MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, il-31 ta' Jannar 2017

Ir-regoli għall-kontrolli finali fil-qasam tal-koeżjoni u liżvilupp rurali huma adegwati, iżda għad fadal xi riskji,
jgħidu l-awdituri tal-UE
Rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jgħid li l-linji gwida tal-Kummissjoni
Ewropea lill-Istati Membri, dwar il-kontrolli finali fuq l-infiq li jsir fil-qasam tal-koeżjoni u liżvilupp rurali, huma adegwati, iżda hemm ċerti riskji għad iridu jiġu indirizzati. Fil-ġejjieni,
jenħtieġ li tingħata aktar attenzjoni għar-riżultati miksuba, jgħidu l-awdituri, jenħtieġ li r-regoli
għall-koeżjoni u għall-iżvilupp rurali jiġu allinjati aktar u li jintbagħat rapport sħiħ lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-għeluq tal-programmi.
Wara t-tmiem ta' perjodu ta' programmazzjoni, ikun jeħtieġ li l-programmi jiġu suġġetti għal
likwidazzjoni finanzjarja, u dan ifisser li kull nefqa irregolari li tkun saret fis-sehem tal-UE relatat ma'
proġetti kkofinanzjati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, trid tiġi identifikata u rritornata għallbaġit tal-UE. Dan il-proċess huwa magħruf bħala "għeluq". L-awditi tal-UE li saru matul ilperjodu 2007-2013 regolarment urew li kemm il-programmi tal-koeżjoni kif ukoll dawk tal-iżvilupp
rurali kienu suxxettibbli għal livelli materjali ta’ nfiq irregolari.
L-awdituri qabblu l-arranġamenti għaż-żewġ oqsma ta’ politika u vvalutaw kif il-Kummissjoni kisbet
aċċertament li d-dikjarazzjoni finali kien fiha nefqa li kienet kemm legali kif ukoll regolari u li din
intużat f'konformità mal-objettivi tagħha. Huma analizzaw ukoll it-twaqqit u r-rappurtar tal-proċess ta'
għeluq.
Għall-perjodu 2007-2013, huma sabu li filwaqt li r-rappurtar tar-riżultati li sar mill-Istati Membri kien
obbligatorju u ġie evalwat mill-Kummissjoni, il-pagament tal-bilanċ finali ma kienx marbut direttament
mal-kisba effettiva tal-outputs u tar-riżultati.
“L-għeluq huwa mument kruċjali fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ programm,” qal Ladislav Balko, il-Membru talQorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Kull evalwazzjoni ta' kemm il-fondi ntnefqu
b’mod effiċjenti u effettiv trid tinludi analiżi tar-riżultati miksuba.”
L-għeluq la kien jikkoinċidi mat-tmiem tal-perjodu ta' programmazzjoni u lanqas ma’ dak tal-perjodu
ta' eliġibbiltà. Minħabba li jistgħu jgħaddu bosta snin sakemm il-proċess ta' għeluq jiġi kkompletat,
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu
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kemm it-trikkib bejn perjodi differenti kif ukoll diffikultajiet biex jingħata segwitu għal attivitajiet minn
snin preċedenti jippreżentaw riskju għall-effettività. Barra minn hekk, il-possibbiltà li baġit jintnefaq
sentejn jew tliet snin wara t-tmiem ta' programm tiskuraġġixxi li jinbeda xogħol fuq il-perjodu li jmiss.
Kwistjoni oħra ta' tħassib kienet relatata mar-rappurtar: l-awdituri kienu tal-opinjoni li jenħtieġ li lKummissjoni tipprovdi, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport ikkonsolidat tal-għeluq li jkun fih
informazzjoni ewlenija dwar l-aspetti l-aktar rilevanti ta’ prestazzjoni u konformità talimplimentazzjoni tal-programm.
B’mod ġenerali, il-linji gwida tal-Kummissjoni lill-Istati Membri għall-għeluq tal-programmi għall-20072013 kienu f’waqthom u komprensivi, u l-Kummissjoni tat appoġġ addizzjonali li kien jindirizza lħtiġijiet tal-Istati Membri. L-Istati Membri kienu sodisfatti bl-appoġġ u qiesu, fil-parti l-kbira, li kienu
mħejjija tajjeb għall-għeluq.
L-awdituri identifikaw ċerti riskji matul l-għeluq tal-programmi għall-2007-2013 li jridu jiġu indirizzati.
B'mod partikolari, ma hemmx skadenzi vinkolanti għal ċerti oqsma rilevanti għall-għeluq, u dan jista'
jikkontribwixxi għal dewmien addizzjonali.
Fl-aħħar nett, l-awdituri esprimew tħassib dwar il-fatt li l-kontrolli mill-Istati Membri u millKummissjoni mhumiex suffiċjenti biex jiżguraw il-legalità u r-regolarità fl-għeluq tan-nefqa relatata
ma' strumenti finanzjarji, avvanzi kuntrattwali u ċerti proġetti kbar li huma rilevanti għall-għajnuna
mill-Istat.
Biex tiggarantixxi s-sodezza tal-eżerċizzju ta’ għeluq għall-2007-2013, l-awdituri jirrakkomandaw li lKummissjoni tiżgura li proġetti kbar jiġu approvati fil-pront u li l-Istati Membri jimplimentaw proċeduri
biex jivverifikaw l-eliġibbiltà tan-nefqa, b’mod partikolari dik relatata ma' strumenti finanzjarji u
avvanzi kuntrattwali. Jirrakkomandaw ukoll li l-Istati Membri jħallsu b'mod f'waqtu l-kontribuzzjoni
sħiħa li ssir mill-UE lill-benefiċjarji.
Biex jiġi żgurat li l-proċess ta' għeluq għall-koeżjoni u għall-iżvilupp rurali wara l-2020 itejjeb l-obbligu
ta' rendikont u t-trasparenza, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni, fil-proposti leġiżlattivi
tagħha:
tallinja aktar ir-regolamenti bejn il-koeżjoni u l-iżvilupp rurali, bil-għan li jinkiseb proċess
•
annwali ta’ assigurazzjoni li jkun armonizzat;
•
tintroduċi proċedura ta' aċċettazzjoni finali rigward il-legalità u r-regolarità tan-nefqa, kif ukoll
tal-outputs u r-riżultati miksuba ladarba l-programmi jingħalqu;

•
tispeċifika kif se tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu tal-proċess ta'
għeluq;
•
telimina t-trikkib bejn il-perjodi ta’ eliġibbiltà u tirrikjedi li l-programmi jingħalqu fil-pront
wara t-tmiem tal-perjodu ta’ eliġibbiltà tagħhom.
Nota lill-Edituri
Il-politiki ta' koeżjoni u ta' żvilupp rurali jirrappreżentaw madwar 44 % tal-baġit tal-Unjoni
Ewropea. Għall-perjodu 2007-2013, dan kien jammonta għal madwar EUR 430 biljun.
Ir-Rapport Speċjali Nru 36/2016: "Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi talkoeżjoni u tal-iżvilupp rurali għall-2007-2013" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE.
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