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Biex tinħareġ minnufih
Il-Lussemburgu, id-9 ta' Lulju 2014

Il-Kummissjoni ma ssorveljatx b'mod xieraq il-"proċess ta' 
diżakkoppjar" għal appoġġ għall-azjendi agrikoli tal-UE li ġie 
adottat fil-"kontroll tas-saħħa" tal-PAK fl-2008 jgħidu l-Awdituri 
tal-UE 
 
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-Kummissjoni ma ssorveljatx lill-
Istati Membri b'mod adegwat  fil-kalkolu tad-drittijiet għall-pagament ta' appoġġ għall-azjendi agrikoli tal-UE 
taħt l-Iskema ta' Pagament Uniku fil-perjodu tal-2010-2012. Id-distribuzzjoni tal-appoġġ disponibbli mill-
Istati Membri ma kinitx dejjem konsistenti mal-prinċipji u l-objettivi tal-politika tal-UE u xi drabi, id-drittijiet 
għall-pagament ġew ikkalkulati b'mod skorrett. 
 
"L-Iskema ta' Pagament Uniku (SPU), li ġiet introdotta fl-2005, issostitwixxiet il-parti l-kbira ta' pagamenti diretti preċedenti 
marbuta mal-produzzjoni agrikola. Ir-reviżjoni fl-2008 tar-riforma tal-2003 tal-PAK, magħrufa bħala l-"kontroll tas-saħħa", 
estendiet l-SPU għal setturi agrikoli fejn, sa dak iż-żmien, l-iskema ma kinitx ġiet introdotta jew kienet ġiet introdotta 
parzjalment biss. L-Istati Membri kellhom marġni konsiderevoli ta' diskrezzjoni fl-allokazzjoni u fil-kalkolu tad-drittijiet għall-
pagament; madankollu, il-Kummissjoni żżomm ir-responsabbiltà finali għall-pagamenti ta' appoġġ mill-UE għall-bdiewa. Il-
Qorti sabet li l-Kummissjoni ma adottatx regoli ta' implimentazzjoni ċari u ma ssorveljatx lill-Istati Membri b'mod adegwat 
meta dawn iddistribwixxew, fost il-bdiewa tagħhom, l-appoġġ disponibbli ta' madwar EUR 4,2 biljun matul il-perjodu tal-
2010-2012. B'konsegwenza ta' dan, il-kriterji li l-Istati Membri ddefinixxew, xi drabi, ma kinux jirrispettaw il-prinċipji tal-UE, 
notevolment dawk ta' trattament indaqs tal-bdiewa, ta' proporzjonalità u ta' ġestjoni finanzjarja tajba, u xi drabi, id-drittijiet 
tal-bdiewa għall-pagament ġew ikkalkulati b'mod skorrett," iddikjara s-Sur Augustyn Kubik, il-Membru tal-QEA 
responsabbli għar-rapport, "Dan jista' jkollu wkoll impatt importanti fuq l-iskemi ġodda ta' pagament għall-bdiewa mill-
2015 'il quddiem."  
 
Id-diżakkoppjar ta' appoġġ dirett għall-bdiewa mill-produzzjoni u l-introduzzjoni tal-SPU kienu elementi essenzjali fil-proċess 
tar-riforma tal-PAK fl-2003. L-objettiv prinċipali tal-SPU kien li l-orjentazzjoni tal-politika tinbidel minn appoġġ għas-suq għal 
appoġġ diżakkoppjat għall-introjtu lill-bdiewa, biex b'hekk tissaħħaħ l-orjentazzjoni tal-bdiewa għas-suq u tinkiseb 
deċentralizzazzjoni akbar. Sa issa, l-SPU ġiet introdotta fi 18-il Stat Membru u tirrappreżenta 54 % tal-baġit kollu tal-UE 
għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. L-appoġġ taħt l-SPU huwa indipendenti ("diżakkoppjat") mill-produzzjoni agrikola reali 
iżda l-bdiewa jrid ikollhom drittijiet għall-pagament u art eliġibbli sabiex jirċievu l-għajnuna taħt l-SPU. L-SPU tibqa' fis-seħħ 
sa tmiem l-2014. Mill-2015 'il quddiem, hija se tiġi sostitwita bi skema ta' pagament bażika ġdida li se tkun ibbażata wkoll 
fuq drittijiet għall-pagament. Taħt ċerti kundizzjonijiet l-Istati Membri jistgħu jittrasferixxu l-valur attwali tad-drittijiet għall-
pagament fis-sistema l-ġdida. Għaldaqstant, il-kalkolu tad-drittijiet għall-pagament taħt l-SPU jista' jkollu effett fuq il-
pagamenti futuri lill-bdiewa sal-2021. 
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Noti lill-edituri: 
 
