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I. INTRODUZZJONI ĠENERALI GĦAT-TWEĠIBIET
TAL-KUMMISSJONI
Il-Kummissjoni għandha ammonti kbar ta’ data għat-tfassil, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni talPolitika Agrikola Komuni (PAK). Din l-informazzjoni hija r-riżultat ta’ sforzi tal-passat u attwali biex
tinġabar u tintuża firxa wiesgħa ta’ data fid-diversi fażijiet taċ-ċiklu tal-PAK: l-analiżi, it-tnissil talpolitika, il-valutazzjoni tal-impatt tal-għażliet ta’ politika alternattivi, l-implimentazzjoni tal-politika
u l-monitoraġġ, l-awditjar u l-evalwazzjoni relatati, iżda wkoll għal oqsma oħra bħan-negozjati
internazzjonali, il-komunikazzjoni, il-ġestjoni tar-riżorsi eċċ.
Hekk kif l-objettivi tal-politika tal-PAK evolvew matul is-snin, l-istess evolvew u twessgħu l-ħtiġijiet
tad-data għal aspetti oħra bħall-varjabbli agroambjentali, l-emissjonijiet, il-bijoenerġija, eċċ. Din irrikkezza ta’ data tintuża kuljum fid-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI) u
fil-Kummissjoni kollha, iżda tintuża b’mod aktar estensiv meta jsiru l-Valutazzjonijiet tal-Impatt. Laħħar Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-PAK futura kienet ibbażata fuq ammont bla preċedent ta’ data,
studji u riċerka oħra, evalwazzjonijiet, għodod ta’ mmudellar, metodoloġiji avvanzati biex jinġabar
input kwantitattiv u kwalitattiv u jiġu kklassifikati l-għażliet, eċċ. kif ukoll ħidma bejn is-Servizzi
inklużiva u estensiva li involviet għexieren ta’ kollegi fl-AGRI u fil-Kummissjoni kollha għal aktar minn
sena. Il-Kummissjoni ħadet diversi inizjattivi biex tagħmel użu aħjar mid-data eżistenti u biex
tiffaċilita l-kondiviżjoni tad-data tal-Istati Membri.
Ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu tal-big data jirrikonoxxi li l-Kummissjoni
għandha ammont kbir ta’ data u jeżamina jekk il-Kummissjoni tagħmilx użu tajjeb minnha. Dan irrapport huwa milqugħ għar-rilevanza u l-puntwalità tiegħu, meta l-progress fit-teknoloġiji diġitali
jiġġenera ammont esponenzjali ta’ data. Il-Kummissjoni taqbel mas-sejħa tal-QEA biex jinkiseb użu
aħjar tad-data diżaggregata miżmuma mill-Istati Membri u biex jinġabru u jiġu integrati dawn issorsi ta’ data u oħrajn ġodda biex jiġu indirizzati xi lakuni li għad fadal fid-data. Il-Kummissjoni se
tkompli taħdem ukoll fuq it-tneħħija tal-ostakli għall-kondiviżjoni u l-integrazzjoni tad-data u fuq liżvilupp ta’ indikaturi u approċċi ta’ mmudellar.
Bis-saħħa tal-ammont kbir ta’ data, għodod u metodoloġiji rilevanti u uffiċjali b’esperjenza u ħiliet,
il-Kummissjoni setgħet tivvaluta l-prestazzjoni wiesgħa tal-politika u, permezz ta’ Valutazzjonijiet
tal-Impatt fil-fond, tindirizza n-nuqqasijiet u tiżviluppa proposti ta’ politika bbażati fuq l-evidenza.
Bħal fil-każ tan-negozji u l-istituzzjonijiet kollha, l-isfida ewlenija reali għas-snin li ġejjin se tkun
sabiex ikun hemm aċċess aħjar u użu msaħħaħ tal-big data ġġenerata mir-rivoluzzjoni diġitali/taddata, b’għadd kbir ta’ apparati konnessi u sensuri tal-Internet tal-Oġġetti. Il-Kummissjoni qed tinvesti
ħafna fil-leġiżlazzjoni qafas (eż. l-Att dwar id-Data, l-Att dwar il-Governanza tad-Data, l-Att dwar lIntelliġenza Artifiċjali, eċċ.), ir-riċerka mmirata u l-appoġġ finanzjarju għall-istabbiliment talinfrastrutturi meħtieġa.
Il-Kummissjoni taċċetta bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet.
Minn meta tlesta l-awditjar mill-QEA, kien hemm aktar avvanzi f’xi oqsma ewlenin:
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Il-ħidma fuq it-tranżizzjoni mill-FADN – in-Network ta’ Informazzjoni tal-Kontabilità Agrikola
għall-FSDN – in-Network tad-Data dwar is-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli miexja b’pass
mgħaġġel, f’konformità mal-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt. L-iskambji mal-Istati Membri
intensifikaw u qed jitħejja abbozz tal-att bażiku l-ġdid tal-FSDN għall-adozzjoni millKummissjoni.




