
MT 

 

 
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Damijan Fišer - Uffiċjal tal-Istampa 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Biex tinħareġ minnufih 

Il-Lussemburgu, il-15 ta' Diċembru 2014 

 
Żvilupp rurali: l-awdituri tal-UE jidentifikaw prattiki tajbin li jistgħu jwasslu għal iffrankar reali fl-għotjiet 
għal proġetti 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-Istati Membri tal-UE jistgħu 
jiksbu ffrankar sinifikanti fl-għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp rurali filwaqt li jiżguraw valur aħjar għall-
flus. Filwaqt li nstabu ħafna dgħufijiet fil-kontroll mill-Istati Membri tal-ispejjeż tal-għotjiet għall-iżvilupp 
rurali, l-awdituri tal-UE idenfitikaw approċċi li jistgħu jaħdmu, li huma kosteffettivi, u li jistgħu jiġu 
applikati b'mod usa'. Il-Kummissjoni taċċetta dawn is-sejbiet u esprimiet l-intenzjoni tagħha li taħdem 
mal-Istati Membri biex ittejjeb il-kontroll tal-ispejjeż tal-iżvilupp rurali fil-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
programmi ta' żvilupp rurali. 

“Peress li hemm ammonti kbar involuti, il-maniġers kollha tal-baġit tal-UE – il-Kummissjoni u l-Istati Membri – 
iridu jiffukaw fuq il-kisba ta' dak kollu li hu tajjeb bl-aħjar prezz,” ikkummenta Kevin Cardiff, il-Membru tal-QEA 
responsabbli. “Nistgħu niksbu ħafna aktar ekonomija fl-iżvilupp rurali billi nżommu l-ispejjeż taħt kontroll: ftit 
mijiet ta' euro ffrankati fuq kull investiment jista' jiġġenera ffrankar kumplessiv ta' miljuni ta' euro. Kull iffrankar 
ta' 1 % jirriżulta f'benefiċċju totali ta' EUR 500 miljun sal-2020.” 

L-Istati Membri implimentaw madwar nofs l-infiq tal-UE taħt l-iżvilupp rurali, li jammonta għal EUR 100 biljun 
ipprogrammat għall-2007-2013, billi jagħtu għotjiet għall-ispejjeż ta' investimenti u ta' proġetti oħra mwettqa 
minn bdiewa, negozji rurali, assoċjazzjonijiet u awtoritajiet lokali. 

L-awdituri tal-UE sabu li l-Istati Membri diġà kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom approċċi aktar effettivi għall-
kontroll tal-ispejjeż ta' dawn l-għotjiet, iżda dawn ma ġewx applikati b'mod wiesa'. B'riżultat ta' dan, is-sistemi 
ta' kontroll tal-Istati Membri kienu mmirati lejn l-iċċekkjar tal-prezzijiet tal-oġġetti jew tax-xogħlijiet fl-
applikazzjonijiet għall-għotjiet, mingħajr ma taw attenzjoni ugwali għal jekk l-oġġetti nfushom kinux xierqa. Il-
kontrolli xi kultant ħadu ħafna ħin iżda ftit taw aċċertament li l-ispejjeż approvati kienu raġonevoli. Pereżempju, 
xi wħud mill-Istati Membri qabblu l-ispejjeż ma' prezzijiet elenkati tal-manifatturi li kienu 25-30 % ogħla mill-
prezzijiet reali tas-suq.  

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni la ma offriet gwida u lanqas ma firxet prattika tajba fil-bidu tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013: hija ma żguratx li s-sistemi tal-Istati Membri kienu effettivi qabel ma ġew 
approvati volumi kbar ta' għotjiet. Iżda mill-2012 'l hawn, il-Kummissjoni adottat approċċ aktar attiv u 
kkoordinat. Jekk jitkompla sat-tmiem b'fokus akbar fuq l-ekonomija, dan għandu jwassal għal ġestjoni 
finanzjarja aħjar fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. 

http://www.eca.europa.eu/�


MT 

 
 
 

 

2 

Noti lill-edituri 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi 
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE.  

