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Il-Lussemburgu, is-26 ta’ April 2018

L-awdituri tal-UE jsostnu li l-opzjonijiet il-ġodda tal-ispejjeż
għall-iżvilupp rurali huma aħjar, iżda jeħtieġ li l-Istati Membri
jużawhom b’mod aktar mifrux
Skont rapport li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-metodu l-ġdid tar-rimborż talispejjeż ta’ proġetti tal-iżvilupp rurali huwa aktar faċli għall-benefiċjarji u għal dawk li jwettqu
kontrolli fuq it-talbiet għall-pagament, iżda jeħtieġ li jintuża b’mod aktar mifrux. L-Opzjonijiet
ta’ Spejjeż Simplifikati huma intenzjonati li jikkomplementaw is-sistema l-antika ta’
riklamazzjoni tal-ispejjeż imġarrba, li kienet diffiċli u suxxettibbli għal żbalji. L-Istati Membri
issa jistgħu jagħżlu minn tliet metodi addizzjonali: skali standard ta’ spejjeż għal kull unità,
pagamenti ta’ somom f’daqqa u finanzjament b’rata fissa.
L-awdituri eżaminaw jekk l-opzjonijiet il-ġodda jissimplifikawx l-amministrazzjoni, jiżgurawx ilkonformità mal-prinċipju tal-ekonomija, humiex qed jintużaw b’mod mifrux, u humiex qed iżidu lfokus fuq l-objettivi ta’ politika.
Huma sabu li l-opzjonijiet kienu ssimplifikaw l-amministrazzjoni u għamluha aktar faċli għallbenefiċjarji biex jippreżentaw talbiet għall-pagament kif ukoll iffrankaw il-ħin matul il-kontrolli
amministrattivi. L-opzjonijiet jistgħu jippermettu li jinżamm kontroll fuq l-ispejjeż tal-proġetti,
iżda dan iseħħ biss jekk jiġu ssettjati fil-livell korrett u jkunu bbażati fuq metodoloġija ġusta, ekwa
u verifikabbli. Madankollu, huma ma jżidux il-fokus fuq ir-riżultati. Barra minn hekk, ir-rwol talKorpi taċ-Ċertifikazzjoni fl-awditjar tal-SCOs mhuwiex speċifikat u dan joħloq riskju.
L-awdituri jgħidu li l-piż amministrattiv jista’ jonqos billi mhuwiex meħtieġ li kull euro jiġi traċċat
għad-dokumentazzjoni ta’ sostenn individwali. Il-benefiċjarji jipprovdu inqas dokumenti, u
għaldaqstant, l-awtoritajiet tal-Istati Membri jkollhom inqas dokumenti x’jivverifikaw. Iżda l-użu
tal-opzjonijiet il-ġodda huwa limitat, prinċipalment minħabba n-natura diversa tal-proġetti taliżvilupp rurali u l-investiment meħtieġ.
“Dawn l-opzjonijiet il-ġodda xorta jkopru parti żgħira biss tal-infiq totali fuq l-iżvilupp rurali,” qal
João Figueiredo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “IsL-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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suċċess tagħhom se jkun jiddependi mill-gwida tal-Kummissjoni u mir-rieda tal-Istati Membri li
jadottaw din il-forma ġdida ta’ finanzjament.”
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni:
•
taġġorna l-gwida tagħha dwar l-Opzjonijiet ta' Spejjeż Simplifikati biex tkopri l-prinċipji
ewlenin għall-iżvilupp ta’ metodoloġiji;
•
tikkjarifika min għandu r-responsabbiltà li jivverifika l-metodoloġija u l-kalkoli għallopzjonijiet il-ġodda;
•
tesplora l-possibbiltajiet għall-iżvilupp ta’ aktar opzjonijiet standard u taġġorna ddefinizzjonijiet tal-kontrolli;
•
Tikkunsidra l-possibbiltà li ma tibqax tibbaża r-rimborż fuq l-ispejjeż imġarrba iżda fuq irriżultati.

Noti lill-Edituri
L-għan tal-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE huwa li tgħin liż-żoni rurali biex jindirizzaw firxa
wiesgħa ta’ sfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Kull sena, l-UE tonfoq madwar EUR 14-il biljun
fuq din il-politika. L-infiq għall-iżvilupp rurali jammonta għal madwar 25% tal-infiq taħt il-politika
agrikola komuni. Il-kofinanzjament mill-Istati Membri jirrappreżenta EUR 7 biljun oħra kull sena.
Madwar nofs l-infiq fuq l-iżvilupp rurali huwa bbażat fuq l-erjas ikkultivati jew fuq l-għadd ta’
annimali. Għall-bqija tal-infiq, l-appoġġ jista’ jkun fil-forma ta’ ammonti fissi jew perċentwali
marbuta mal-attivitajiet imwettqa, jew mal-ispejjeż imġarrba mill-benefiċjarju.
Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2018 “Opzjonijiet ġodda għall-finanzjament ta’ proġetti tal-iżvilupp
rurali: Aktar sempliċi iżda mhux iffukati fuq ir-riżultati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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