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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1838/2012, imressqa minn Ramona Riscau, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar il-finanzjament għall-proġetti eliġibbli taħt il-FAEŻR (il-
miżura 141) fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrapporta li ntbagħtu ittri li jikkonfermaw l-eliġibbiltà għal 11 430 proġett 
ippreżentati skont il-miżura 141 - appoġġ għall-farms bi produzzjoni baxxa, iżda li l-
applikazzjonijiet għall-finanzjament korrispondenti ġew sussegwentement miċħuda. Il-
petizzjonanta tilmenta wkoll li l-awtoritajiet jew ma żvelawx l-informazzjoni kollha rilevanti 
jew ippreżentaw informazzjoni mhux eżatta.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Programmi ta’ Żvilupp Rurali (PŻR) approvati mill-Kummissjoni Ewropea jistabbilixxu l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri (objettivi, kriterji ta’ eliġibbiltà, kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu rispettati, benefiċjarji, eċċ.) li għandu jiġi appoġġat mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). L-Istati Membri huma meħtieġa wkoll jistabbilixxu 
kriterji tal-għażla bħala bażi biex jimmiraw l-appoġġ tal-UE. Il-kriterji tal-għażla jintużaw 
biex jidentifikaw u jipprijoritizzaw dawk il-proġetti u/jew benefiċjarji li jissodisfaw l-aħjar l-
objettivi ta’ miżura ta’ appoġġ partikolari, u biex ikunu jistgħu jikkontribwixxu bl-aħjar mod 
għat-twettiq tal-objettivi strateġiċi kumplessivi identifikati mill-Istat Membru fil-programm 
tiegħu. 
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Skont il-prinċipju ta’ “ġestjoni kondiviża”, l-għażla ta’ proġetti taħt il-PŻR hija kompetenza 
tal-Awtorità ta’ Ġestjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ma tintervjenix f’dan il-proċess.

Madankollu, l-eliġibbiltà ta’ proġett ma toħloqx dritt ta’ aċċess għall-finanzjament mill-UE. 
Taħt il-PŻR Rumen, kull sejħa għal proposti għandha allokazzjoni finanzjarja mħabbra minn 
qabel mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti. Meta n-numru ta’ proġetti riċevuti jaqbeż l-
allokazzjoni finanzjarja tas-sejħa, li huwa l-każ deskritt fil-petizzjoni; il-proġetti eliġibbli 
kollha jingħataw punteġġ skont il-kriterji tal-għażla elenkati fit-test tal-PŻR Rumen.

Il-kriterji tal-għażla applikati għall-applikanti skont il-miżura 141 “Appoġġ għall-farms bi 
produzzjoni baxxa” huma li ġejjin

- li jkunu parti minn forma assoċjattiva rikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali fis-seħħ, tal-
inqas 6 xhur qabel it-tnedija tas-sessjoni li għaliha japplikaw l-applikanti (pereżempju: 
gruppi ta’ produtturi, kooperattivi, eċċ.); 

- li japplikaw ukoll għall-miżura agroambjentali;

- li jkunu jinsabu f’żona żvantaġġata;

- li jkunu proprjetà ta’ bidwi żagħżugħ;

- li jagħmlu investiment, b’mod speċjali investiment li jiżgura konformità mal-
istandards tal-Komunità.

Il-punteġġi mogħtija għal kull wieħed minn dawn il-kriterji huma deċiżi mill-Awtorità ta’ 
Ġestjoni tal-PŻR Rumen wara konsultazzjoni mal-Kumitat għall-Monitoraġġ tal-Programm. 
Għandu jiġi nnutat li l-prinċipju li “jinqeda l-ewwel min japplika l-ewwel” qatt ma ntuża fl-
għażla ta’ proġetti skont il-miżura 141 “Appoġġ għall-farms bi produzzjoni baxxa” tal-PŻR 
Rumen, kif indikat fil-petizzjoni.

Bl-istess mod, il-Kumitat għall-Monitoraġġ jistabbilixxi n-numru massimu ta’ sejħiet għal 
proposti li jistgħu jitniedu għal kull miżura fis-sena. L-Awtorità ta’ Ġestjoni Rumena kienet 
intitolata li tiftaħ massimu ta’ żewġ sejħiet għall-miżura 141 f’dan il-każ, iżda ddeċidiet li 
tiftaħ waħda biss.  

Bl-istess mod, fl-għażla tal-proġetti li jiġu ffinanzjati, l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għandhom jagħtu prijorità lill-applikanti li jissodisfaw bl-aħjar mod il-kriterji tal-għażla u 
mhux biss li jimmiraw li jilħqu n-numru fil-mira ta’ azjendi li jirċievu appoġġ, mingħajr ebda 
valutazzjoni kwalitattiva oħra ta’ proġetti individwali.  

Għal kwalunkwe mistoqsija rigward ir-raġunijiet għal ċaħda ta’ proġetti individwali, il-
petizzjonanta għandha tindirizza hija stess lill-Awtorità ta’ Ġestjoni responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-PŻR (Il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, ir-Rumanija)

Konklużjoni

L-għażla tal-proġetti hija kompetenza tal-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni fl-Istati Membri. Għal 
kwalunkwe dettall ulterjuri, il-petizzjonanta teħtieġ li tikkuntattja lill-awtoritajiet Rumeni 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-PŻR, inkluża l-għażla ta’ proġetti individwali għal 
appoġġ.


