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Awditu fil-qasam tal-Azzjonijiet Esterni tal-UE:
l-awdituri tal-UE jwissu lill-Kummissjoni li jmiss dwar l-użu talkombinament
"Il-kombinament huwa t-tendenza popolari li jmiss fil-finanzjament taħt il-politika tal-UE għalliżvilupp. Peress li se tkun qed topera f'ambjent li jirrestrinġi l-iżvilupp baġitarju, il-Kummissjoni li
jmiss se tkun taħt pressjoni enormi biex iġġebbed l-ingranaġġ ta' fondi tal-UE b'selfiet sal-limiti
tiegħu" skont Karel Pinxten, il-Membru tal-QEA responsabbli għal dan ir-rapport. "Huwa
importanti ħafna li l-kombinament jintuża biss meta l-Kummissjoni tkun tista' turi b'mod ċar ilvalur miżjud tiegħu. L-awditu juri li dan mhux dejjem kien il-każ fil-passat" kompla jgħid is-Sur
Pinxten.
Għal kważi nofs il-proġetti eżaminati mill-awdituri ma kienx hemm biżżejjed evidenza biex jiġi
konkluż li l-għotjiet kienu ġustifikati. Għal għadd minn dawn il-każijiet kien hemm indikazzjonijiet
li l-investimenti kienu jsiru wkoll mingħajr il-kontribuzzjoni mill-UE.
Filwaqt li r-rapport mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), ippubblikat illum, iwassal opinjoni
pożittiva dwar it-twaqqif u l-effettività ġenerali tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta’
investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji, huwa jenfasizza għadd ta'
kwistjonijiet ewlenin li jeħtieġu jiġu indirizzati b'urġenza.
Is-Sur Pinxten semma r-riskji li jinħolqu meta l-kombinament ma jintużax b'biżżejjed kawtela u
attenzjoni - “L-ewwel nett, dan jista' jwassal għal ħela ta' fondi tal-UE għall-iżvilupp meta lprogrammi/proġetti, li kienu jitwettqu xorta waħda, ikunu sussidjati. Il-Kummissjoni, meta tuża
strumenti ta' kombinament, trid tiżgura li ma ssirx l-"isponsor" tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Ittieni nett, jekk ma jintużax b'kawtela kbira, il-kombinament jista' jwassal għal bużżieqa tad-dejn
f'xi pajjiżi tat-tielet dinja bi dħul limitat biex iħallsu d-dejn tagħhom".
Il-Kummissjoni indikat li tixtieq testendi l-użu tal-kombinament u dan se jinvolvi ammont
konsiderevoli ta' għajnuna għall-iżvilupp fis-snin futuri. Fil-31/12/2013, il-Kummissjoni kienet diġà
daħlet għal kuntratti għal aktar minn EUR 1,6 biljun għall-faċilitajiet ta' investiment reġjonali.
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Noti lill-edituri
Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE.
Dar ir-Rapport Speċjali (Nru 16/2014) intitolat "L-effettività tal-kombinament ta’ għotjiet tal-faċilitajiet ta’
investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE"
jeżamina t-twaqqif u l-ġestjoni tal-faċilitajiet ta' investiment u jekk l-użu tal-kombinament irrendiex ilbenefiċċji intenzjonati.
Mill-2007 'l hawn, il-Kummissjoni ħolqot tmien faċilitajiet ta’ investiment reġjonali li jkopru l-isfera intiera
ta’ kooperazzjoni esterna tal-Kummissjoni. Dawn jgħaqqdu għotjiet iffinanzjati mill-Fondi Ewropej għallIżvilupp u mill-baġit ġenerali tal-UE ma’ selfiet, prinċipalment minn istituzzjonijiet Ewropej ta' finanzjament
għall-iżvilupp. F’xi każijiet, isiru wkoll kontribuzzjonijiet diretti mill-Istati Membri. Il-kombinament jimmira,
b’mod partikolari, li jindirizza opportunitajiet ta’ investiment, normalment proġetti kbar ta' infrastruttura, li
jistgħu jkunu vijabbli iżda li ma jattirawx finanzjament biżżejjed minn sorsi fis-suq.
L-awditu tal-Qorti sab li l-kombinament tal-għotjiet tal-faċilitajiet ta’ investiment reġjonali ma' selfiet minn
istituzzjonijiet finanzjarji, għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE, kien ġeneralment effettiv. Huwa
jikkonkludi li, filwaqt li l-faċilitajiet ta' investiment reġjonali twaqqfu tajjeb, il-benefiċċji potenzjali talkombinament ma ġewx realizzati għal kollox minħabba nuqqasijiet fl-immaniġġjar mill-Kummissjoni.
Ir-rapport jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:
1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-allokazzjoni tal-għotjiet mill-UE tkun ibbażata fuq valutazzjoni
dokumentata tal-valur miżjud li jirriżulta mill-għotjiet f'termini tal-ilħuq tal-objettivi tal-UE għall-iżvilupp,
għall-viċinat u għat-tkabbir. Filwaqt li tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha:
(a) tiżgura li jiġu adottati u implimentati linji gwida adegwati sabiex jidderieġu l-involviment talKummissjoni fl-istadji kollha tal-proċess ta' approvazzjoni u ta' segwitu;
(b) tieħu rwol aktar proattiv, b'mod partikolari fil-livell tad-delegazzjoni tal-UE, fl-identifikazzjoni u
l-għażla ta' proġetti;
(c) tiżgura li l-applikazzjonijiet għal għotjiet ippreżentati lill-bordijiet eżekuttivi għall-approvazzjoni
finali jkunu jikkonċernaw proġetti maturi biss u jkun fihom informazzjoni kompleta. B'mod aktar
speċifiku, l-applikazzjonijiet għal għotjiet għandhom jipprovdu dettalji dwar il-ħtieġa għall-għotjiet
u l-valur miżjud tagħhom u jikkjarifikaw kif l-ammonti ġew stabbiliti;
(d) tqassar id-durata medja tal-proċess ta' approvazzjoni billi tanalizza l-ħtieġa sistematika għallapprovazzjonijiet proviżorji.
2. Il-Kummissjoni għandha tiżborża l-finanzjament biss meta l-fondi jkunu fil-fatt meħtieġa millbenefiċjarju.
3. Il-Kummissjoni għandha ttejjeb il-monitoraġġ tagħha tal-implimentazzjoni tal-għotjiet mill-UE. Filwaqt li
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha:
(a) timplimenta qafas għall-kejl tar-riżultati li jinkludi indikaturi għas-segwitu tal-impatt tal-għotjiet
mill-UE;
(b) tipprovdi istruzzjonijiet ċari lid-delegazzjonijiet tal-UE dwar ir-rwol tagħhom fil-monitoraġġ talappoġġ tal-UE għal proġetti kkombinati;
(c) tinkludi l-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Infrastruttura fl-Afrika fil-proċess tal-Monitoraġġ Orjentat
lejn ir-Riżultati (MOR) u tadatta l-metodoloġija tal-MOR għall-karatteristiċi speċifiċi talkombinament.
4. Il-Kummissjoni għandha żżid l-isforzi tagħha biex tiżgura li tingħata viżibbiltà xierqa għall-finanzjament
mill-UE billi tiddefinixxi rekwiżiti ċari dwar il-viżibbiltà għal istituzzjonijiet finanzjarji u billi teħtieġ li ddelegazzjonijiet tal-UE jkunu involuti f'azzjonijiet ta' viżibbiltà.
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