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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-24 ta' April 2015 

 

L-assistenza teknika tista' tintuża aħjar fl-agrikoltura u l-iżvilupp 
rurali, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jsib li la l-Kummissjoni u lanqas l-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea ma jistgħu jiddimostraw kemm l-użu mill-assistenza teknika fil-politika tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
kkontribwixxa b'mod sodisfaċenti għall-effiċjenza baġitarja u għall-objettivi tal-politika agrikola komuni. 

L-assistenza teknika (AT) hija relatata mal-provvediment ta' kompetenzi speċifiċi u ta’ finanzjament biex jappoġġaw lil 
dipartimenti tal-gvern bl-objettiv li tiġi żviluppata l-kapaċità amministrattiva, u l-ispejjeż assoċjati ma' dan. Filwaqt li l-
ispejjeż amministrattivi jistgħu jkunu koperti, il-finanzjament mill-AT ma għandux jitqies bħala sostitut għall-infiq fuq l-
amministrazzjoni jekk huwa ma jġibx miegħu dak il-bini tal-kapaċità addizzjonali.  

Fil-qasam awditjat, l-Istati Membri kellhom id-dritt li jużaw il-finanzjament mill-AT mill-baġit tal-UE, għal ċerti attivitajiet 
definiti b'mod wiesa', sa massimu ta' 4 % tal-pakkett nazzjonali tal-iżvilupp rurali. Għall-perjodu 2007-2013, l-Istati Membri 
ppjanaw li jużaw EUR 1.5 biljun b'dan il-mod. Għall-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid (2014-2020), dik iċ-ċifra żdiedet 
għal madwar EUR 1.9 biljun. 

L-awdituri tal-UE sabu li l-finanzjament ta' attivitajiet tan-netwerking rurali offra l-aħjar potenzjal għal użu aċċettabbli mill-
AT fil-baġit għall-iżvilupp rurali. In-netwerks rurali, li għandhom l-għan li jżidu l-kooperazzjoni, il-kondiviżjoni ta' għarfien u 
l-innovazzjoni fis-settur agrikolu, huma strument adatt ħafna għall-AT.  

Madankollu, fil-biċċa l-kbira mill-infiq relatat mal-AT, ir-riżorsi intenzjonati għall-bini tal-kapaċità spiss intużaw biex jirfdu l-
baġits amministrattivi ġenerali. Il-finanzjament mill-AT għen lill-Istati Membri biex ikopru l-ħtiġijiet tagħhom tal-pagi fl-
iżvilupp rurali fi żmien meta l-baġits amministrattivi madwar l-Ewropa kienu ssikkati sew. Xejra simili ġiet osservata fil-
Kummissjoni nfisha, li ukoll għandha baġit intern għall-AT. Kemm fl-Istati Membri kif ukoll fil-Kummissjoni, l-awdituri tal-
UE sabu li għadd ta' attivitajiet li kellhom jiġu ddebitati għan-nefqa amministrattiva regolari ġew fil-fatt iffinanzjati bħala 
AT. 

Filwaqt li l-leġiżlazzjoni ma tipprojbixxix espliċitament l-użu mill-AT b'dan il-mod, il-QEA tqis li l-infiq ta' flus fuq pagi 
amministrattivi nazzjonali u fuq spejjeż operazzjonali oħra ta' kuljum ma jikkostitwixxix l-aħjar użu possibbli minn 
finanzjament mill-AT. “B'mod kruċjali, dawn il-flus setgħu ntużaw b'mod ieħor għal proġetti tal-iżvilupp rurali fuq il-post, 
għalhekk jidher ċar li hemm telf ta' opportunità minħabba użu eċċessiv mill-AT – inqas investiment reali fis-settur tal-
agrikoltura,” ikkummentat Kersti Kaljulaid, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. 
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L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li: 

• il-Kummissjoni tikkjarifika l-ambitu u l-applikazzjoni tal-assistenza teknika mill-Istati Membri fil-qasam tal-
iżvilupp rurali. Dan itejjeb it-trasparenza dwar il-modi ta' kif il-finanzjament jista' jintuża. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-AT mill-Istati Membri u  tieħu miżuri xierqa biex 
tiżgura li nefqa amministrattiva ġenerali ma tiġix iddebitata għal-linji tal-baġit tal-assistenza teknika proprji 
tagħha; 

• fil-futur, il-Kummissjoni teħtieġ li l-Istati Membri jirrappurtaw spejjeż amministrattivi / spejjeż tal-"appoġġ 
baġitarju" għall-iżvilupp rurali, separatament, biex b'hekk ikun aktar trasparenti li parti mill-finanzjament 
mill-AT tintnefaq fuq appoġġ ta' dan it-tip; 

• il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistabbilixxu qafas tal-prestazzjoni adatt għall-finanzjament mill-AT. B’mod 
partikolari, il-ħtiġijiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fir-rigward tal-AT għandhom jiġu evalwati b’mod 
xieraq u għandu jkun hemm mekkaniżmu stabbilit biex jiġu ssettjati objettivi u biex jitkejjel il-progress 
lejhom. 

 

Noti lill-edituri 

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

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 4/2015) intitolat "L-assistenza teknika: x’kontribut tat għall-agrikoltura u l-iżvilupp 
rurali?" jiffoka fuq l-immaniġġjar tal-assistenza teknika u l-kontribut tagħha għall-objettivi ewlenin tal-politika tal-
agrikoltura u l-iżvilupp rurali. L-awdituri tagħna eżaminaw liema attivitajiet ġew appoġġati minn finanzjament mill-AT 
fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri, jekk l-ispejjeż ikklejmjati kinux eliġibbli u jekk l-arranġamenti għall-kejl tal-
prestazzjoni tal-AT kinux xierqa u effettivi. 

Il-QEA eżaminat l-użu minn fondi tal-assistenza teknika fl-agrikoltura u l-iżvilupp rurali matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013. L-awditu ffoka fuq ir-regolarità, l-effettività u l-effiċjenza tal-finanzjament fil-
Kummissjoni u fl-Istati Membri. 


