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Kumitat għall-Petizzjonijiet

3.3.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0628/2010, imressqa minn Ciprian Dobre, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar il-problemi li jiġu kkawżati mill-użu u l-ġestjoni min-naħa 
tal-Gvern Rumen tal-approprjazzjonijiet mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-attivitajiet tal-Aġenzija tal-Pagamenti għall-Iżvilupp tal-Attivitajiet 
Rurali u s-Sajd (APDRP), li hija responsabbli għall-allokazzjonijiet amministrattivi allokati 
għar-Rumanija taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Il-
petizzjonant jirreferi b’mod partikolari għall-proġetti ffinanzjati skont il-miżura 3.2.2.a tal-
Assi 3 dwar it-tiġdid u l-iżvilupp tal-irħula, it-titjib tas-servizzi bażiċi għall-ekonomija u għal 
popolazzjoni rurali u l-konservazzjoni u t-titjib tal-wirt rurali. Skont il-petizzjonant, wara 
Ġunju 2009, l-APDRP biddlet is-sistema ta’ gradazzjoni tal-proġett, xahar biss qabel l-
iskadenza għat-tressiq tal-proġetti, u b’hekk affettwat il-proċess sħiħ. Huwa jqis li hija xi ħaġa 
assurda li saru għadd ta’ modifiki li jnaqqsu l-valur tal-proġetti għall-provvista tal-ilma tax-
xorb u għad-dranaġġ, li huma meqjusa prijorità fiż-żoni rurali, meta mqabbla mal-proġetti tal-
infrastruttura tat-toroq. Huwa jargumenta li dan huwa kawża tal-korruzzjoni 
istituzzjonalizzata fir-Rumanija fis-settur tal-kostruzzjoni tat-toroq u t-titjib. Huwa jindika li l-
emendi fis-sistema ta’ gradazzjoni saru mill-APDRP fuq bażi preferenzjali u jsostni li, mill-
295 proġett sottomess għall-finanzjament f’Ġunju 2009, 38 minnhom biss jirrigwardaw 
b’mod prinċipali l-infrastrutturi tal-ilma tax-xorb u tad-dranaġġ. Għalhekk, huwa qed jitlob li 
ssir investigazzjoni biex tinġibed l-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fit-8 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjoni inkwistjoni tirrigwarda l-applikazzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-Miżura 322 
“Tiġdid u żvilupp tal-irħula, titjib tas-servizzi bażiċi għall-ekonomija u-l-popolazzjoni rurali, 
konservazzjoni u titjib tal-wirt rurali” tal-Programm ta’ Żvilupp Rurali (PŻR) 2007-2013 
għar-Rumanija, li huwa appoġġjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR). Din il-miżura timmira biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-popolazzjoni 
rurali billi jiġi żgurat l-aċċess għal servizzi bażiċi u jiġi ppriżervat il-wirt kulturali u naturali 
lokali taż-żona rurali bil-għan li jintlaħaq żvilupp sostenibbli.

Fil-każ tal-PŻR Rumen, il-kriterji tal-għażla huma stipulati fil-programm stess kif approvat 
mill-Kummissjoni. Madankollu, il-gradazzjoni li tikkorrispondi għal dawn il-kriterji (punti 
allokati) hija deċiża mill-awtorità ta’ ġestjoni, wara konsultazzjoni mal-Kumitat għall-
Monitoraġġ.
Għall-Miżura 322, hemm 10 kriterji li jiddeterminaw l-għażla, li għal kull wieħed minnhom 
jikkorrispondi għadd ta’ punti speċifiku1:

1. Żoni rurali li għadhom ma ngħatawx appoġġ Komunitarju għal investiment simili 
(10 punti);

2. Żoni rurali f’reġjuni b’livell għoli ta’ faqar (10, 7 jew 5 punti skont il-livell tal-
faqar);

3. Proġetti fil-qafas ta’ strateġija ta’ żvilupp lokali jew fil-livell ta’ kontea (5 punti);
4. Proġetti integrati ta’ investiment (5 punti);
5. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-ilma u d-dranaġġ f’lokalitajiet rurali 

b’ekwivalent ta’ popolazzjoni bejn l-2,000 u l-10,000, identifikati taħt il-pjanijiet 
regolatorji reġjonali u mhux iffinanzjati fil-qafas tal-programm operazzjonali 
“Ambjent” (ikkofinanzjat mill-FEŻR) (15-il punt);

6. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tat-toroq li joħolqu konnessjonijiet mat-
toroq prinċipali (tal-kontea u nazzjonali) jew rotot tat-trasport ewlenin oħra 
(ferroviji u xmajjar) (25 punt);

7. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-provvista tal-ilma f’żoni b’ammonti 
insuffiċjenti ta’ ilma jew milquta min-nixfa ta’ spiss (5 punti); 

8. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-ilma u d-dranaġġ f’żoni b’livell għoli 
ta’ tniġġis tal-ilma jew fejn l-ilma tal-qiegħ jippreżenta konċentrazzjoni għolja ta’ 
nitrati li taffettwa s-saħħa pubblika (5 punti);

9. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura soċjali (10, 7 jew 5 punti skont il-
benefiċjarju);

10. Proġetti għall-promozzjoni ta’ investimenti fil-konservazzjoni ta’ beni speċifiċi 
lokali u tal-wirt kulturali (10, 7 jew 5 punti skont il-benefiċjarju).