Ir-rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati 
ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 8/2014) intitolat "Il-Kummissjoni mmaniġġjat b'mod effettiv l-integrazzjoni ta' appoġġ 
akkoppjat fl-Iskema ta' Pagament Uniku?" ivvaluta kif il-Kummissjoni mmaniġġjat l-integrazzjoni ta' appoġġ mill-UE 
akkoppjat ma' kwantitajiet speċifiċi ta' produzzjoni agrikola (eż. art ikkultivata jew għadd ta' annimali) fl-Iskema ta' 
Pagament Uniku (SPU) wara l-kontroll tas-saħħa tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) fl-2008. B'mod aktar speċifiku, l-
awdituri tal-UE eżaminaw jekk il-Kummissjoni ssorveljatx u vverifikatx b'mod adegwat il-kalkolu tad-drittijiet għall-
pagament fl-Istati Membri, jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri kinitx konformi mal-kundizzjonijiet u mal-prinċipji stipulati 
fil-leġiżlazzjoni tal-UE u jekk l-awtoritajiet kompetenti kinux waqqfu kontrolli effettivi biex jiżguraw kalkolu u allokazzjoni 
korretti tad-drittijiet għall-pagament. 
 
Il-QEA sabet li l-Kummissjoni ma użatx il-mandat tagħha biex tiżgura li l-kriterji applikati għad-distribuzzjoni tal-appoġġ 
disponibbli kienu dejjem konsistenti mal-prinċipji tal-UE, notevolment dawk ta' nondiskriminazzjoni tal-bdiewa u ta' 
proporzjonalità, jekk huma segwewx il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew jekk potenzjalment affettwawx il-
kundizzjonijiet tas-suq.  
 
Għalkemm l-Istati Membri kienu, fil-parti l-kbira tagħhom, użaw id-data ta' referenza tal-bdiewa b'mod korrett, l-awdituri 
tal-UE sabu dgħufijiet sinifikanti fl-applikazzjoni korretta tar-regoli u l-prinċipji tal-kalkolu. Minbarra dan, il-qafas stabbilit 
mill-Kummissjoni ma ċċarax biżżejjed liema kontrolli għandhom jitwettqu mill-Istati Membri biex jiġi żgurat il-kalkolu 
korrett tad-drittijiet għall-pagament u s-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri kienu jvarjaw fil-kwalità. Kien hemm ukoll 
dgħufijiet fil-mod ta' kif il-Kummissjoni mmonitorjat ir-rispett tal-limiti massimi applikabbli, kif ikkontrollat il-konformità 
tal-Istati Membri mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE u kif infurzat il-korrezzjoni tal-iżbalji. 
 
L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

• tiżgura implimentazzjoni konsistenti tal-miżuri tal-PAK għall-iskemi futuri ġodda ta' pagament dirett, billi 
tistabbilixxi linji gwida ċari fil-livell xieraq, u billi teħtieġ lill-Istati Membri juru li l-kriterji adottati jkunu oġġettivi u 
nondiskriminatorji, biex b'hekk tiġi evitata d-distorsjoni fis-suq jew fil-kompetizzjoni; 

• tissorvelja b'mod effettiv il-konformità mal-limiti massimi applikabbli u tieħu approċċ aktar komprensiv għall-
ispezzjonijiet ta' approvazzjoni tal-konformità li jagħti attenzjoni għar-riskji speċifiċi assoċjati ma' skema ta' 
appoġġ ibbażata fuq id-drittijiet, u taċċellera s-segwitu ta' każijiet ta' nuqqas ta' konformità; 

• tinforza l-korrezzjoni tad-drittijiet għall-pagament li l-valuri tagħhom ma jkunux ġew ikkalkolati skont ir-regoli 
applikabbli u l-irkupru ta' drittijiet għall-pagament allokati b'mod mhux dovut u ta' pagamenti mhux dovuti taħt l-
SPU, notevolment żbalji sistematiċi; u 

• tipprevedi l-adozzjoni ta' proċeduri ċari mill-aġenziji tal-pagamenti li jinkludu kontrolli effettivi fuq l-affidabbiltà 
tad-data li fuqha huma bbażati l-kalkoli u fuq il-preċiżjoni tad-drittijiet għall-pagament allokati mill-Istati Membri. 
 

Vidjo qasir tal-intervista mal-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport huwa disponibbli fuq: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Ara wkoll rapport relatat tal-QEA Nru 5/2011 "Skema ta' Pagament Uniku (L-SPS): kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati 
biex titjieb il-ġestjoni finanzjarja soda tagħha": 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_MT.PDF 
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