L-Atti ta’ Implimentazzjoni u l-Atti Delegati relatati mas-SIAK qed jilħqu stadju ta’ maturità
u dalwaqt se jiġu ppreżentati għall-votazzjoni jew għall-adozzjoni. Dawn jinkludu d-dettalji
tas-Sistema l-ġdida ta’ Monitoraġġ tal-Erja.
L-abbozz tar-regolament ta’ implimentazzjoni dwar id-Data għall-Monitoraġġ u lEvalwazzjoni ġie diskuss mal-Istati Membri fil-Kumitati u l-Gruppi ta’ Esperti u l-adozzjoni
tiegħu hija ppjanata għal nofs l-2022.

II.
TWEĠIBIET
TAL-KUMMISSJONI
OSSERVAZZJONIJIET EWLENIN TAL-QEA
1.

GĦALL-

Politika Agrikola Komuni mmexxija mid-data

Ir-rapport jirrikonoxxi li l-Kummissjoni għandha ammonti kbar ta’ data għat-tfassil, il-monitoraġġ u
l-evalwazzjoni tal-PAK1. Din id-data hija r-riżultat ta’ sforzi tal-passat u attwali biex tinġabar firxa
wiesgħa ta’ data, li hija użata b’mod estensiv fid-diversi fażijiet taċ-ċiklu tal-Politika Agrikola Komuni.
Bl-objettivi tal-politika tal-PAK li qed jevolvu biex jiġu indirizzati l-isfidi emerġenti matul dawn l-aħħar
60 sena (eż. is-sigurtà tal-ikel, is-sikurezza tal-ikel, l-ambjent, il-klima, eċċ.) u l-aspettattivi taċċittadini, il-ħtiġijiet tad-data wkoll għamlu progress u twessgħu għal aspetti oħra bħall-varjabbli
agroambjentali, l-emissjonijiet, il-bijoenerġija, eċċ.

2. Minkejja l-ftit lakuni fid-data, il-Kummissjoni għandha
biżżejjed għarfien biex twettaq valutazzjoni tal-impatt u
tipproponi politiki adattati għall-iskop tagħhom
Filwaqt li r-rapport jirrikonoxxi li l-Kummissjoni għandha ammonti kbar ta’ data għat-tfassil, ilmonitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK, huwa jsemmi wkoll ftit oqsma għal titjib. Il-Kummissjoni
tikkondividi din il-valutazzjoni u, għalkemm, kif jiddikjara r-rapport, hija għandha ammont kbir ta’
data rilevanti, xorta qed kontinwament tipprova tindirizza l-ftit oqsma fejn id-data hija aktar diffiċli
biex tinkiseb, billi:







Tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiġbru din id-data,
Tikkofinanzja l-ġbir tal-istatistika (eż. FADN - in-Network ta’ Informazzjoni tal-Kontabilità
Agrikola, FSS/IFS - l-Istħarriġ dwar l-Istruttura tal-Azjendi Agrikoli/l-Istħarriġ Integrat talAzjendi Agrikoli, LUCAS - l-Istħarriġ qafas statistiku tal-użu tal-art taż-żona koperta),
Takkwista settijiet ta’ data,
Tinvesti fir-riżorsi biex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tad-data mill-Istati Membri,
Twettaq azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni mfassla apposta, u
Tuża indikaturi u għodod ta’ mmudellar.

