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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, it-12 ta’ April 2018

L-Awdituri jsostnu li l-appoġġ li jingħata mill-UE għal
investimenti produttivi fin-negozji jrid ikun iffukat
aktar fuq id-durabbiltà
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bejn is-sena 2000 u l-2013
ma kienx hemm enfasi biżżejjed fuq id-durabbiltà tar-riżultati fil-ġestjoni tal-appoġġ
mogħti għal investimenti produttivi fin-negozji Ewropej mill-Fond tal-UE għall-Iżvilupp
Reġjonali. L-awdituri kkonkludew li r-riżultati ta’ madwar wieħed minn kull ħames proġetti
ma damux fit-tul wara li dawn ġew ikkompletati u li għal kwart ieħor minnhom ir-riżultati
għamlu dan parzjalment biss. Dan kien prinċipalment dovut għall-fatt li ma kienx hemm
biżżejjed enfasi fuq id-durabbiltà fil-ġestjoni tal-appoġġ.
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jgħin fil-finanzjament ta’ investimenti f’kapital jew assi għallħolqien u s-salvagwardja ta’ impjiegi sostenibbli permezz ta’ miżuri li jinkoraġġixxu wkoll l-iżvilupp
lokali u reġjonali. Bejn is-sena 2000 u l-2013 ġew allokati aktar minn EUR 75 biljun għal dan l-iskop, u
huwa ppjanat li jiġu allokati aktar minn EUR 68 biljun għall-perjodu mill-2014 sal-2020.
L-awdituri vvalutaw jekk dan il-finanzjament kienx ġie mmaniġġjat b’mod li jiżgura d-durabbiltà taloutputs u r-riżultati u x’kienu l-fatturi prinċipali li jaffettwawha. Huma eżaminaw 41 proġett ta’
investiment produttiv ikkompletati, li ġew kofinanzjati bejn is-sena 2000 u l-2013 fl-Awstrija, firRepubblika Ċeka, fil-Ġermanja, fl-Italja u fil-Polonja.
L-awdituri sabu li r-rekwiżiti ta’ durabbiltà li jaqgħu taħt id-dritt tal-UE ġew issodisfati fir-reġjuni kollha
fejn sar l-awditu. Barra minn hekk, b’mod ġenerali, il-proġetti li ġew awditjati kienu ipproduċew loutputs ippjanati u, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, l-assi mixtrija u outputs oħra kienu għadhom jeżistu u
kienu qed jintużaw. Madankollu, f’ħafna każijiet, ma nkisbux riżultati dejjiema.
“Il-maġġoranza tal-proġetti li ġew eżaminati kienu ġġeneraw ir-riżultati diretti mistennija, li fil-biċċa lkbira kienu relatati mal-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-aċċess għall-finanzi u għas-self, u ż-żieda filproduzzjoni u l-produttività. Iżda, f’wieħed minn kull ħamsa minnhom, ir-riżultati miksuba saż-żmien
meta l-proġetti ġew ikkompletati ma damux fit-tul,” qal Ladislav Balko, il-Membru tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri responsabbli għar-rapport.
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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Barra minn hekk, fi kważi nofs il-proġetti li ġew awditjati, ma kienx possibbli li titwettaq valutazzjoni
tad-durabbiltà fi tmiem il-perjodu legali tad-durabbiltà, billi l-informazzjoni mhux dejjem kienet
inġabret matul l-implimentazzjoni tal-proġetti u wara u/jew minħabba li d-dokumenti rilevanti ma
kinux għadhom disponibbli fiż-żmien meta twettaq l-awditu.
Fi ftit każijiet, in-nuqqas ta’ riżultati dejjiema kien dovut għal fatturi li kien ċar li kienu barra millkontroll tal-awtoritajiet u tal-benefiċjarji, bħall-kriżi ekonomika wara l-2007/l-2008 jew bidliet filleġiżlazzjoni nazzjonali. Ħafna drabi, madankollu, dan kien dovut għal dgħufijiet fil-ġestjoni bħal fokus
insuffiċjenti fuq id-durabbiltà fil-livell tal-ippjanar strateġiku, għażla ħażina tal-proġetti, proċeduri
dgħajfa ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar, u applikazzjoni inkonsistenti ta’ miżuri korrettivi millawtoritajiet f’każ li ma jintlaħqux il-miri mistennija.
L-awdituri josservaw li l-qafas regolatorju ġab titjib għall-perjodu 2014-2020. Iżda għad trid tittieħed
azzjoni ulterjuri biex tinkiseb id-durabbiltà tar-riżultati fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali u biex
ikun hemm titjib fit-tfassil tal-programmi fil-perjodu ta’ wara l-2020.
L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Istati Membri:
•
jippromwovu riżultati durabbli permezz ta’ fokus akbar fuq l-identifikazzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskji
u analiżi aħjar tal-ħtiġijiet ta’ tipi differenti ta’ negozji;
•

itejbu l-proċeduri u l-kriterji tal-għażla, kif ukoll l-arranġamenti ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar;

•
jistabbilixxu miżuri korrettivi ċari marbuta mal-ilħuq tal-miri fil-livell tal-proġetti (fejn dawn ikunu
jeżistu) u japplikawhom b’mod konsistenti.
Jenħtieġ li l-Kummissjoni:
•
tagħti attenzjoni partikolari lejn kif l-Istati Membri jindirizzaw id-durabbiltà tar-riżultati tal-proġetti
matul il-proċess ta’ approvazzjoni għal programmi operazzjonali;
•
tiżgura li l-Istati Membri japplikaw b’mod konsistenti miżuri korrettivi ċari, inklużi arranġamenti ta’
rkupru, meta l-proġetti jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti legali tad-durabbiltà tal-UE.
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-evalwazzjonijiet jeżaminaw
b’mod aktar sistematiku d-durabbiltà tar-riżultati tal-proġetti, sabiex iħejju b’mod aħjar l-iskemi ta’
appoġġ futuri tal-UE għan-negozju.

Nota lill-Edituri
L-appoġġ mogħti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għal investimenti produttivi issa huwa
limitat għall-SMEs. Madankollu, id-ditti l-kbar jistgħu wkoll jibbenefikaw dment li l-investiment ikun
jinvolvi kooperazzjoni mal-SMEs u jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u linnovazzjoni jew ikun jappoġġa l-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.
Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2018 “Appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi fin-negozji - jeħtieġ li jkun
hemm fokus akbar fuq id-durabbiltà” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi
23 lingwa tal-UE.
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