbegħid mill-valutazzjoni. Dan kien, 
pereżempju, il-każ għal 14-il proġett ta’ trasport taħt l-FNE (li jiswew madwar EUR 0.7 biljun) fejn 
l-esperti esterni kienu rrakkomandaw li ma jiġux iffinanzjati. 

L-awdituri jwissu wkoll dwar ir-riskju li l-programm FNE jista’ ma jiġix implimentat bis-sħiħ. 
Mingħajr ippjanar ta’ sejħiet pluriennali, xi proġetti ġew ippreżentati fi stadju bikri wisq, u 
għaldaqstant meta ntgħażlu ma kellhomx maturità. Dan jispjega d-dewmien u n-nuqqas ta’ 
eżekuzzjoni tal-proġetti. L-awditu li wettaqna wera li sa Jannar 2019, jiġifieri l-ħames sena tal-
perjodu attwali, madwar 23 % biss tal-fondi li ngħataw inizjalment kienu rriżultaw f’pagamenti. L-
awdituri jikkonkludu, li minħabba li l-perjodu 2014-2020 wasal biex jintemm, hemm riskju li d-
dewmien fil-pagamenti, id-diżimpenji u r-riflussi jakkumulaw sinifikattivament fix-xhur li ġejjin, u 
dan ma jħallix żmien biżżejjed biex il-fondi jiġu diretti għal proġetti oħra. Huma jgħidu wkoll li dan 
huwa ferm probabbli, minħabba li l-passi korrettivi tal-INEA għall-proġetti li waqgħu lura fil-
progress ma jindirizzawx bis-sħiħ dawn ir-riskji.  

Fl-aħħar nett, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal dgħufijiet fil-qafas ta’ prestazzjoni tal-FNE. 
Attwalment, il-monitoraġġ tal-proġetti huwa prinċipalment orjentat lejn l-outputs u jonqos milli 
jivvaluta r-riżultati, bħall-iffrankar ta’ ħin iġġenerat jew iż-żieda fil-volumi tat-traffiku. 
B’konsegwenza ta’ dan, ma hemm l-ebda informazzjoni ċara dwar jekk u kif il-proġetti 
kofinanzjati mill-UE fil-fatt jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm u jekk għandhomx impatt 
fuq l-iżvilupp ekonomiku. 

Abbażi tas-sejbiet tagħhom, l-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li jgħinu lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-INEA sabiex:  

• itejbu s-sinerġiji potenzjali fit-tliet setturi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-INEA; 
• isaħħu l-qafas legali biex jingħata lok għal ġestjoni aktar flessibbli tal-programmi 

ddelegati;  
• jiżguraw koerenza u trasparenza akbar tal-proċeduri tal-għażla tal-proġetti; 
• jistabbilixxu kundizzjonijiet aħjar għal implimentazzjoni f’waqtha tal-programm; u 
• ifasslu l-qafas tal-prestazzjoni mill-ġdid biex ir-riżultati tal-proġetti jiġu mmonitorjati 

aħjar. 
 

Noti lill-Edituri 
L-INEA, li twaqqfet fl-2013, ħadet post l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-
Trasport, li kienet immaniġġjat il-programm TEN-T tal-perjodu 2007-2013. Hija ġiet fdata bi 93 % 
tal-baġit totali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u b’7 % tal-baġit ta’ Orizzont 2020. Flimkien, il-
baġit immaniġġjat mill-INEA jammonta għal aktar minn EUR 33 biljun. Iż-żewġ programmi 
jikkofinanzjaw kważi 2 000 proġett fil-portafoll tal-INEA. Fil-perjodu 2014-2018, l-INEA organizzat 
59 sejħa għal proposti u l-evalwazzjoni ta’ 2 272 proposta ta’ proġetti eliġibbli.  
Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2019 “L-INEA: il-benefiċċji twasslu iżda n-nuqqasijiet tal-FNE għad iridu 
jiġu indirizzati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Fl-
2020, il-QEA biħsiebha toħroġ ukoll rapport speċjali dwar l-Infrastrutturi Emblematiċi fil-qasam tat-
Trasport transfruntier fl-UE. 



3 

 MT 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
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