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Ekoloġizzazzjoni tal-PAK: l-appoġġ għall-introjtu huwa 
aktar kumpless u għadu mhuwiex ambjentalment 
effettiv, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-pagamenti maħsuba biex 
iħeġġu lill-bdiewa jadottaw prattiki ekoloġiċi probabbilment mhumiex se jtejbu b’mod 
sinifikanti l-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni relatata mal-ambjent u l-klima. L-awdituri 
sabu li l-pagamenti l-ġodda żiedu aktar kumplessità għas-sistema, iżda rriżultaw f’bidliet fil-
prattiki agrikoli fuq madwar 5 % biss tal-art agrikola fl-UE. 

L-ekoloġizzazzjoni hija tip ġdid ta’ pagament dirett li ġie introdott bir-riforma tal-2013 tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK). Hija kienet maħsuba biex tippremja lill-bdiewa li jkollhom impatt pożittiv 
fuq l-ambjent li altrimenti ma jiġix ikkumpensat mis-suq. Huwa l-uniku pagament dirett li l-
objettiv prinċipali ddikjarat tiegħu huwa wieħed ambjentali. 

L-awdituri eżaminaw jekk l-ekoloġizzazzjoni kinitx kapaċi ttejjeb il-prestazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-PAK, f’konformità mal-objettivi tal-UE. Huma intervistaw l-awtoritajiet f’ħames Stati 
Membri: il-Greċja, Spanja (Kastilja u León), Franza (Aquitaine u Nord-Pas-de-Calais), in-
Netherlands u l-Polonja.  

“L-ekoloġizzazzjoni tibqa’, essenzjalment, skema ta’ appoġġ għall-introjtu,” qal is-Sur Samo 
Jereb, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Kif qed tiġi 
implimentanta attwalment, mhuwiex probabbli li se ttejjeb il-prestazzjoni ambjentali u klimatika 
tal-PAK sinifikattivament”. 

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni Ewropea ma kinitx żviluppat loġika ta’ intervent kompleta għall-
pagamenti ta’ ekoloġizzazzjoni. Lanqas ma stabbiliet miri ambjentali ċari u ambizzjużi biżżejjed 
għall-ekoloġizzazzjoni. Barra minn hekk, l-allokazzjoni baġitarja għall-ekoloġizzazzjoni mhijiex 
ġustifikata minn kemm il-politika laħqet l-objettivi relatati mal-ambjent u l-klima. Huma sabu 
wkoll li ma kienx probabbli li l-ekoloġizzazzjoni tipprovdi benefiċċji sinifikanti għall-ambjent u 
għall-klima, prinċipalment minħabba li sehem sinifikanti tal-prattiki ssussidjati kienu jitwettqu 
anke mingħajr il-pagament. L-awdituri jistmaw li l-ekoloġizzazzjoni wasslet għal bidliet fil-prattiki 
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agrikoli fuq madwar 5 % biss tal-art agrikola fl-UE. 

Fl-aħħar nett, huma sabu li ma kienx probabbli li r-riżultati tal-politika jiġġustifikaw il-kumplessità 
sinifikanti li l-ekoloġizzazzjoni żżid għall-PAK. Parti minn din tirriżulta minn duplikazzjonijiet bejn 
ir-rekwiżiti tal-ekoloġizzazzjoni u r-rekwiżiti ambjentali l-oħra tal-PAK. 

L-awdituri jirrakkomandaw li, għar-riforma li jmiss tal-PAK, il-Kummissjoni tiżviluppa loġika ta’ 
intervent kompleta għall-kontribuzzjoni tal-PAK għall-objettivi ambjentali u klimatiċi tal-UE. Fil-
proposti tagħha għar-riforma, jenħtieġ li l-Kummissjoni ssegwi dawn il-prinċipji li ġejjin: 

• il-bdiewa ma jkollhomx aċċess għall-pagamenti taħt il-PAK jekk ma jikkonformawx ma’ 
ġabra ta’ normi ambjentali bażiċi. Il-penali li jiġu applikati għan-nuqqas ta' konformità jridu jkunu 
biżżejjed biex ikunu ta’ deterrent;  

• il-programmi agrikoli maħsuba biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ambjentali u klimatiċi jridu 
jkunu jinkludu miri ta’ prestazzjoni u finanzjament li jkunu jirriflettu l-ispejjeż imġarrba u l-introjtu 
mitluf b’riżultat ta’ attivitajiet li jmorru lil hinn mil-linja bażi ambjentali; 

• meta l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu fost possibbiltajiet differenti għall-
implimentazzjoni tal-PAK, irid ikollhom jiddimostraw li l-possibbiltajiet li jagħżlu jkunu effettivi u 
effiċjenti għall-ilħuq tal-objettivi ta' politika. 

Noti lill-Edituri 

L-UE tonfoq EUR 12-il biljun kull sena fuq il-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni l-ġdid, li jirrappreżenta 
30 % tal-pagamenti diretti kollha taħt il-PAK u kważi 8 % tal-baġit kollu tal-UE. Għall-bdiewa, dan 
ifisser rata medja ta’ madwar EUR 80 għal kull ettaru kull sena. Meta l-ekoloġizzazzjoni ġiet 
introdotta, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ħadu dawn il-fondi għall-ekoloġizzazzjoni minn 
pagamenti diretti oħra. Għalhekk, il-baġit totali għall-pagamenti diretti taħt il-PAK baqa’ 
relattivament stabbli.  

L-ekoloġizzazzjoni taqa’ taħt ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Kummissjoni żżomm ir-responsabbiltà 
kumplessiva għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-UE iżda tiddelega l-kompiti ta’ implimentazzjoni lill-
Istati Membri. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017: “Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-
introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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