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Il-Lussemburgu, is-27 ta' Ottubru 2016

Kundizzjonalità: Il-Kummissjoni ma tistax tiżgura li s-sistema tkun
effettiva, iwissu l-Awdituri tal-UE
Skont ma jgħid rapport ġdid maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, attwalment il-Kummissjoni Ewropea ma għandhiex
biżżejjed informazzjoni biex tivvaluta b'mod adegwat jekk ir-regoli tal-kundizzjonalità taħt il-Politika Agrikola Komuni
humiex effettivi. L-awdituri sabu li l-indikaturi tal-prestazzjoni taw biss stampa parzjali, il-proċeduri baqgħu kumplessi u lKummissjoni ma kellhiex stima affidabbli tal-ispejjeż.
Il-kundizzjonalità torbot il-pagamenti ta' sussidji agrikoli mar-regoli ambjentali u ma' regoli oħra li l-bdiewa jridu jsegwu. Lawdituri eżaminaw jekk is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-kundizzjonalità kinux effettivi u jekk dawn jistgħux jiġu
ssimplifikati aktar. Huma wettqu żewġ stħarriġiet fost l-Aġenziji tal-Pagamenti u l-Korpi Konsultattivi għall-Azjendi Agrikoli, u
żaru tliet Stati Membri – il-Ġermanja (Schleswig-Holstein), Spanja (il-Katalonja) u r-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq).
Huma kkonkludew li l-informazzjoni disponibbli ma ppermettietx lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod adegwat l-effettività talkundizzjonalità. Huma qalu li minkejja l-bidliet li saru għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) għall-perjodu 2014–2020, is-sistemi
ta’ ġestjoni u kontroll tal-kundizzjonalità xorta jistgħu jiġu ssimplifikati.
“Hemm 7.5 miljun bidwi li huma suġġetti għar-regoli tal-kundizzjonalita”, qal is-Sur Nikolaos Milionis, il-Membru tal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda, attwalment, il-Kummissjoni ma tistax tkun żgura dwar jekk issistema hijiex qed tikkontribwixxi għal agrikoltura aktar sostenibbli u li tirrispetta aktar l-ambjent fl-UE.”
L-awdituri sabu li l-indikaturi tal-prestazzjoni li ntużaw mill-Kummissjoni taw biss stampa parzjali tal-effettività talkundizzjonalità. L-indikaturi ma ħadux inkunsiderazzjoni l-livell tan-nuqqas ta' konformità mill-bdiewa. Barra minn hekk, ilKummissjoni ma analizzatx ir-raġunijiet għall-infrazzjonijiet jew kif dawn għandhom jiġu indirizzati.
Il-bidliet fil-PAK għall-perjodu 2014–2020 tabilħaqq naqqsu l-għadd ta' obbligi ta' kundizzjonalità għall-bdiewa, billi neħħew
rekwiżiti li ma kinux rilevanti biżżejjed għall-attività tal-biedja, iżda l-proċeduri baqgħu kumplessi. Miżuri ta' simplifikazzjoni,
bħall-iskema għall-bdiewa żgħar, iridu jkunu bbilanċjati bi tqabbil mal-ħtieġa li l-objettivi tal-kundizzjonalità jintlaħqu.
Il-prattiki tal-biedja taħt il-pagament ġdid ta' ekoloġizzazzjoni għandhom similaritajiet mal-istandards preċedenti ta'
"kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba". Konsegwentement, jgħidu l-awdituri, attwalment hemm żewġ settijiet ta' prattiki
agrikoli kumplementari li għandhom l-istess objettivi: il-manutenzjoni tal-art u l-protezzjoni tal-bijodiversità. Minkejja ssimilaritajiet tagħhom, ir-regoli jiġu ċċekkjati taħt żewġ sistemi ta' kontroll. Dan jista' jwassal għal ineffiċjenzi fis-sistemi ta'
kontroll u għal burokrazija addizzjonali.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jitwasslu l-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu
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L-ispejjeż tal-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità mhumiex ikkwantifikati biżżejjed, jgħidu l-awdituri. Dment li l-Kummissjoni
ma jkollhiex stima affidabbli tal-ispiża kumplessiva fil-livell tal-kundizzjonalità, hija ma tistax tiżgura li s-sistema ta'
kundizzjonalità tkun kosteffettiva.
Huma sabu wkoll li s-sistema ta' sanzjonijiet ma żguratx bażi armonizzata biżżejjed għall-kalkolu ta' penali amministrattivi
għall-bdiewa tal-UE li ma kkonformawx mar-regoli. L-applikazzjoni tal-fatturi tas-severità, tal-firxa, tal-permanenza u talintenzjonalità għal każijiet simili kienet tvarja sinifikattivament bejn l-Istati Membri.
L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni:
•

tiżviluppa aktar l-indikaturi tagħha għall-prestazzjoni u l-konformità;

•

ittejjeb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar l-infrazzjonijiet fost id-dipartimenti tagħha u tieħu miżuri xierqa biex
tindirizza l-infrazzjonijiet;

•

tipproponi adattament tar-regoli għall-kontrolli fuq il-post biex tippermetti li l-immirar ikun aktar effettiv;

•

tippromwovi sinerġiji bejn iż-żewġ sistemi li joperaw b'objettivi ambjentali simili;

•

tiżviluppa metodoloġija sa tmiem l-2018 għall-kejl tal-ispejjeż tal-kundizzjonalità;

•

tħeġġeġ penali aktar armonizzati fil-livell tal-UE wara l-2020.

Noti lill-Edituri
Il-kundizzjonalità torbot il-biċċa l-kbira mill-pagamenti taħt il-PAK mar-rekwiżit li l-bdiewa jikkonformaw ma' regoli bażiċi
għall-ambjent, għas-sikurezza alimentari, għas-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, u għall-kundizzjonijiet agrikoli u
ambjentali tajbin. Attwalment hija tapplika għal 7.5 miljun bidwi li fl-2015 irċevew bejn wieħed u ieħor EUR 47 miljun
f'għajnuna. Dawn jirrappreżentaw 68 % tal-bdiewa kollha appoġġati mill-PAK u jirċievu 83 % tal-pagamenti kollha. Bdiewa
żgħar mhumiex inklużi f'dawn iċ-ċifri billi dawn mhumiex suġġetti għal penali amministrattivi jekk ma jikkonformawx malobbligi ta' kundizzjonalità. Is-soċjetà għandha aspettattivi għoljin li l-bdiewa li jirċievu sussidji mill-UE jikkonformaw malobbligi ta' kundizzjonalità.
L-Istati Membri jikkonkretizzaw ir-regoli fil-livell tal-UE f'obbligi fil-livell tal-bdiewa, u jivverifikaw jekk il-bdiewa ssodisfawx lobbligi tagħhom. Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni.
Ir-Rapport Speċjali Nru 26/2016: "Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni għadhom diffikultużi"
huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE.
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