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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-13 ta’ Marzu 2023 

Infiq fl-oqsma tal-koeżjoni u tal-agrikoltura 
tal-UE: jeżistu lakuni fil-miżuri biex jiġu 
identifikati, jiġu solvuti u jsir rappurtar dwar il-
kunflitti ta’ interess 

• Ma tingħata l-ebda ħarsa ġenerali lejn kemm din il-problema taffettwa flus l-UE 
• Miżuri suffiċjenti għat-titjib tat-trasparenza u għall-protezzjoni tal-informaturi għadhom 

mhumiex fis-seħħ 

Għalkemm hemm qafas fis-seħħ għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti ta’ interess fl-infiq 
tal-UE, hemm lakuni fil-promozzjoni tat-trasparenza u fl-identifikazzjoni ta’ sitwazzjonijiet 
f’riskju. Dan huwa dak li joħroġ minn rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li ħares b’mod 
partikolari lejn kif il-problema hija indirizzata fil-politika agrikola u fil-politika ta’ koeżjoni, jiġifieri 
fl-akbar oqsma ta’ nfiq fl-UE.  

“Fid-dawl tal-leġiżlazzjoni riveduta u l-każijiet reċenti, ridna nivverifikaw jekk il-Kummissjoni 
Ewropea u l-Istati Membri indirizzawx adegwatament il-kunflitti ta’ interess fil-politika agrikola 
komuni u fil-politika ta’ koeżjoni,” qal Pietro Russo, il-Membru tal-QEA li mexxa l-awditu. “Sibna li 
saru sforzi biex il-problema tiġi indirizzata, iżda għad hemm lakuni. Jenħtieġ li jittejjeb ir-rappurtar 
tal-każijiet, biex tingħata ħarsa ġenerali ċara lejn l-ammonti affettwati mill-kunflitti ta’ interess.” 

Ir-regoli tal-UE jirrikjedu li n-nies kollha involuti fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE (fil-livell tal-UE u fil-livell 
nazzjonali) jevitaw kwalunkwe kunflitt ta’ interess li jirriżulta minn affinità politika jew nazzjonali, 
interess ekonomiku jew kwalunkwe interess personali dirett jew indirett ieħor; meta jiġi identifikat 
kunflitt ta’ interess perċepit jew reali, l-awtorità rilevanti jeħtiġilha tiżgura li l-persuna inkwistjoni 
twaqqaf kull attività assoċjata mal-kwistjoni. 
Fil-livell nazzjonali, l-awtodikjarazzjonijiet huma l-aktar metodu użat b’mod wiesa’ għall-prevenzjoni 
u l-immaniġġjar ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn. Madankollu, id-dikjarazzjonijiet jistgħu jispiċċaw ma 
jkunux affidabbli, u l-kontroverifika tal-informazzjoni tista’ tkun diffiċli kultant minħabba kapaċità 
amministrattiva insuffiċjenti, regoli dwar il-protezzjoni tad-data, u diffikultajiet ġenerali assoċjati 
mal-kisba ta’ trasparenza sħiħa. L-awdituri sabu li, fil-pajjiżi li huma eżaminaw (il-Ġermanja, l-
Ungerija, Malta u r-Rumanija), l-awtodikjarazzjonijiet ma kinux obbligatorji għall-membri tal-gvern 
involuti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar programmi tal-UE u l-allokazzjonijiet tal-finanzjament relatat, 
minkejja li r-regolamenti ilhom mill-2018 jirrikjeduh, dan. Id-dikjarazzjonijiet jintużaw b’mod wiesa’ 
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wkoll fil-livell tal-UE, u xi verifiki jitwettqu, speċjalment għal funzjonijiet sensittivi. Madankollu, 
“revolving doors” (persunal li jgħaddi minn rwoli pubbliċi uffiċjali għal rwoli tas-settur privat fl-istess 
qasam) intrinsikament joħolqu riskju ta’ kunflitti ta’ interess. Din hija r-raġuni għalfejn l-awdituri 
jaraw ħtieġa għal immaniġġjar aktar attiv ta’ każijiet bħal dawn. 
Skont l-awdituri, l-awtoritajiet nazzjonali jqiegħdu enfasi sinifikanti fuq l-identifikazzjoni tal-kunflitti 
ta’ interess fl-akkwist, iżda mhux dejjem jiddedikaw attenzjoni suffiċjenti lil ċerti allarmi ħomor, 
bħall-ħafna proċeduri li huma nieqsa minn kompetizzjoni xierqa (jiġifieri kuntratti nnegozjati 
mingħajr proċedura kompetittiva għas-sottomissjoni tal-offerti jew applikanti assoċjati ma’ partijiet 
ikkonċernati oħra involuti fi proġetti ffinanzjati mill-UE). L-awdituri josservaw ukoll li l-miżuri għall-
informaturi għadhom mhumiex fis-seħħ u ħafna Stati Membri waqgħu lura fit-traspożizzjoni tar-
regoli għall-protezzjoni ta’ nies li jirrappurtaw ksur tad-dritt tal-UE.  
Sorsi disponibbli għall-pubbliku (links għal siti web nazzjonali u reġjonali li jelenkaw il-benefiċjarji 
ta’ finanzjament mill-UE fl-oqsma tal-agrikoltura u tal-koeżjoni; il-pjattaforma online, Kohesio, tal-
Kummissjoni) attwalment ma fihom l-ebda informazzjoni dwar il-benefiċjarji finali wara persuni 
ġuridiċi, u dan jillimita l-iskrutinju pubbliku. L-iżvelar ta’ din l-informazzjoni se jsir obbligatorju fis-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-pajjiżi tal-UE fil-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid fil-qasam ta’ 
koeżjoni (2021-2027). Mill-2023 ’il quddiem, il-benefiċjarji ta’ finanzjament agrikolu se jkollhom 
jipprovdu informazzjoni dwar gruppi ta’ kumpaniji li jipparteċipaw fihom.  
L-awdituri josservaw ukoll li ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar l-iskala 
tal-kunflitti ta’ interess fil-qasam tal-ġestjoni kondiviża tal-infiq tal-UE, u l-ebda indikatur li jkejjel il-
frekwenza jew il-kobor tal-problema. Mhux l-irregolaritajiet kollha jiġu rrappurtati, pereżempju 
meta l-ammont involut ikun taħt l-EUR 10 000 jew jiġu identifikati u kkoreġuti fil-livell nazzjonali 
qabel ma jintalbu flus mingħand il-Kummissjoni.  

Informazzjoni ġenerali  

Madwar nofs l-infiq tal-UE huwa taħt ġestjoni kondiviża mill-Kummissjoni u l-Istati Membri. Dan 
jinkludi ż-żewġ fondi agrikoli – il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – u t-tliet fondi ta’ koeżjoni prinċipali: il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK). Taħt il-ġestjoni 
kondiviża, il-Kummissjoni żżomm ir-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-baġit filwaqt 
li l-Istati Membri jeħtiġilhom jieħdu miżuri effettivi u proporzjonati biex jipprevienu, jidentifikaw u 
jikkoreġu l-irregolaritajiet u l-awtoritajiet nazzjonali huma primarjament responsabbli biex 
jidentifikaw u jindirizzawhom fil-livell tal-benefiċjarji.  
Ir-Rapport Speċjali 06/2023, “Il-kunflitt ta’ interess fl-infiq fl-oqsma tal-koeżjoni u tal-agrikoltura tal-
UE – Hemm qafas fis-seħħ iżda jeżistu lakuni fil-miżuri ta’ trasparenza u ta’ identifikazzjoni”, huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA. 
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