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 22/2014) intitolat "Il-ksib ta' ekonomija: inżommu l-ispejjeż tal-għotjiet għal 
proġetti tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-UE taħt kontroll" iqajjem dubji dwar jekk l-approċċi segwiti mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri kinux l-aktar effettivi biex iżommu l-ispejjeż tal-għotjiet għall-iżvilupp 
rurali taħt kontroll. 

Dan l-awditu kien jikkonċerna l-ispejjeż tal-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE. Huwa ffoka fuq l-għotjiet 
mogħtija għall-ispejjeż ta' investimenti u ta' proġetti oħra mwettqa minn bdiewa, negozji, awtoritajiet 
lokali u organizzazzjonijiet oħra f'żoni rurali. Dawn l-għotjiet, li ammontaw għal madwar nofs l-infiq tal-UE 
ta' EUR 100 biljun ipprogrammat għall-perjodu 2007-2013, ġew immaniġġjati mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni. 

Sal-2014 l-akbar 15-il Programm tal-Iżvilupp Rurali kollha kellhom stabbiliti s-sistemi bażiċi meħtieġa mir-
regolamenti għall-iċċekkjar tal-ispejjeż tal-iżvilupp rurali. Il-metodi użati kienu jvarjaw, u l-QEA identifikat xi 
approċċi mfassla tajjeb għall-indirizzar ta' ċerti riskji. Iżda, kif jidher mill-ħarsa ġenerali fl-Anness IV tar-
rapport, kollha kellhom dgħufijiet fir-rigward tar-riskji prinċipali b'tali mod li kumplessivament, l-ispejjeż 
tal-għotjiet għall-iżvilupp rurali ma ġewx ikkontrollati sew. Analiżi tal-informazzjoni mit-88 PŻR kollha 
tindika li hemm sitwazzjoni simili prevalenti madwar l-UE.  

Id-dgħufijiet prinċipali osservati fit-tfassil tas-sistemi ta' kontroll għall-ispejjeż tal-iżvilupp rurali kienu n-
nuqqas ta' indirizzar suffiċjenti tar-riskji ta': 

o speċifikazzjoni żejda 
o approvazzjonijiet tal-għotjiet li jkunu bbażati fuq prezzijiet li huma għoljin wisq 
o fil-każ ta' varjazzjonijiet fil-proġett, spejjeż li fil-fatt jiġu rimborżati jistgħu ma jkunux raġonevoli 
o il-livell ta' rekwiżiti u kontrolli ma jkunx relatat biżżejjed mal-livell ta' riskji 

Il-QEA kkonkludiet li hemm lok konsiderevoli biex isir iffrankar reali f'għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp 
rurali fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 permezz ta' approċċi aħjar għall-kontroll tal-ispejjeż. Dan 
l-iffrankar jista' jsir disponibbli għall-finanzjament ta' proġetti addizzjonali, li jwassal għal outputs u riżultati 
akbar u għal ilħuq aħjar tal-objettivi. Il-QEA sabet ukoll li kien hemm approċċi għall-mitigazzjoni tar-riskji 
identifikati, li setgħu jaħdmu u li kienu kosteffettivi – u li l-biċċa l-kbira minnhom huma diġà implimentati 
f'xi wħud mill-PŻR. Ir-rapport jippreżenta inventarju ta' prattiki tajbin potenzjali fir-rigward tar-riskji 
prinċipali.  

It-tfassil tajjeb ta' sistemi huwa biss l-ewwel pass. Il-mod li bih is-sistemi jiġu implimentati fil-prattika huwa 
wkoll ta' qofol. Il-QEA tirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiċċekkjaw kmieni fil-perjodu ta' 
programmazzjoni l-ġdid li s-sistemi jaħdmu b'mod effiċjenti u li jkunu effettivi fir-rigward tar-riskji 
aċċennati f'dan ir-rapport. 

Il-Kummissjoni taċċetta dawn is-sejbiet u esprimiet l-intenzjoni tagħha li taħdem mal-Istati Membri biex 
ittejjeb il-kontroll tal-ispejjeż tal-iżvilupp rurali fil-programmi l-ġodda ta' żvilupp rurali. 


