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Il-Lussemburgu, is-7 ta' April 2016

Introjtu tal-bdiewa: il-Kummissjoni "ma għandhiex data
adegwata", jgħidu l-Awdituri tal-UE
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, is-sistema tal-Kummissjoni Ewropea għall-valutazzjoni ta'
kif il-miżuri tal-UE taħt il-Politika Agrikola Komuni (PAK) jappoġġaw l-introjtu tal-bdiewa mhijiex imfassla
tajjeb biżżejjed u għandha limitazzjonijiet sinifikanti. B'riżultat ta' dan, jgħidu l-awdituri, ma hemmx data
adegwata li turi li l-appoġġ għall-introjtu tal-bdiewa taħt il-PAK jikkontribwixxi b'mod effettiv u effiċjenti għallobjettivi tagħha.
Bejn l-2014 u l-2020, madwar EUR 270 biljun – terz tal-baġit tal-UE – se jmorru, direttament jew indirettament,
biex jappoġġaw l-introjtu tal-bdiewa. Dan huwa intenzjonat li jikkontribwixxi għal produzzjoni vijabbli tal-ikel
madwar l-UE kollha u li jgħin lill-bdiewa jkollhom standards ġusti tal-għajxien.
Taħt ir-regoli l-ġodda tal-PAK, jeħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tas-sussidji għall-azjendi agrikoli mqabbel
mal-objettivi tagħhom. L-awdituri eżaminaw kif is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni tfasslet
għall-introjtu tal-bdiewa, u jekk id-data statistika meħtieġa kinitx ġiet definita kif jixraq u kinitx ta' kwalità xierqa.
Huma sabu li s-sistema ma kinitx imfassla tajjeb biżżejjed u li d-data kellha limitazzjonijiet sinifikanti.
"Dawn l-indikaturi ewlenin, li fuqhom il-Kummissjoni għandha tibbaża l-valutazzjonijiet tagħha, mhumiex
affidabbli biżżejjed u mhumiex marbutin b'mod ċar biżżejjed mal-miżuri tal-PAK," qalet is-Sinjura Rasa
Budbergytė, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Kif inhuma, ma huma talebda użu biex juru jekk is-sussidji kisbux l-effett mixtieq tagħhom u jekk naqqsux id-diskrepanza tal-introjtu bejn
il-bdiewa u oħrajn."
Ma hemm ebda data rappreżentattiva dwar l-introjtu disponibbli ta' unitajiet domestiċi agrikoli, jgħidu lawdituri, u ma hemm ebda sistema affidabbli biex isir tqabbil bejn l-introjtu agrikolu mal-introjtu f'setturi oħra
sabiex jiġi ġġustifikat l-appoġġ għall-bdiewa. La l-Kummissjoni u lanqas l-Istati Membri, ma żguraw dejjem li ddata użata kienet ta' kwalità xierqa. Objettivi vagi għal ċerti miżuri tal-PAK u n-nuqqas ta' linja bażi jagħmluha
diffiċli li jiġi vvalutat jekk humiex se jilħqu l-objettivi tagħhom.
L-awdituri żaru sitt Stati Membri li, bejniethom, jammontaw g ħal aktar minn nofs il-valur miżjud gross talL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – Kelliem
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Uffiċjal għall-Istampa
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

agrikoltura Ewropea u li l-bdiewa tagħhom jirċievu aktar minn nofs il-baġit tal-UE għall-agrikoltura, primarjament
fil-forma ta' pagamenti diretti: il-Ġermanja, Spanja, Franza, in-Netherlands, il-Polonja u r-Rumanija.
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni:
•

tiżviluppa qafas aktar komprensiv għall-forniment ta' informazzjoni dwar introjtu disponibbli u għattqabbil tal-introjtu tal-bdiewa ma' introjtu f'setturi oħra tal-ekonomija;

•

tiżviluppa aktar l-għodod prinċipali ta' kejl tal-introjtu tal-azjendi agrikoli, biex b'hekk il-potenzjal
tagħhom ikun jista' jinkiseb aħjar;

•

tiżgura li l-analiżi tal-introjtu tal-bdiewa tkun ibbażata fuq indikaturi, li jieħdu kont tas-sitwazzjoni attwali
tal-agrikoltura, u fuq data suffiċjenti u konsistenti għall-benefiċjarji kollha tal-PAK. Dan jista' jsir permezz
tal-iżvilupp ta' sinerġiji bejn data amministrattiva eżistenti jew permezz tal-iżvilupp ta' għodod adatti
oħra tal-istatistika;

•

ittejjeb l-arranġamenti attwali ta' garanzija tal-kwalità għall-istatistika tal-introjtu tal-azjendi agrikoli,
stabbiliti mill-Istati Membri.

Mill-bidu nett tal-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, il-Kummissjoni għandha:
•

tiddefinixxi objettivi operazzjonali u linji bażi xierqa li magħhom tista' titqabbel il-prestazzjoni tal-miżuri
tal-PAK;

•

tikkomplementa l-qafas attwali tagħha ta' indikaturi tal-prestazzjoni għall-evalwazzjonijiet b'data oħra
rilevanti u ta' kwalità tajba sabiex jitkejlu r-riżultati miksuba;

•

u tivvaluta l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri mfassla biex jappoġġaw l-introjtu tal-bdiewa.

Noti lill-Edituri
L-għodod prinċipali attwalment disponibbli fil-livell tal-UE għall-kejl tal-introjtu tal-bdiewa huma l-kontijiet
ekonomiċi għall-agrikoltura (KEA) u n-netwerk tad-data tal-kontabbiltà agrikola (FADN). Il-KEA huma s-sors
prinċipali ta' statistika tal-Kummissjoni għall-monitoraġġ tal-introjtu tal-bdiewa fil-livell makroekonomiku.
Madankollu, il-potenzjal tagħhom għadu ma ġiex sfruttat bis-sħiħ u huma ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni
dwar fatturi importanti li huma rilevanti għall-introjtu tal-bdiewa u għall-valur ekonomiku kumplessiv talagrikoltura. Il-FADN jipprovdi data dwar l-introjtu għall-azjendi agrikoli, iżda għandu l-limitazzjonijiet tiegħu: linformazzjoni disponibbli dwar l-introjtu hija inkompleta, u għadd sinifikanti ta' riċevituri ta' pagamenti mill-UE
mhumiex inklużi.
Il-Qorti sabet dgħufijiet fil-ġestjoni mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri kemm fil-każ tal-KEA kif ukoll fil-każ talFADN, u sabet li l-proċeduri ta' garanzija tal-kwalità għad-data kienu għadhom mhumiex kompletament effettivi.
Dan jillimita l-abbiltà tal-Kummissjoni li turi l-punt sa fejn il-miżuri tal-UE mmirati lejn l-appoġġ għall-introjtu talbdiewa laħqu l-objettivi tagħhom.
Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2016 "Is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni fir-rigward tal-introjtu talbdiewa hija mfassla tajjeb u bbażata fuq data soda?" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE.
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