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Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Frar 2016

Il-fondi għall-infrastruttura rurali “jistgħu jiksbu ħafna
aktar”, jgħidu l-Awdituri tal-UE
Proġetti ffinanzjati mill-UE għat-titjib ta’ żoni rurali bil-bini ta’ toroq, skemi tal-provvista talilma, skejjel u faċilitajiet oħra jipprovdu biss valur limitat għall-flus, skont rapport ġdid millQorti Ewropea tal-Awdituri. Għalkemm xi wħud minn dawn il-proġetti ta’ Żvilupp Rurali
kkontribwew b’mod pożittiv għaż-żoni rurali, l-awdituri jgħidu li seta’ jsir “sinifikattivament
aktar” bil-flus disponibbli.
Bejn l-2007 u l-2013, ġew allokati EUR 13-il biljun ta’ fondi tal-UE għall-infrastruttura rurali
permezz tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali. L-infiq nazzjonali tella’ t-total għal kważi EUR 19il biljun. L-għan kien li tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku, tiżdied l-attraenza taż-żoni rurali u
jittejbu l-konnessjonijiet tagħhom ma' infrastruttura prinċipali. Bosta sorsi oħra ta’ finanzjament li
huma disponibbli fil-livell tal-UE, u fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, jappoġġaw ukoll
investimenti ta’ dan it-tip.
Fir-rapport, l-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri kinux kisbu valur
għall-flus bil-miżuri li ffinanzjaw. Saru żjarat f’ħames Stati Membri: il-Ġermanja, Spanja, l-Italja, ilPolonja u r-Rumanija. Għalkemm xi wħud mill-proġetti ta' infrastruttura kkontribwew b’mod
pożittiv għaż-żoni rurali, l-awdituri sabu li l-Istati Membri u l-Kummissjoni, li aġixxew permezz ta'
ġestjoni kondiviża, kienu kisbu biss valur limitat għall-flus.
“Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri huma flimkien responsabbli għal għadd enormi ta’
proġetti ta' infrastruttura f’żoni rurali”, qal is-Sur Nikolaos Milionis, il-Membru tal-Qorti talAwdituri responsabbli għar-rapport. “Jista’ jinkiseb ferm aktar li kieku jaħdmu flimkien b’mod
aktar effettiv.”
L-Istati Membri mhux dejjem iġġustifikaw b'mod ċar l-użu tal-fondi tal-UE għall-iżvilupp rurali u
ffukaw aktar fuq li jiġi evitat finanzjament doppju milli fuq li tinkiseb koordinazzjoni effettiva ma’
fondi oħra. Ir-riskju li xi proġetti kienu jsiru xorta waħda anke mingħajr flus mill-UE ma kienx
immaniġġjat b’mod effettiv, għalkemm ġew identifikati xi prattiki tajbin. Il-proċeduri tal-għażla
mhux dejjem immiraw il-finanzjament lejn il-proġetti li kienu l-aktar kosteffettivi u sostenibbli,
filwaqt li d-dewmien twil fil-proċessi amministrattivi illimita l-effiċjenza u l-effettività tal-miżuri.
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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Ta’ spiss, ma kienx hemm disponibbli informazzjoni affidabbli dwar x’kien fil-fatt inkiseb, li
għamilha diffiċli biex il-politika futura tiġi mmirata u biex il-baġit jiġi mmaniġġjat skont ir-riżultati.
Mill-2012 'il hawn, il-Kummissjoni adottat approċċ aktar proattiv u kkoordinat, jgħidu l-awdituri.
Jekk dan jiġi implimentat b’mod xieraq, għandu jwassal għal ġestjoni finanzjarja aħjar filperjodu 2014-2020. Madankollu, huma jwissu li huwa probabbli li jibqgħu jippersistu ċerti
dgħufijiet fil-koordinazzjoni tal-fondi u fl-informazzjoni dwar il-prestazzjoni.
L-awdituri jirrakkomandaw li:
L-Istati Membri għandu jkollhom approċċ aktar ikkoordinat għall-appoġġ għall-infrastruttura
rurali, li jikkwantifika ħtiġijiet u nuqqasijiet fil-finanzjament, u li jiġġustifika l-użu ta’ miżuri ta'
żvilupp rurali, b’objettivi ċari u speċifiċi għall-proġetti. Huma għandhom jiżguraw ukoll li
jintgħażlu l-proġetti li jkunu l-aktar kosteffettiv, jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħajja utli talinvestimenti meta jkunu qed jistabbilixxu r-rekwiżiti relatati mas-sostenibbiltà u jirrispettaw
perjodu ta' żmien raġonevoli biex japprovaw il-proġetti u biex jagħmlu l-pagamenti.
Il-Kummissjoni għandha tibni fuq l-ewwel passi meħuda biex tiżgura koordinazzjoni effettiva u
biex tivvaluta jekk il-fondi differenti tal-UE li jkunu se jintużaw għal investimenti fl-infrastruttura
jikkumplimentawx lil xulxin.
Sabiex jimmaniġġjaw l-infiq skont ir-riżultati, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiġbru
data li tkun f'waqtha, rilevanti u affidabbli.

Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2015 "L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal li jinkiseb
valur sinifikattivament akbar għall-flus” huwa disponibbli fi 23 lingwa tal-UE.
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