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L-impatt tal-appoġġ għal investiment u promozzjoni mill-UE għallkompetittività tas-settur tal-inbid mhuwiex dimostrat b'mod ċar,
jgħidu l-Awdituri tal-UE
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-ħtieġa għal miżura ta'
investiment li hija speċifika għas-settur tal-inbid mhijiex iġġustifikata, billi tali appoġġ diġà jeżisti taħt ilpolitika ta' żvilupp rurali tal-UE. Ir-rapport jixħet dubju wkoll fuq ir-rwol tal-għotjiet mill-UE għallpromozzjoni tal-inbejjed, billi ħafna drabi dawn intużaw għall-konsolidazzjoni tas-swieq, aktar milli għallakkwist ta' swieq ġodda jew għall-irkupru ta' dawk qodma.
“Il-koeżistenza ta' miżuri ta' investiment taħt żewġ skemi differenti hija sors ta' kumplessità, li f'xi Stati
Membri rriżultat f'dewmien fl-implimentazzjoni jew f'ambitu eċċessivament restrittiv tal-investimenti
eliġibbli” iddikjara is-Sur Jan Kinšt, il-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport, “Barra minn hekk, meta lkontribuzzjoni mill-UE tinstiga lil dawn l-intrapriżi biex inaqqsu b'mod proporzjonali l-finanzjament proprju
tagħhom għal azzjonijiet ta' promozzjoni, hija essenzjalment issir sussidju parzjali tal-ispejjeż operazzjonali
ta' dawn il-kumpaniji. Dan mhuwiex użu effiċjenti ta' flus pubbliċi.”
L-awdituri sabu li hemm nuqqas ta' biżżejjed informazzjoni rilevanti biex jintwerew ir-riżultati diretti
attribwibbli għal dawn il-miżuri. Fil-każ tal-miżura ta' investiment, l-effetti ma jistgħux jiġu sseparati
faċilment mill-investimenti għall-iżvilupp rurali. Fil-każ tal-azzjonijiet ta' promozzjoni, għalkemm lesportazzjonijiet tal-inbid lejn pajjiżi terzi żdiedu b'mod sinifikanti f'termini assoluti, l-awditu żvela li linbejjed tal-UE tilfu ishma mis-suq fil-pajjiżi terzi prinċipali mmirati mill-azzjonijiet ta' promozzjoni u li lesportazzjonijiet tal-inbejjed tal-UE li mhumiex eliġibbli għall-appoġġ żdiedu wkoll.
Bejn l-2009 u l-2013 l-Istati Membri nefqu EUR 522 miljun f'fondi tal-UE taħt il-miżura ta' promozzjoni.
Għall-2014-2018, kien hemm żieda kbira fil-fondi allokati lill-Istati Membri għal din il-miżura (EUR 1,16 biljun
għall-UE-27). Fid-dawl tad-diffikultajiet li esperjenzaw l-Istati Membri fl-infiq tal-baġit 2009-2013 inizjalment
allokat għal azzjonijiet ta' promozzjoni, hemm riskju li l-baġit 2014-2018 huwa ssettjat f'livell għoli wisq, li
jqiegħed f'periklu l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba.

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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Noti lill-edituri:
Ir-rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati
ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE.
Dan ir-rapport speċjali (Nru 9/2014) eżamina l-mistoqsijiet imniżżla fit-titolu tiegħu, "L-appoġġ tal-UE għal investiment u
promozzjoni għas-settur tal-inbid huwa mmaniġġjat tajjeb u r-riżultati tiegħu dwar il-kompetittività tal-inbejjed tal-UE
huma dimostrati?" .
L-awdituri tal-UE kkonkludew li l-ġestjoni tal-appoġġ għal investiment u promozzjoni għas-settur tal-inbid matul is-snin
inizjali koperti mill-awditu ġiet affettwata b'mod avvers mid-dgħufijiet fit-tfassil u fl-implimentazzjoni u l-impatt fuq ilkompetittività tal-inbejjed tal-UE mhux dejjem kien dimostrat.
