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Biex tinħareġ minnufih 

Il-Lussemburgu, l-20 ta’ Ottubru 2015 
 

Il-programmi ta’ żvilupp rurali “mmaniġġjati ħażin u jqumu wisq 
flus”, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Il-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali u ta’ konsulenza ffinanzjati mill-UE f’żoni rurali jqumu wisq flus 
biex jitħaddmu, spiss jidduplikaw programmi eżistenti u jiffavorixxu fornituri stabbiliti ta’ ta ħriġ, 
skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapport tal-awdituri jidentifika proċeduri ta’ 
ġestjoni ħżiena mill-Istati Membri u superviżjoni insuffiċjenti mill-Kummissjoni Ewropea. 

Filwaqt li l-biedja u l-forestrija jibqgħu ċentrali għal ekonomiji rurali, il-politika ta’ żvilupp rural tal-UE tiffoka 
wkoll fuq li tagħti l-ħajja mill-ġdid lil żoni rurali permezz ta’ edukazzjoni vokazzjonali, taħriġ u trasferiment tal-
għarfien. L-UE tappoġġa proġetti ta’ taħriġ u ta’ konsulenza rurali permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali. Għall-perjodu 2007-2013, ġew allokati EUR 1.3 biljun għal dawn l-attivitajiet. Il-kofinanzjament 
mill-Istati Membri tella’ l-appoġġ pubbliku totali għal EUR 2.2 biljun. Għall-2014-2020, l-ammont jista’ jaqbeż l-
EUR 4 biljun. 

L-awdituri tal-UE vvalutaw jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri kellhomx sistemi adegwati ta’ ġestjoni u kontroll 
stabbiliti. Huma żaru ħames Stati Membri; Spanja (il-Galicia), l-Awstrija, il-Polonja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (l-
Ingilterra), u koprew aktar minn 65 % tal-infiq rilevanti. 

B’mod kumplessiv, l-awdituri sabu li l-ġestjoni tat-taħriġ ma kienx suffiċjenti. L-Istati Membri qagħdu wisq fuq il-
proposti tal-ħarrieġa u qiesu kull tip ta’ taħriġ bħala “tajjeb” u eliġibbli għal finanzjament pubbliku. Analiżi 
insuffiċjenti tal-proposti ġabet magħha r-riskju li jiġu ffinanzjati attivitajiet irrilevanti u li jiġu dduplikati attivitajiet 
ta’ taħriġ faċilment disponibbli. Xi taħriġ appoġġat kien 10 darbiet aktar għali minn korsijiet ekwivalenti diġà 
disponibbli. 

“It-taħriġ għandu jkun rispons għal ħtiġjiet identifikati u jiġi pprovdut bi spiża raġonevoli minn ħarrieġa 
kkwalifikati u ta’ esperjenza,” qal is-Sur Jan Kinšt, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 
“Iżda spiss dan sempliċiment mhuwiex iseħħ.” 

L-awdituri nnutaw ukoll li nuqqas ta’ għażla ġusta u trasparenti kien ifisser li fornituri li ilhom jeżistu u li huma 
stabbiliti sew kienu qed jintgħażlu b’mod rikorrenti u rċevew il-biċċa l-kbira mill-finanzjament. Fl-Awstrija, ċerti 
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fornituri kellhom aċċess privileġġat għal informazzjoni rilevanti meta kienu qed iħejju proposti għal taħriġ. Fil-
Polonja, is-sistema ta’ għoti sistematikament iffavorixxiet fornituri li ilhom jeżistu. Fl-Iżvezja u fi Spanja, ħafna 
mit-taħriġ twassal mill-amministrazzjoni mingħajr ma ġiet iġġustifikata l-esklużjoni ta’ ħarrieġa fis-settur privat. 

Spiss l-applikazzjonijiet għal proġetti ma kellhomx biżżejjed dettall biex jippermettu valutazzjoni sinifikanti tal-
ispejjeż relatati mal-attivitajiet ippjanati. Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali indikaw fil-listi ta’ kontroll 
tagħhom li l-ispejjeż kienu ġew iċċekkjati. 

Eżempji ta’ Stati Membri li ħallsu żżejjed kienu jinkludu: pagamenti li ma tnaqqsux meta l-għadd reali tal-
parteċipanti kien aktar baxx milli ppjanat, pagamenti li saru abbażi ta’ listi ta’ attendenza mhux affidabbli, u 
spejjeż ikklejmjati li kienu ferm ogħla mill-ammonti fil-fatt imħallsa lis-subkuntratturi. Informazzjoni disponibbli, 
bħal feedback dirett mill-parteċipanti, rari ntużat biex tivvaluta l-kwalità tas-servizzi pprovduti, filwaqt li nġabru 
biss indikaturi pjuttost simplistiċi bħall-għadd ta’ persuni mħarrġa jew l-għadd ta’ jiem ta’ taħriġ iffinanzjat. 

Ir-rapport jirrakkomanda li l-Istati Membri għandhom: 

• jagħżlu l-attivitajiet ta’ taħriġ li jirrispondu għall-ħtiġijiet ta’ ħiliet identifikati permezz ta’ analiżi 
rikorrenti, u għandhom jevitaw ir-riskju li l-proċess tal-għażla jsir xprunat mill-fornituri;  

• itejbu l-valutazzjoni tagħhom tal-kwalifiki u l-esperjenza tal-fornituri ta’ taħriġ; 
• jivvalutaw il-ħtieġa għall-appoġġ ta’ attivitajiet li huma faċilment disponibbli fuq is-suq bi prezz 

raġonevoli. 

Il-fornituri ta’ taħriġ u ta’ konsulenza għandhom mhux biss jipprovdu informazzjoni dwar is-sodisfazzjon tal-
parteċipanti, iżda wkoll jittestjaw jekk dawn fil-fatt tgħallmux dak li suppost kellhom jitgħallmu. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2015: Il-prijorità tal-UE li tippromwovi ekonomija rurali bbażata fuq l-għarfien ġiet 
affettwata minn ġestjoni ħażina ta’ miżuri ta’ trasferiment tal-għarfien u ta’ konsulenza huwa attwalment 
disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Ispanjol (lingwi oħra jkunu disponibbli fi żmien qasir). 

 


