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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-27 ta’ Awwissu 2019 

L-Awdituri tal-UE jeżaminaw it-
teknoloġiji ġodda ta’ immaġni għall-
monitoraġġ tal-PAK 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta l-użu li jsir mill-UE tat-
teknoloġiji ġodda ta’ immaġni għall-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni (PAK). B’mod 
partikolari, l-awdituri se jeżaminaw l-appoġġ li jiġi pprovdut mill-Kummissjoni Ewropea, kif 
ukoll il-prattiki li jiġu applikati fl-Istati Membri. Huma se jieħdu inkunsiderazzjoni wkoll l-isfidi li 
jxekklu l-użu aktar rapidu u estensiv ta’ dawn it-teknoloġiji l-ġodda.  

Kull sena, l-Istati Membri jwettqu madwar 900 000 kontroll fuq il-post relatati mal-għajnuna li 
tingħata mill-UE għall-qasam tal-agrikoltura. Madankollu, dawn il-kontrolli jkopru biss madwar 
5 % mill-applikanti għall-għajnuna. Bħala soluzzjoni alternattiva, it-teknoloġiji ġodda ta’ immaġni 
jistgħu jipprovdu evidenza aktar komprensiva dwar l-attivitajiet agrikoli li effettivament jitwettqu 
mill-bdiewa, kif ukoll il-konformità tagħhom mal-PAK. 

L-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar it-teknoloġiji ġodda ta’ immaġni għall-
monitoraġġ fil-qasam tal-agrikoltura. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar 
kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk 
interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati. 

L-użu ta’ teknoloġiji ġodda għall-monitoraġġ għandu jżid ukoll l-effettività tal-miżuri futuri 
ambjentali u klimatiċi tal-PAK. Dawn it-teknoloġiji għandhom ukoll il-potenzjal li jnaqqsu l-ispejjeż 
tal-kontrolli fl-Istati Membri, filwaqt li jsiru aktar kontrolli fuq il-benefiċjarji. 

Għal madwar sentejn, il-programm tal-UE tas-satellita Sentinel ta’ Copernicus kien qed jipprovdi 
immaġnijiet b’riżoluzzjoni għolja li kienu disponibbli mingħajr ħlas. Id-data li tinkiseb mis-satellita 
tista’ tiffaċilita l-kontrolli fuq, pereżempju, l-attività agrikola mwettqa fuq l-irqajja’ art, il-
klassifikazzjoni għall-uċuħ tar-raba’, jew ċerti erjas b’fokus ekoloġiku. Il-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri qed jippromwovu wkoll proġetti oħra, li jinvolvu ritratti mmarkati bil-post ġeografiku, 
droni u soluzzjonijiet għall-monitoraġġ tal-art. Dawn, kollha joffru opportunitajiet biex il-PAK tiġi 
mmonitorjat b’mod aktar komprensiv, kosteffiċjenti u effettiv. 

L-awditu se jivvaluta jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri ħadux passi biex jisfruttaw il-
potenzjal tat-teknoloġiji ġodda ta’ immaġni għall-monitoraġġ tal-PAK. B’mod partikolari, l-
awdituri se jeżaminaw jekk: 

o il-Kummissjoni kinitx ħeġġet l-użu mifrux ta’ dawn it-teknoloġiji; 

o l-Istati Membri ħadux azzjoni biex jagħmlu użu minn dawn it-teknoloġiji. 

L-awditu se jinkludi żjarat ta’ informazzjoni f’erba’ Stati Membri li bdew jużaw immaġnijiet 
satellitari għall-monitoraġġ tal-PAK: il-Belġju, id-Danimarka, l-Italja u Spanja. 

 

 

 

Nota lill-Edituri  

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fil-bidu tal-2020. 
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