Abbażi tal-osservazzjonijiet tagħha l-Qorti tirrakkomanda li:
Għall-miżura ta' investiment:
• Sabiex tiġi razzjonalizzata l-iskema ta' għajnuna, il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-assorbiment tal-fondi,
tanalizza l-ħtieġa għall-miżura u tivvaluta jekk is-settur tal-inbid jeħtieġx għajnuna addizzjonali għall-investiment
meta mqabbel ma' setturi agrikoli oħra; u
• L-Istati Membri għandhom jimmitigaw ir-riskju għall-ekonomija permezz ta' valutazzjoni sistematika tarraġonevolezza tal-ispejjeż tal-proġetti u tal-vijabbiltà finanzjarja tal-applikanti. Ir-riżultat ta' dawn ilvalutazzjonijiet għandu jiġi dokumentat b'mod adegwat. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri
japplikaw dawn il-kontrolli b'mod effettiv.
Għall-miżura ta' promozzjoni:
• Ir-regolament li jirregola għandu jirrestrinġi lill-benefiċjarji individwali milli jippreżentaw, f'kull perjodu ta'
programmazzjoni, programm ta' promozzjoni għall-istess pajjiżi mmirati. Il-Kummissjoni għandha tillimita wkoll lambitu tal-miżura li tikkonċerna l-eliġibbiltà tal-pubbliċità ta' marka kummerċjali u tqiegħed aktar enfasi fuq ilpreferenza tal-aċċess tal-SMEs għall-miżura ta' promozzjoni;
• Sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' deadweight, il-Kummissjoni għandha tiżgura li fil-proċeduri tal-għażla
tagħhom, l-Istati Membri jeħtieġu li l-benefiċjarji jiddimostraw b'mod ċar il-ħtieġa tagħhom għal għajnuna mill-UE
u li spejjeż operazzjonali normali ma jiġux iffinanzjati mill-baġit tal-UE;
• Il-Kummissjoni għandha tiżgura li spejjeż anċillari bħal spejjeż tal-korpi ta' implimentazzjoni u spejjeż ġenerali
jkunu ġustifikati sew u jkunu limitati għal perċentwal massimu tal-ispejjeż totali;
• L-Istati Membri għandhom jiżguraw rendikont suffiċjenti tal-entrati li jorbot kull għajnuna għall-promozzjoni ma'
azzjonijiet speċifiċi u dokumentati b'mod adegwat;
• Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi li l-Istati Membri jevalwaw aktar bir-reqqa r-riżultati ta' proġetti ta' promozzjoni.
B'mod partikolari, ir-riżultati tal-azzjonijiet ta' promozzjoni għandhom jiġu vvalutati fil-livell tal-benefiċjarju aktar
milli għas-settur tal-inbid tal-UE kollu kemm hu. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu aħjar mir-rapporti
prodotti mill-benefiċjarji fi tmiem l-azzjonijiet ta' promozzjoni biex jivvalutaw u jikkonsolidaw ir-riżultati tagħhom;
u
• Wara li jkun għadda perjodu suffiċjenti ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tanalizza kif il-baġit allokat lill-NSPs
għall-perjodu 2014-18 jaqbel mal-ħtiġijiet tas-settur tal-inbid tal-UE u l-kapaċità ta' assorbiment tal-Istati Membri.
Ibbażat fuq din l-analiżi, il-Kummissjoni għandha taġġusta l-baġit mill-ġdid, fejn xieraq, biex tiżgura li dan jipprovdi
inċentivi biex l-Istati Membri jkunu aktar effiċjenti fl-applikazzjoni tal-miżuri.
Ara wkoll rapport relatat tal-QEA dwar is-settur tal-inbid, ir-Rapport Speċjali Nru 7/2012 "Ir-riforma tal-organizzazzjoni
komuni tas-suq fl-inbid: Il-progress li sar s’issa" jista' jinstab hawnhekk:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_07/SR12_07_MT.PDF
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