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Il-Lussemburgu, il-11 ta’ Jannar 2018

Jeħtieġ li l-appoġġ reġjonali li jingħata mill-Kummissjoni u
mill-BEI permezz ta’ JASPERS ikun immirat aħjar, jgħidu lAwdituri tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, inizjattiva tal-UE mmaniġġjata mill-Bank
Ewropew tal-Investiment (BEI) biex tgħin lill-Istati Membri japplikaw għall-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Reġjonali
għandha dgħufijiet sinifikanti. L-awdituri tal-UE jgħidu li l-inizjattiva “Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ għal
Proġetti fir-Reġjuni Ewropej” (JASPERS) ikkontribwiet għal approvazzjoni aktar veloċi tal-proġetti, iżda ma
setgħetx ikollha impatt fuq l-assorbiment tal-fondi tal-UE. Huma sabu li jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata permezz
ta’ JASPERS ikun immirat aħjar.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment stabbilew JASPERS biex jipprovdu konsulenza
indipendenti u mingħajr ħlas lill-Istati Membri li ssieħbu mal-UE wara l-2004, biex tgħinhom iħejju proposti ta'
kwalità għolja għal proġetti kbar ta' investiment reġjonali.
L-awdituri żaru l-Kroazja, Malta, il-Polonja u r-Rumanija, u l-awditu kopra l-perjodu mill-2006 sa tmiem l-2016.
Huma sabu dgħufijiet fid-definizzjoni tal-objettivi prinċipali ta’ JASPERS, kif ukoll fir-rwoli u r-responsabbiltajiet
tagħha. Dan irriżulta f’nuqqasijiet fl-operazzjonijiet tagħha u qiegħed f’riskju l-obbligu ta’ rendikont.
“L-assistenza mogħtija minn JASPERS ma kinitx immirata biżżejjed u dan wassal biex għadd kbir ta’ assenjamenti
jiġu kkanċellati jew sospiżi”, qal Oskar Herics, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għarrapport. “Filwaqt li JASPERS kienet intenzjonata li tkopri l-perjodu mill-2007 sal-2013 u mbagħad ġiet estiża, hija
ma għandhiex objettivi ċari li jistgħu jitkejlu biex juru li l-għan tagħha ntlaħaq.”
Fil-bidu tal-perjodu 2014-2020, JASPERS bdiet tappoġġa wkoll proġetti kbar li ddewmu, u li kellhom jiġu riportati
mill-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, u ħeġġet lill-Istati Membri biex jagħmlu użu akbar mill-assistenza
mingħajr ħlas tagħha matul l-implimentazzjoni tal-proġetti, għalkemm xejn minn dan ma kien prijorità.
Kien hemm dgħufijiet sinifikanti fl-istabbiliment tal-funzjoni l-ġdida ta' eżaminar indipendenti tal-kwalità għall2014-2020. L-awdituri jgħidu li l-fatt li l-istess persuna kienet responsabbli għall-approvazzjoni kemm tależaminar tal-kwalità kif ukoll tax-xogħol konsultattiv naqqas mill-indipendenza tal-eżaminar tal-kwalità ta’
JASPERS, u huma osservaw riskju għoli ta’ nuqqas ta’ imparzjalità fir-rigward tal-funzjoni konsultattiva ta’
JASPERS.
L-assistenza mogħtija minn JASPERS kienet relattivament komprensiva, ikkontribwiet għal approvazzjoni aktar
veloċi tal-proġetti u, inġenerali, kellha impatt fuq il-kwalità tal-proġetti kbar li ġew awditjati. Madankollu, lawdituri sabu li din kellha ftit li xejn jew l-ebda impatt fuq l-ambitu, ir-riżultati u l-kronoloġija għallimplimentazzjoni ppjanati ta’ dawn il-proġetti. Fil-perjodu 2007-2013, il-Kummissjoni ħtieġet inqas żmien biex
tapprova proġetti kbar jekk dawn kienu ngħataw assistenza minn JASPERS. Iżda ġeneralment JASPERS ma
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

Mark Rogerson – Kelliem
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Uffiċjal tal-Istampa
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

