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L-Iskema ta' Pagament Bażiku għall-bdiewa għandha 
limitazzjonijiet inerenti, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Iskema ta' Pagament Bażiku (BPS) għall-
bdiewa, li ġiet introdotta fl-2015 fil-qafas tar-riforma tal-Politika Agrikola Komuni tal-2013, għandha 
limitazzjonijiet inerenti. L-awdituri kkonkludew li l-iskema qed topera tajjeb, iżda li l-impatt tagħha fuq 
is-simplifikazzjoni, l-immirar u l-konverġenza tal-livelli ta’ għajnuna huwa limitat. 

Il-BPS għandha l-għan li tipprovdi appoġġ għall-introjtu bażiku lill-bdiewa u li tikkontribwixxi għal 
produzzjoni vijabbli tal-ikel fl-UE mingħajr ma tfixkel id-deċiżjonijiet dwar il-produzzjoni. B'nefqa annwali ta' 
madwar EUR 18-il biljun li jingħataw lil madwar 4 miljun bidwi, din hija l-akbar skema ta' appoġġ għall-
introjtu għall-bdiewa fl-UE. 

Is-simplifikazzjoni kienet prinċipju gwida tar-riforma tal-2013. Iżda r-regoli kumplessi dwar il-BPS u dwar l-
art eliġibbli kien fihom għadd kbir ta’ alternattivi u eċċezzjonijiet, jgħidu l-awdituri. Ir-regoli magħżula mill-
Istati Membri xi drabi żiedu l-kumplessità kif ukoll il-piż fuq l-amministrazzjonijiet nazzjonali, u ppermettew 
li xi bdiewa jagħmlu profitti kbar mhux mistennija. 

Ir-riforma estendiet il-kategoriji ta’ art li għalihom jista’ jitħallas l-appoġġ minħabba li l-Istati Membri 
adottaw diversi approċċi biex jiddefinixxu termini ewlenin bħal “art agrikola” u “attività agrikola” sabiex 
jimmiraw aħjar l-appoġġ lejn il-bdiewa “attivi“. Iżda din setgħet ukoll toħloq problemi sinifikanti ta’ 
implimentazzjoni. L-għażliet li saru mill-Istati Membri kellhom ukoll impatt sinifikanti fuq il-livell ta' 
ridistribuzzjoni tal-appoġġ, u f’xi każijiet, il-bdiewa setgħu jżommu livelli ta' appoġġ partikolarment għoljin li 
kienu jirriżultaw mil-livelli ta' sussidju tal-passat. L-awdituri jgħidu li billi l-iskema hija essenzjalment 
relatata mal-erjas aktar milli mal-introjtu, l-appoġġ li jingħata taħt il-BPS għandu t-tendenza li jiffavorixxi 
azjendi agrikoli akbar.  

“L-Iskema ta' Pagament Bażiku hija sors importanti ta’ introjtu għal ħafna bdiewa, iżda għandha 
limitazzjonijiet inerenti,” qal João Figueiredo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. “Hija ma tiħux kont tal-kundizzjonijiet tas-suq, tal-użu tal-art agrikola jew taċ-ċirkustanzi 
individwali tal-azjenda, u mhijiex ibbażata fuq analiżi tas-sitwazzjoni kumplessiva tal-introjtu tal-bdiewa”. 

Is-sistemi ta' kontroll fl-Istati Membri li saritilhom żjara naqqsu ħafna r-riskju ta’ kalkolu skorrett, u b’mod 
ġenerali, il-pagamenti ma kinux milquta minn livell materjali ta’ żball. Madankollu, f'xi każijiet, il-valuri tad-
drittijiet ma kinux preċiżi, u ġew ikkalkulati biss b’mod proviżorju jew ibbażat fuq stimi. Il-Kummissjoni 
pprovdiet gwida estensiva lill-Istati Membri, iżda mhux dejjem setgħet tiżgura li r-regoli ġew applikati 
b'mod konsistenti; hija kellha wkoll nuqqas ta’ informazzjoni importanti dwar il-monitoraġġ. 
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Għall-iskema attwali tal-BPS (applikabbli sal-2020), l-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar l-allokazzjoni u l-kalkolu tad-drittijiet għall-pagament taħt il-BPS, u li jindirizzaw il-
kontrolli ewlenin tal-aġenziji nazzjonali tal-pagamenti, is-sistemi tal-Kummissjoni għad-disseminazzjoni ta’ 
informazzjoni fost l-Istati Membri, u r-rwol tal-korpi nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni. 

Għall-perjodu ta’ wara l-2020, huma jirrakkomandaw li l-Kummissjoni tanalizza l-fatturi li jkollhom impatt 
fuq l-introjtu għall-gruppi kollha ta’ bdiewa, il-ħtiġijiet tagħhom ta’ appoġġ għall-introjtu u l-valur tal-beni 
pubbliċi li jipprovdu l-bdiewa. Jenħtieġ li l-Kummissjoni torbot, mill-bidu nett, il-miżuri proposti ma’ 
objettivi operazzjonali xierqa u ma’ linji bażi li magħhom tkun tista' titqabbel il-prestazzjoni. 

Nota lill-Edituri 

Il-BPS hija applikata fil-Belġju, fid-Danimarka, fil-Ġermanja, fl-Irlanda, fil-Greċja, fi Spanja, fi Franza, fil-
Kroazja, fl-Italja, fil-Lussemburgu, f’Malta, fin-Netherlands, fl-Awstrija, fil-Portugall, fis-Slovenja, fil-
Finlandja, fl-Iżvezja u fir-Renju Unit. L-Istati Membri l-oħra, li ssieħbu fl-UE fl-2004 jew fl-2007, japplikaw 
skema simili iżda tranżitorja, l-Iskema ta' Pagament Uniku Skont l-Erja.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2018 “Skema ta' Pagament Bażiku għall-bdiewa – qed topera tajjeb, iżda 
għandha impatt limitat fuq is-simplifikazzjoni, l-immirar u l-konverġenza tal-livelli ta’ għajnuna” huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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