Fost il-lakuni fid-data, il-QEA ssemmi l-introjtu tal-unitajiet domestiċi, jiġifieri l-fatt li l-Kummissjoni
ma tiġborx data dettaljata relatata mas-sorsi l-oħra ta’ dħul fl-unitajiet domestiċi tal-azjenda
agrikola. Bi tweġiba għar-rapporti speċjali reċenti tal-QEA2, il-Kummissjoni kellha l-opportunità li

1

Ara l-paragrafi 16–21 tar-rapport tal-QEA.

2

Bħal, pereżempju, RS 01/2016 u RS 10/2018
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tirreferi għal dik li hija tqis bħala l-analiżi kost-benefiċċji sfavorevoli relatata ma’ dan il-ġbir speċifiku
ta’ data, ir-reżistenza qawwija tal-Istati Membri biex jiġbru din l-informazzjoni.
Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-ammont kbir ta’ data rilevanti miżmuma (u l-ħidma biex jiġu
indirizzati l-ftit lakuni li għad fadal) jippermetti lill-Kummissjoni jkollha biżżejjed għarfien biex
twettaq valutazzjoni tal-impatt u tipproponi politiki adattati għall-iskop tagħhom.

3. In-Network ta’ Informazzjoni tal-Kontabilità Agrikola
huwa wieħed mill-assi ewlenin tad-data
Il-FADN – in-Network ta’ Informazzjoni tal-Kontabilità Agrikola – huwa fost l-assi tad-data u s-sistemi
tal-IT ewlenin tal-AGRI. Huwa wieħed mill-ġabriet ewlenin tad-data tal-AGRI, jiġbor data individwali,
jintuża b’mod wiesa’ u huwa essenzjali fid-diversi fażijiet taċ-ċiklu tal-politika (valutazzjoni talimpatt, implimentazzjoni tal-politika, evalwazzjoni). It-tranżizzjoni lejn FSDN — in-Network ta’
Informazzjoni tal-Kontabilità Agrikola, hija żvilupp ewlieni fid-disponibbiltà tad-data tad-DĠ AGRI u
hija preċiżament immirata sabiex timla lakuni importanti fid-data dwar l-aspetti ambjentali u soċjali
tas-sostenibbiltà. Se tinkludi wkoll modernizzazzjoni ġenerali b’titjib fil-kondiviżjoni tad-data u fl-użu
tal-informazzjoni miġbura wkoll biex tipprovdi pariri u valutazzjoni komparattiva għall-bdiewa.

4.

Minn stħarriġiet għal data dwar sensuri privati

It-teknoloġiji l-ġodda jagħmluha possibbli li jiġi ġġenerat ammont bla preċedent ta’ data permezz ta’
sensuri u apparat ieħor tal-internet tal-oġġetti. Il-kapitalizzazzjoni u l-isfruttament tal-aktar data
rilevanti jistgħu jirrappreżentaw pass kbir biex jimtlew il-lakuni eżistenti fid-data, u possibbilment
jissostitwixxu l-istħarriġiet eżistenti ta’ piż u li jiswew ħafna flus. Matul l-aħħar sentejn, ilKummissjoni adottat proposti legali fil-qasam tal-governanza tad-data u l-kondiviżjoni tad-data (eż.
l-Att dwar il-Governanza tad-Data, l-Att dwar id-Data) bl-objettiv li tifhem il-potenzjal mhux sfruttat
ta’ din il-big data. Kwalunkwe progress fil-kisba ta’ aċċess għal dawn is-sorsi ġodda ta’ data mhuwiex
awtomatiku, iżda se jirrikjedi l-istabbiliment ta’ inċentivi, infrastrutturi u soluzzjonijiet ta’ benefiċċju
għal kulħadd.
Fl-2019, il-Kummissjoni pproponiet sħubija kandidata dwar l-Agrikoltura tad-Data fl-ambitu talOrizzont Ewropa, bl-ambizzjoni li torbot l-interessi pubbliċi u privati fl-użu, l-użu mill-ġdid u lkapitalizzazzjoni tad-data agrikola u fil-forniment ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq id-data.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed taħdem fuq l-istabbiliment ta’ Spazji Komuni tad-Data, inkluż
fl-agrikoltura, bl-objettiv li jiġi żviluppat spazju tad-data sigur u affidabbli biex is-settur agrikolu jkun
jista’ jikkondividi u jaċċessa d-data b’mod trasparenti, li jippermetti żieda fil-prestazzjoni ekonomika
u ambjentali tiegħu. L-objettiv ewlieni ta’ dan l-ispazju tad-data se jkun li jservi lill-atturi privati (eż.
il-bdiewa, il-manifatturi tal-magni iżda wkoll il-kumpaniji taż-żerriegħa, l-assiguraturi, il-banek, eċċ.)
u l-ekonomija diġitali usa’ biex jiġu ġġenerati servizzi ġodda; ċerta data tista’ tkun utli wkoll għattfassil tal-politika. Reċentement, il-Kummissjoni nediet sejħa għal Azzjoni ta’ Koordinazzjoni u Appoġġ
(Coordination and Support Action, CSA) li se tesplora l-għażliet u l-approċċi kunċettwali possibbli
għall-użu futur tal-ispazju tad-data li jmiss li jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati u lill-Istati Membri. Irriżultati tas-CSA huma mistennija fl-2024.