MT
setgħetx ikollha impatt fuq l-assorbiment tal-fondi tal-UE. Dan kien prinċipalment dovut għall-fatt li kien hemm
dewmien fl-implimentazzjoni fil-livell tal-proġetti.
L-awdituri jgħidu li, maż-żmien, JASPERS żiedet il-fokus tagħha fuq il-bini tal-kapaċità amministrattiva tal-Istati
Membri. L-impatt ta' JASPERS fuq il-kapaċità amministrattiva ma rriżultax f’livelli ogħla ta' indipendenza millassistenza. Kemm l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-benefiċjarji tal-proġetti ddikjaraw li JASPERS kellha impatt
pożittiv fuq il-kapaċità amministrattiva tagħhom, iżda l-awdituri ma sabu l-ebda evidenza li kienet tikkonferma
jekk dan it-titjib fil-fatt seħħx.
Id-dgħufijiet li ġew osservati, flimkien ma' nuqqasijiet sinifikanti fl-ippjanar, fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni talattivitajiet ta' JASPERS, iqiegħdu f'riskju s-suċċess tal-operat tal-inizjattiva, b'mod partikolari f'termini ta’
effiċjenza u effettività.
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni:
•
tieħu aktar kontroll tal-ippjanar strateġiku ta' JASPERS, u tippermetti li din tiġi eliminata b'mod gradwali
meta l-objettivi prinċipali tagħha jkunu ntlaħqu;
•
tieħu azzjoni immedjata biex timmitiga r-riskju għoli ta’ nuqqas ta’ imparzjalità meta JASPERS tevalwa
indipendentement proġetti li jkunu rċevew appoġġ konsultattiv;
•

tikseb aċċess sħiħ biex tivverifika l-kwalità tal-proċeduri ta’ eżaminar indipendenti ta’ JASPERS;

•
timmira l-assistenza mogħtija minn JASPERS skont l-iżvilupp tal-proġett u żżomm il-fokus tagħha fuq lgħoti ta’ konsulenza għal proġetti kbar;
•

tintegra l-attivitajiet ta' JASPERS fl-istrateġija proprja tagħha ta’ assistenza teknika;

•
taġġusta l-attivitajiet ta' bini tal-kapaċità mwettqa minn JASPERS fl-Istati Membri matul iż-żmien, biex
tipprovdilhom inċentivi biex jilħqu livell sostenibbli ta' kapaċità amministrattiva;
•

tintroduċi monitoraġġ u evalwazzjoni komprensivi;

•

tiżgura li l-ispejjeż ta’ JASPERS ikunu raġonevoli u li jirriflettu l-ispejjeż effetivi li jkunu ġġarrbu.

Noti lill-Edituri
JASPERS hija ffinanzjata b’mod konġunt mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), il-Kummissjoni Ewropea
(permezz tal-baġit tal-UE) u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp. It-tliet sħab jivvutaw b’mod
unanimu biex jieħdu deċiżjonijiet strateġiċi dwar id-direzzjoni u s-superviżjoni tal-inizjattiva.
L-ispiża effettiva ta' JASPERS, bejn il-bidu tal-operazzjonijiet tagħha fl-2006 u t-tmiem tal-2016, kienet madwar
EUR 284 miljun. Madwar 79 % kienet iffinanzjata mill-baġit tal-UE, u l-bqija ġiet ipprovduta mis-sħab l-oħra filforma ta’ persunal li ġie assenjat lil JASPERS. Bejn l-2006 u Diċembru 2016, il-Kummissjoni approvat 963 proġett
kbir mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013. Minn dawn, madwar 53 % kienu appoġġati minn JASPERS. Lammont totali investit f'dawn il-proġetti appoġġati minn JASPERS kien ta' madwar EUR 77.6 biljun; ilkontribuzzjoni totali mill-UE kienet ta' EUR 46.2 biljun.
JASPERS hija mmaniġġjata minn dipartiment iddedikat tal-BEI fil-Lussemburgu. Hija timpjega madwar
124 membri tal-persunal, u għandha uffiċċji reġjonali f'Varsavja, fi Vjenna u f’Bukarest, kif ukoll fergħa fi Brussell.
Għall-Kroazja u l-Polonja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) wettqet l-awditu tagħha f'kooperazzjoni malistituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) tagħhom, li kienu qed iwettqu awditi flimkien tal-impatt ta' JASPERS
fuq livell nazzjonali fl-istess żmien. Il-QEA hija mistennija toħroġ rapport komuni separat maż-żewġ SAIs fi
Frar 2018.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2018: “Assistenza Konġunta ta' Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS) wasal iż-żmien biex l-assistenza tiġi mmirata aħjar” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi
23 lingwa tal-UE.
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