
 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

MT 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-5 ta’ Ġunju 2020 

Qed ikompli t-tnaqqis fil-bijodiversità agrikola minkejja li ttieħdu miżuri 
speċifiċi taħt il-PAK, jgħidu l-Awdituri 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-politika agrikola komuni 
(PAK) ma kinitx effettiva biex treġġa’ lura t-tnaqqis fil-bijodiversità, li ilu għaddej għal għexieren ta’ 
snin, u l-biedja intensiva tibqa’ kawża prinċipali tat-telfien tal-bijodiversità. L-awdituri sabu lakuni 
fl-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020, kif ukoll fil-koordinazzjoni ta’ din l-istrateġija mal-
PAK. Barra minn hekk, is-segwiment imwettaq mill-Kummissjoni fir-rigward tal-infiq taħt il-PAK 
għall-bijodiversità mhuwiex affidabbli u l-biċċa l-kbira mill-finanzjament tal-PAK ftit li xejn għandu 
impatt pożittiv fuq il-bijodiversità. Xi wħud mill-iskemi tal-PAK għandhom potenzjal akbar biex 
itejbu l-bijodiversità, iżda l-Kummissjoni u l-Istati Membri taw preferenza lill-għażliet b’impatt 
baxx.  

Fl-Ewropa, l-għadd u l-varjetà tal-ispeċijiet preżenti fuq art agrikola naqsu matul ħafna snin. Mill-1990 
’il hawn, il-popolazzjonijiet tal-għasafar f’żoni agrikoli u tal-friefet tal-bwar – li huma indikatur tajjeb 
tal-bidliet – naqsu b’aktar minn 30 %. Il-biedja intensiva wasslet għal tnaqqis fl-abbundanza u fid-
diversità tal-veġetazzjoni naturali u, konsegwentement, tal-annimali, u tibqa’ kawża prinċipali tat-
telfien tal-bijodiversità. 

Fl-2011, il-Kummissjoni laħqet qbil dwar strateġija biex jitwaqqaf it-telfien tal-bijodiversità sal-2020. 
Hija ħadet l-impenn li żżid il-kontribut tal-agrikoltura u l-forestrija għaż-żamma tal-bijodiversità, u l-
għan tagħha kien li jsir “titjib li jista’ jitkejjel” fl-istat ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet u tal-ħabitats li 
jiġu affettwati mill-agrikoltura. L-awdituri vvalutaw jekk il-PAK kinitx għenet biex tiġi kkonservata 
aħjar il-bijodiversità tal-art agrikola, u l-mod kif l-UE kienet qed tilħaq il-miri tagħha, billi wettqu 
żjarat f’Ċipru, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Polonja u r-Rumanija. 

“Sa issa, il-PAK ma kinitx suffiċjenti biex tikkontrobatti t-tnaqqis fil-bijodiversità agrikola, li 
jirrappreżenta theddida kbira kemm għall-biedja kif ukoll għall-ambjent,” qal Viorel Ștefan, il-
Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. “Il-proposta għall-PAK ta’ wara l-2020 u l-istrateġija 
għall-bijodiversità għall-2030 għandhom l-għan li jagħmlu l-PAK aktar reattiva għall-isfidi bħat-telfien 
tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima jew it-tiġdid ġenerazzjonali, filwaqt li jkomplu jappoġġaw lill-bdiewa 
Ewropej biex is-settur agrikolu jsir sostenibbli u kompetittiv.” 
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L-awdituri sabu li l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 ma kinitx stabbiliet miri għall-
agrikoltura li jistgħu jitkejlu, u dan jagħmilha diffiċli biex jiġu vvalutati l-progress u l-prestazzjoni tal-
azzjonijiet iffinanzjati mill-UE. Minbarra dan, il-politiki u l-istrateġiji tal-UE li jittrattaw il-bijodiversità 
ma kinux ikkoordinati tajjeb, u dan irriżulta, pereżempju, fin-nuqqas li jiġi indirizzat it-tnaqqis fid-
diversità ġenetika – li hija subsett tal-bijodiversità. 

Il-pagamenti diretti tal-PAK għall-azjendi agrikoli jirrappreżentaw madwar 70 % tal-infiq agrikolu kollu 
tal-UE, iżda l-mod kif il-Kummissjoni ssegwi l-infiq taħt il-PAK li huwa ta’ benefiċċju għall-bijodiversità 
mhuwiex affidabbli, billi hija tiddikjara b’mod eċċessiv il-kontribut ta’ xi wħud mill-miżuri għall-
bijodiversità. Barra minn hekk, l-effett tagħhom fuq il-bijodiversità tal-art agrikola huwa limitat, jew 
inkella mhuwiex magħruf. Għalkemm xi wħud mir-rekwiżiti tal-pagament dirett, notevolment l-
“ekoloġizzazzjoni” u l-“kundizzjonalità”, għandhom il-potenzjal li jtejbu l-bijodiversità, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri taw preferenza lill-għażliet b’impatt baxx bħall-għelejjel tat-titwiq jew l-għelejjel li 
jiffissaw in-nitroġenu. L-awdituri sabu wkoll li l-iskema ta’ sanzjonijiet relatati mal-kundizzjonalità ma 
kellha l-ebda impatt ċar fuq il-bijodiversità tal-art agrikola u li l-potenzjal tal-ekoloġizzazzjoni ma 
kienx żviluppat b'mod suffiċjenti. 

