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L-Awdituri tal-UE jeżaminaw l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskji u l-kriżijiet, li jgħinu biex jistabbilizzaw l-introjtu tal-
bdiewa  
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu dwar l-għodod għall-ġestjoni tar-riskji u l-kriżijiet 
taħt il-Politika Agrikola Komuni (PAK). L-awdituri se jeżaminaw jekk il-miżuri stabbiliti jindirizzawx 
b’mod effettiv u effiċjenti t-telf fl-introjtu tal-bdiewa minħabba theddid minn sitwazzjonijiet bħall-
kundizzjonijiet estremi tat-temp, mard li jittieħed u deċiżjonjiet politiċi, bħall-projbizzjoni tar-Russja 
fuq l-importazzjonijiet mill-UE.  

L-awditu se jiffoka fuq l-għodod għall-ġestjoni tar-riskji, li huma intenzjonati li jittrasferixxu parti mir-
riskji li jiffaċċjaw il-bdiewa għal fuq partijiet terzi, bħall-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-fondi mutwi, u 
se jiffoka wkoll fuq il-“miżuri eċċezzjonali” li jgħinu lill-bdiewa li jkunu qed jiffaċċjaw kriżi bħall-iżbilanċ 
fis-suq, il-mard tal-annimali jew it-telf ta’ fiduċja tal-konsumaturi. 

“It-telf fil-produzzjoni u deċiżjonijiet politiċi, bħall-projbizzjoni tar-Russja fuq l-importazzjonijiet, 
jaffettwaw direttament l-introjtu tal-bdiewa,” qal Samo Jereb, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għall-awditu. “Minħabba r-restrizzjonijiet baġitarji u l-prijoritajiet il-ġodda tal-
UE, kif ukoll il-kundizzjonijiet aktar estremi tat-temp, il-qafas ta’ ġestjoni tar-riskji u l-kriżijiet fil-qasam 
tal-biedja jrid ikun robust u koerenti”. 

L-awditu se jeżamina l-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet, imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea, għall-ġestjoni 
tar-riskji u għall-indirizzar tal-kriżijiet. Huwa se jivvaluta jekk l-għodod għall-ġestjoni tar-riskji u l-
kriżijiet humiex integrati u kkoordinati tajjeb ma’ xulxin u mal-miżuri nazzjonali. L-awditu se janalizza 
wkoll l-mod kif l-UE timmaniġġja r-riskji fil-prattika, u l-miżuri eċċezzjonali li twaqqfu favur is-settur 
tal-frott u l-ħxejjex b’segwitu għall-projbizzjoni tar-Russja fuq l-importazzjonijiet. 

L-awdituri qed jippjanaw li jżuru diversi Stati Membri u se jorganizzaw laqgħat mal-awtoritajiet 
maniġerjali u l-aġenziji tal-pagamenti tal-PAK, kif ukoll mal-partijiet ikkonċernati ewlenin bħall-
kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-fondi mutwi. Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat 
lejn nofs l-2019. 
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Noti lill-Edituri 

Għall-programmazzjoni fil-qasam tal-Iżvilupp Rurali bejn l-2014 u l-2020, it-total tal-infiq pubbliku 
(finanzjament mill-Istati Membri u kofinanzjament mill-UE) li ġie allokat għall-assigurazzjoni, il-fondi 
mutwi u l-istabbilizzazzjoni tal-introjtu jammonta għal EUR 2 500 miljun. 

Għall-perjodu 2015-2017, l-infiq tal-UE għal miżuri eċċezzjonali fis-settur tal-frott u l-ħxejjex ammonta 
għal EUR 459 miljun. 

 


