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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  M: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – Uffiċjal għall-Istampa  T: (+352) 4398 45410   M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-21 ta' Jannar 2016 

 
 

Tliet kwarti mill-investimenti mhux produttivi fil-biedja 
"għaljin wisq", jgħidu l-awdituri tal-UE 
Tliet kwarti mill-proġetti awditjati ffinanzjati taħt skema tal-UE biex il-bdiewa jitħallsu għat-titjib 
tal-ambjent ma kinux kosteffettivi, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-
maġġoranza tal-hekk imsejħa "investimenti mhux produttivi" ma kkontribwixxewx għall-ħarsien tal-
pajsaġġi u tal-bijodiversità. Iżda, f'75 % tal-każijiet l-awdituri sabu indikazzjonijiet ċari li l-ispejjeż 
kienu jew għoljin wisq jew inkella mhux iġġustifikati biżżejjed. Dgħufijiet fl-għażla fost investimenti 
għal xogħol bħall-bini ta' sisien tal-ħaxix u r-restawr ta' artijiet mistagħdra wasslu biex il-proposti 
ma ġewx iċċekkjati b'mod xieraq bi tqabbil mal-kriterji tal-għażla u biex ġew iffinanzjati proġetti 
ineliġibbli. 

Għall-perjodu 2007-13, madwar EUR 860 miljun ta' fondi pubbliċi ntnefqu fuq investimenti mhux 
produttivi. Il-finanzjament pubbliku pprovdut mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-
kofinanzjament nazzjonali spiss laħqu 100 % tal-ispiża tal-proġetti. 

L-awdituri żaru erba' Stati Membri li bejniethom nefqu 80 % tat-total - il-Portugall, id-Danimarka, ir-Renju 
Unit (l-Ingilterra) u l-Italja (il-Puglia). Mit-28 proġett awditjat, 5 biss urew li kienu kosteffettivi. Ir-rapport 
iwissi li l-kwistjoni tista' ma tkunx limitata għall-kampjun, peress li l-problemi rriżultaw mid-dgħufijiet fis-
sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri. 

“Huwa ċar li l-ġestjoni sostenibbli tal-ambjent ikkultivat tagħna hija importanti”, qal is-Sur Jan Kinšt, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport, “iżda l-appoġġ mill-UE jrid jagħmel 
sens finanzjarjament ukoll.” 

L-awditu sab li l-Istati Membri ma vverifikawx b’mod xieraq li l-ispejjeż ikklejmjati fil-fatt saru, jew inkella 
aċċettaw l-aktar offerta għalja mingħajr ġustifikazzjoni. F'bosta każijiet, proġetti li kien ċar li kienu se jżidu l-
valur tal-azjenda iffinanzjati kompletament b'fondi pubbliċi jew ibbenefikaw minn rati ta' għajnuna ħafna 
ogħla minn dawk li normalment jingħataw investimenti produttivi. 

Il-monitoraġġ kejjel biss data bħall-ammont ta' nfiq pubbliku u l-għadd ta' azjendi li jirċievu appoġġ, u ftit 
kien hemm informazzjoni li turi x'kien inkiseb fil-livell tal-UE u f'dak tal-Istati Membri. Għalkemm l-appoġġ  
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ikompli għall-2014-20, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għadhom ma kkoreġewx il-biċċa l-kbira mid-
dgħufijiet minħabba li ma għamlux biżżejjed biex jidentifikawhom fil-ħin. 

Ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali tal-awdituri huma li fil-futur l-Istati Membri għandhom  

• jivvalutaw il-punt sa fejn l-NPIs huma implimentati f’sinerġija ma’ skemi ambjentali oħra 

• jivverifikaw sistematikament id-dokumentazzjoni ta' sostenn għall-klejms għall-ispejjeż 

• jiddefinixxu indikaturi speċifiċi tar-riżultati u jirrappurtaw dwar dawn fir-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni tagħhom 

• jistabbilixxu kriterji biex jiddeterminaw ir-redditi potenzjali fuq li NPIs li jibbenefikaw mill-
ogħla rati ta' għajnuna u jimmodulaw il-livelli ta' appoġġ 

• jiżguraw li l-ispejjeż ma jaqbżux l-ispejjeż ta' xogħol simili fis-suq miftuħ. 

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-NPIs permezz tar-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni tagħhom, tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar il-kriterji tal-għażla u tiżgura li l-
kontribut għall-objettivi agroambjentali jkun immonitorjat matul l-evalwazzjonijiet. 

 

Noti lill-edituri 

Bħala parti mill-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-baġit tal-UE biex 
jikkontribwixxu permezz ta' għotjiet għall-ispejjeż ta' investimenti mhux produttivi li, filwaqt li ma 
jiġġenerawx redditu, introjtu jew dħul sinifikanti, jew iżidu b'mod sinifikanti l-valur tal-azjenda tal-
benefiċjarju, fil-fatt għandhom impatt ambjentali pożittiv. B’mod partikolari, l-investimenti mhux 
produttivi għandhom jaqdu rwol komplementari biex jgħinu fl-ilħuq tal-objettivi jew l-impenji 
agroambjentali taħt skemi ambjentali oħra, jew biex isaħħu l-valur ambjentali ta' żoni protetti. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2015: Il-kosteffettività tal-appoġġ taħt l-Iżvilupp Rurali tal-UE għal 
investimenti mhux produttivi fl-agrikoltura huwa disponibbli fi 23 lingwa tal-UE. 

 