Il-kriterji tal-għażla fihom infushom qatt ma ġew immodifikati minn mindu ġie approvat il-
PŻR fl-2008. Madankollu, l-awtorità ta’ ġestjoni biddlet il-gradazzjoni ta’ xi wħud mill-
kriterji tal-għażla qabel ma niedet is-sejħa għal proposti ta’ Ġunju 2009.

                                               
1 Il-gradazzjoni msemmija hija dik applikata waqt is-sejħa għal proposti ta’ Ġunju 2009, li 
qed tiġi kkontestata mill-petizzjonant.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni
Il-programmi ta’ żvilupp rurali approvati mill-Kummissjoni Ewropea jistabbilixxu l-ambitu 
tal-miżuri (objettivi, kundizzjonijiet biex jingħata appoġġ/kriterji ta’ eleġibilità, benefiċjarji, 
eċċ.) u jimmiraw l-appoġġ mogħti mill-EAFRD billi jiddefinixxu kriterji għall-għażla, bil-
għan li jiġu identifikati l-applikazzjonijiet li jaqblu l-aktar mal-bżonnijiet tal-pajjiż identifikati 
fil-Pjanijiet Strateġiċi Nazzjonali. 

Madankollu, l-għażla tal-proġetti taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni sakemm l-
għażliet tagħhom ikunu konformi mal-prinċipji stipulati fil-programmi adottati bi qbil mal-
Kummissjoni u ma jmorrux kontra l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

Fil-każ tar-Rumanija, filwaqt li l-kriterji tal-għażla huma stabbiliti fil-PŻR nnifsu, hija l-
awtorità ta’ ġestjoni li għandha tiddefinixxi l-gradazzjoni tal-kriterji tal-għażla u 
timmodifikahom wara konsultazzjoni mal-Kumitat għall-Monitoraġġ tal-PŻR.

Il-Kummissjoni hija konxja li ċerti tibdiliet fil-gradazzjoni tal-kriterji tal-għażla saru qabel it-
tnedija ta’ sejħiet għal proposti ġodda u diġà ġibdet l-attenzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni għall-
ħtieġa li jiġu evitati kwalunkwe tibdiliet fl-aħħar mument sabiex ikun żgurat it-trattament ġust 
u ndaqs tal-benefiċjarji potenzjali kollha. 

Speċifikament fir-rigward tal-Miżura 322 tal-PŻR Rumen, nixtiequ niċċaraw li t-tibdiliet fil-
gradazzjoni tal-proġetti dwar l-infrastruttura tal-ilma u d-dranaġġ kif ukoll tat-toroq u dwar iż-
żoni l-fqar, skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, seħħew tliet xhur qabel it-
tnedija tas-sejħiet għal proposti ta’ Ġunju 2009. Huwa minnu li għal wieħed mill-kriterji tal-
għażla li jirrigwardaw l-infrastruttura tal-ilma (kriterju nru 7), l-għadd ta’ punti tnaqqas minn 
10 għal 5; madankollu, kriterju ieħor dwar proġetti relatati mal-ilma (kriterju nru 5) irreġistra 
żieda minn 10 għal 15-il punt. Globalment, il-proġetti dwar l-infrastruttura kemm tal-ilma u 
kemm tat-toroq jistgħu jirċievu sa 25 punt.

Barra minn hekk, fil-qafas ta’ proċeduri eżistenti bħall-proċedura tal-klerjar tal-kontijiet fil-
każ tal-fondi tal-FAEŻR, is-servizzi tal-Kummissjoni b’mod regolari jżuru lill-Istati Membri 
sabiex jaċċertaw jekk humiex qed jiġu applikati korrettament il-proċeduri meħtieġa kollha. 
F’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji. 

Konklużjoni

L-għażla tal-proġetti taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni fl-Istati Membri 
sakemm l-għażliet tagħhom ikunu konformi mal-prinċipji stipulati fil-programmi adottati bi 
qbil mal-Kummissjoni u ma jmorrux kontra l-leġiżlazzjoni kurrenti. 

Madankollu, billi l-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li ċerti modifiki fil-gradazzjoni tal-kriterji 
għall-għażla saru ftit qabel it-tnedija ta’ sejħiet għal proposti ġodda, hija diġà qajmet din il-
kwistjoni mal-awtoritajiet Rumeni. Il-Kummissjoni se tibqa’ tagħmel dan fit-taħditiet u l-
korrispondenza tagħha mal-awtoritajiet Rumeni u titlobhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
fil-livell operazzjonali biex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta u trasparenti tal-proċedura 
tal-għażla.


