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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Lulju 2022 

Jeħtieġ li l-UE tkun aktar proattiva fil-ġlieda 
tagħha kontra l-frodi fl-infiq agrikolu  
Il-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-akbar komponent uniku tal-infiq taħt il-baġit tal-UE, tinkludi 
xi skemi ta’ nfiq li huma partikolarment esposti għal riskji ta’ frodi. Dan huwa skont rapport li ġie 
ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-riskji ta’ 
frodi li jaffettwaw il-PAK u jivvaluta kif il-Kummissjoni Ewropea tirreaġixxi għall-frodi fl-infiq 
agrikolu. L-awdituri jikkonkludu li l-Kummissjoni rreaġiet għall-każijiet ta’ frodi fl-infiq taħt il-
PAK, iżda jenħtieġ li tkun aktar proattiva fl-indirizzar ta’ ċerti riskji ta’ frodi, bħall-“ħtif tal-art” 
b’mod illegali. Il-frodaturi jistgħu jisfruttaw id-dgħufijiet fil-kontrolli mwettqa mill-Istati Membri, 
u għalhekk l-awdituri jirrakkomandaw ukoll li jenħtieġ li l-Kummissjoni timmonitorja aħjar il-
miżuri nazzjonali kontra l-frodi, tipprovdi gwida aktar konkreta, u tippromwovi l-użu ta’ 
teknoloġiji ġodda għall-prevenzjoni u l-kxif tal-frodi. 

L-awdituri eżaminaw xejriet ta’ frodi fl-iskemi ta’ pagament tal-PAK, billi analizzaw il-miżuri li ġew 
iffinanzjati mill-PAK taħt ġestjoni kondiviża (pagamenti diretti, miżuri tas-suq u żvilupp rurali), 
filwaqt li eżaminaw id-data mill-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020. Ir-riskji 
prinċipali li l-awdituri identifikaw huma marbuta ma’ benefiċjarji li jaħbu ksur tal-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà, mal-kumplessità tal-miżuri ffinanzjati, u ma’ forom illegali ta’ “ħtif tal-art”.   
 
“Il-frodi tagħmel ħsara lill-interessi finanzjarji tal-UE u tipprevieni li r-riżorsi tal-UE jilħqu l-objettiv 
ta’ politika,” qal Nikolaos Milionis, il-Membru tal-QEA li mexxa l-awditu. “Naħsbu li jenħtieġ li l-UE 
tagħmel aktar biex tindirizza r-riskju ta’ frodi fl-infiq agrikolu. Nistennew li r-rapport tagħna jgħin 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-kapaċità tagħhom f’dak li jirrigwarda l-ġlieda 
kontra l-frodi taħt il-politika agrikola komuni l-ġdida għall-perjodu 2023-2027.” 
 
Oqsma ta’ nfiq li huma suġġetti għal regoli aktar kumplessi jinsabu f’riskju ogħla – il-miżuri ta’ 
investiment għall-iżvilupp rurali, pereżempju – u xi skemi ta’ pagament tal-PAK li għandhom l-għan 
li jappoġġaw kategoriji speċifiċi ta’ benefiċjarji wrew li huma suxxettibbli għall-frodi, billi xi 
rikorrenti jonqsu milli jiddivulgaw informazzjoni rilevanti jew joħolqu artifiċjalment il-
kundizzjonijiet biex jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà u jibbenefikaw indebitament mill-għajnuna 
taħt il-PAK. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, għall-appoġġ mogħti lill-“SMEs” agrikoli, li ma 
ddivulgawx ir-rabtiet tagħhom ma’ kumpaniji oħra, jew għall-benefiċjarji ineliġibbli li jitolbu 
pagamenti bħala “bdiewa żgħażagħ”.  
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Il-“ħtif tal-art” jista’ jinvolvi prattiki frodulenti, bħall-falsifikazzjoni ta’ dokumenti, il-koerċizzjoni, l-
użu ta’ influwenza politika jew ta’ informazzjoni privileġġjata, il-manipulazzjoni ta’ proċeduri, jew 
il-ħlas ta’ tixħim. L-investigazzjonijiet imwettqa mill-uffiċċju tal-UE ta’ kontra l-frodi (OLAF) u mill-
awtoritajiet nazzjonali sabu li l-erjas agrikoli l-aktar suxxettibbli għal dan it-tip ta’ attività frodulenti 
huma art bi sjieda pubblika jew art privata bi sjieda mhux ċara. Il-frodaturi jistgħu wkoll ifittxu li 
jakkwistaw art – legalment jew b’xi mod ieħor – għall-iskop uniku li jirċievu pagamenti diretti, 
mingħajr ma jwettqu l-ebda attività agrikola. Ir-riskju huwa ogħla għal ċerti mergħat u żoni 
muntanjużi, fejn huwa aktar diffiċli għall-aġenziji tal-pagamenti biex jivverifikaw li l-attività agrikola 
meħtieġa, bħar-ragħa, tkun fil-fatt qed isseħħ.  
 
Peress li l-Kummissjoni wettqet l-aktar aġġornament reċenti tal-analiżi tagħha tar-riskju ta’ frodi 
fil-PAK fl-2016, waħda mir-rakkomandazzjonijiet li l-awdituri jagħmlu hija li l-Kummissjoni taġġorna 
l-valutazzjoni tagħha tal-esponiment għar-riskju ta’ frodi ta’ skemi ta’ nfiq differenti, u tal-livell sa 
fejn il-miżuri kontra l-frodi tal-Istati Membri huma kapaċi jidentifikaw, jipprevienu u jikkoreġu l-
frodi.  
L-awdituri jirrakkomandaw ukoll li l-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex ittaffi r-riskji ewlenin 
ta’ frodi u biex tippromwovi l-opportunitajiet offruti mit-teknoloġija – pereżempju, l-estrazzjoni ta’ 
data, it-tagħlim awtomatiku, l-immaġnijiet bis-satellita u l-fotointerpretazzjoni – fil-ġlieda kontra l-
frodi, filwaqt li tħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu passi f’din id-direzzjoni.  
  
Informazzjoni ġenerali  
Il-PAK minn dejjem kienet wieħed mill-oqsma prinċipali ta’ interess tal-QEA, b’mod partikolari f’dak 
li jirrigwarda l-verifikazzjoni tal-legalità u r-regolarità tal-infiq agrikolu. Fl-awditi li wettaqna għad-
Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 2018-2020, awditjajna 698 pagament taħt il-PAK u kkwantifikajna 
żbalji f’ 101 każ. Fi 17 minn dawk il-każijiet, issuspettajna li l-iżball seta’ jkun assoċjat ma’ frodi. Il-
QEA ma għandha l-ebda mandat biex tinvestiga l-frodi, iżda, meta tissuspetta li jkun hemm każ ta’ 
frodi, l-awdituri jirreferu l-każijiet lill-OLAF jew lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
għal investigazzjoni ulterjuri. 
 
Ir-Rapport Speċjali 14/2022, “Ir-rispons tal-Kummissjoni għall-frodi fil-Politika Agrikola Komuni: 
Wasal il-waqt li l-kwistjoni tiġi indirizzata aktar fil-fond”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA. 
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