Il-programmi tal-iżvilupp rurali għandhom potenzjal għall-bijodiversità li huwa akbar minn dak tal-
pagamenti diretti, speċifikament dawk li jappoġġaw il-prattiki agrikoli li jirrispettaw l-ambjent u li 
jmorru lil hinn mill-obbligi legali rilevanti. Madankollu, l-Istati Membri rarament jużaw miżuri 
b’impatt għoli bħal skemi bbażati fuq ir-riżultati, għall-kuntrarju tal-miżuri (“ftit ekoloġiċi”), inqas 
impenjattivi u inqas ta’ benefiċċju, li huma aktar popolari fost il-bdiewa.  
 
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni tikkoordina aħjar l-istrateġija għall-bijodiversità għall-
2030, issaħħaħ il-kontribuzzjoni tal-pagamenti diretti u tal-iżvilupp rurali għall-bijodiversità tal-art 
agrikola, issegwi l-infiq tal-baġit b’mod aktar preċiż u tiżviluppa indikaturi affidabbli għall-valutazzjoni 
tal-impatt tal-PAK. 

Noti lill-Edituri 

Il-bijodiversità agrikola tirreferi għall-annimali selvaġġi (jiġifieri mhux il-bhejjem imrobbija) bħal 
mammiferi żgħar, għasafar u insetti, veġetazzjoni naturali fuq il-bwar, raba’ li jinħadem u għelejjel 
permanenti, kif ukoll il-ħajja sotterranja. 

Ir-rwol tal-UE f’dak li jirrigwarda l-protezzjoni tal-bijodiversità huwa kruċjali, billi hija tistabbilixxi 
standards ambjentali u tikkofinanzja l-biċċa l-kbira mill-infiq agrikolu tal-Istati Membri. Għall-
perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni ppjanat li tonfoq EUR 86 biljun (madwar 8 % tal-baġit fuq terminu 
twil tal-UE) fuq il-bijodiversità, inklużi EUR 66 biljun li ġejjin mill-PAK. Kemm l-UE kif ukoll l-Istati 
Membri ffirmaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika fis-snin disgħin, u fl-2010 ħadu l-
impenn li jirrispettaw il-miri ta’ “Aichi”għall-2020. F’Jannar 2020, il-Forum Ekonomiku Dinji kklassifika 
t-telfien tal-bijodiversità bħala waħda mill-ħames theddidiet ewlenin li d-dinja qed tiffaċċja, kemm 
f’termini ta’ probabbiltà kif ukoll ta’ impatt. F’Mejju 2020, il-Kummissjoni ppubblikat l-istrateġija tal-
UE għall-bijodiversità għall-2030. 

Il-QEA qed tippubblika r-Rapport Speċjali Nru 13/2020 “Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-
PAK ma waqqfitx it-tnaqqis” fil-Jum Dinji tal-Ambjent, li fih tiġi ċċelebrata wkoll il-bijodiversità. Ir-
rapport huwa disponibbli fuq is-sit web tagħha (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Qabel, il-QEA 
kienet ippubblikat rapporti dwar il-pestiċidi, Natura 2000 u l-ekoloġizzazzjoni tal-PAK. Hija se tkopri 
wkoll il-bijodiversità fil-Ġurnal tagħha li jmiss u se tippubblika rapport dwar il-pollinaturi f’qasir 
żmien. 
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Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport: Damijan Fišer  

E: damijan.fiser@eca.europa.eu    T: (+352) 4398 45 510    M: (+352) 621 55 22 24 

 
Miżuri li ttieħdu mill-QEA b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli tipprovdi servizz 
tal-awditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi 
tal-awditjar f’waqthom matul il-pandemija tal-COVID-19, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iż-
żminijiet diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu l-gratitudni tagħna lil dawk kollha li qed jaħdmu biex 
isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll fl-UE u madwar id-
dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż dwar is-
salvagwardja tas-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja 
bħalissa qed ikollha fuq il-persunal tagħna u ħadna prekawzjonijiet biex jitnaqqas kemm jista’ jkun 
ir-riskju għalihom u għall-familji tagħhom. 
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