5. Il-QEA tqis li l-offerta ta’ punt uniku ta’ aċċess għaddata hija prattika tajba
Il-Kummissjoni tilqa’ l-valutazzjoni pożittiva tal-QEA tal-kisbiet f’termini ta’ disponibbiltà għallpubbliku ġenerali ta’ ammont kbir ta’ data permezz tal-portal tad-data agroalimentari tad-Direttorat
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Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali3. L-isforz biex tinġabar u tintuża data rilevanti, anke
b’metodi avvanzati bħal mudelli agroekonomiċi kbar, huwa kkumplimentat bl-isforz biex id-data laktar rilevanti ssir disponibbli għall-pubbliku. Dan isir permezz ta’ viżwalizzazzjonijiet ċari u interfaċċi
faċli għall-utent biex titniżżel id-data, filwaqt li jiġu pprovduti wkoll kapaċitajiet minn magna u oħra
u aċċessibbiltà mobbli/tat-tablet.

III.
TWEĠIBIET
TAL-KUMMISSJONI
RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-QEA
1.

GĦAR-

Rakkomandazzjoni 1 — Stabbiliment ta’ qafas għallużu ta’ data diżaggregata mis-SIAK

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1 u se tkompli taħdem lejn qafas legali, tekniku u
amministrattiv għall-kondiviżjoni u l-użu mill-ġdid ta’ data mis-SIAK u sorsi oħra ta’ data fl-Istati
Membri, lil hinn minn dak li l-Kummissjoni se tirċievi fir-Rapporti Annwali dwar il-Prestazzjoni. Din iddata se tkun utli għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2024

2. Rakkomandazzjoni 2 — Aktar użu u żvilupp tas-sorsi
tad-data biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-politika
a) Aktar użu tad-data eżistenti filwaqt li jitqiesu sorsi ġodda ta’ data, jew jiġu kkombinati
dawk eżistenti
Il-Kummissjoni qed tipprova kontinwament tuża mill-ġdid is-sett ta’ data eżistenti miġbur għal finijiet
oħra. Għalhekk, il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2(a) sabiex isir aktar użu mis-sorsi
eżistenti ta’ data (eż. data amministrattiva u stħarriġiet statistiċi, u data ta’ Copernicus), filwaqt li
jitqiesu sorsi ġodda ta’ data, jew jiġu kkombinati dawk eżistenti.
b) Eżaminazzjoni tal-possibbiltà li jintużaw indikaturi jew sorsi ta’ data indiretti meta lużu ta’ sorsi diretti ma jkunx fattibbli għall-valutazzjoni ta’ indikaturi jew aspetti ewlenin
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2(b) u se tkompli taħdem fuq metodoloġiji aktar
avvanzati biex tidentifika indikaturi xierqa u metodi oħra.
c) Valutazzjoni tal-possibbiltà li jiżdied l-użu tad-data dwar il-makkinarju tal-azjendi
agrikoli
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2(c) biex tivvaluta l-possibilità li jiżdied l-użu tad-data
dwar il-makkinarju tal-azjendi agrikoli. Il-Kummissjoni se tkompli taħdem biex tesplora u tuża d-data
disponibbli dwar il-makkinarju tal-azjendi agrikoli, filwaqt li tiżviluppa għodod għall-ġbir tad-data.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2025
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https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
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