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Jinħtieġ tfassil aħjar u mmirar aħjar għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-akkwakultura fil-livell tal-UE u tal-Istati 
Membri – jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-miżuri għall-appoġġ 
tal-akkwakultura fil-perjodu sal-2013 ma tfasslux u ma ġewx implimentati tajjeb fil-livell tal-UE 
u tal-Istati Membri, u li l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES), bħala l-istrument tal-Politika Komuni 
tas-Sajd (PKS) naqas milli jwassal valur għall-flus u appoġġ effettiv għall-iżvilupp sostenibbli tal-
akkwakultura. 

Kevin Cardiff, il-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport, ikkummenta li:  

"Sibna li l-objettivi prinċipali għat-tkabbir tas-settur tal-akkwakultura ma ntlaħqux, u li s-settur ilu jistaġna 
għal ħafna snin. Filwaqt li, bla dubju, il-kriżi finanzjarja kkontribwixxiet għal dan l-istaġnar, il-qafas għall-
appoġġ tas-settur ma tfassalx tajjeb, u l-miżuri reali li ttieħdu kienu dgħajfa. Il-proġetti li awditjajna fl-Istati 
Membri spiss ma ntgħażlux b'mod tajjeb biżżejjed u, b'xi eċċezzjonijiet, ma wasslux ir-riżultati mistennija 
jew valur għall-flus, u kkontribwixxew ftit li xejn għat-tkabbir u l-impjieg. Nittamaw li l-osservazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tagħna jintużaw bħala tagħlimiet meħuda għall-implimentazzjoni tal-miżuri l-ġodda 
tal-FEMS għall-akkwakultura li se tibda din is-sena. F'dak il-kuntest, ninnotaw li l-Kummissjoni diġà indikat li 
se taġixxi fuq diversi rakkomandazzjonijiet." 

L-awdituri tal-UE sabu li, għall-perjodu sal-2013, kien hemm qafas inadegwat fil-livell tal-UE u tal-Istati 
Membri biex l-objettivi tal-UE għall-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura jiġu kkonkretizzati u l-miżuri li fil-
fatt ittieħdu ma tawx riżultati suffiċjenti. Il-PKS u l-FES ma pprovdewx qafas ċar biżżejjed għall-iżvilupp tal-
akkwakultura. Fil-livell tal-Istati Membri, il-miżuri għall-appoġġ tal-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura ma 
tfasslux u ma ġewx implimentati tajjeb. Il-pjanijiet ta' strateġija nazzjonali u l-programmi operazzjonali tal-
Istati Membri ma pprovdewx bażi ċara biżżejjed għall-appoġġ tal-akkwakultura, u l-Istati Membri ma 
kellhomx strateġija koerenti għas-settur. L-immirar tal-finanzjament mill-FES fuq proġetti tal-akkwakultura 
kien spiss fqir, u l-awdituri sabu li ħafna drabi, dawn il-proġetti naqsu milli jiksbu r-riżultati ppjanati jew 
milli jagħtu valur tajjeb għall-flus.  
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Noti lill-edituri: 

Ir-rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiġu ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-
riżultati ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

Kull sena l-UE tipproduċi madwar 1,3 miljun tunnellata ta' ħut mill-akkwakultura, u s-settur għandu fatturat ta' 
EUR 4 biljun. Wieħed mill-għanijiet tal-PKS fil-perjodu sal-2013 kien li tħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli tal-
akkwakultura. Konsegwentement, sa Mejju 2013, il-FES ipprovda aktar minn EUR 400 miljun għall-finanzjament 
ta' miżuri għal investimenti produttivi fl-akkwakultura, kif ukoll ta' miżuri ambjentali u għas-saħħa. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 10/2014) intitolat "L-effettività tal-appoġġ għall-akkwakultura mill-Fond Ewropew 
għas-Sajd" qies jekk il-miżuri għall-appoġġ tal-akkwakultura kinux tfasslu u kinux ġew implimentati tajjeb fil-livell 
tal-UE u tal-Istati Membri, u jekk il-FES wassalx valur għall-flus u appoġġax l-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura. 
L-awditu ffoka fuq proġetti ffinanzjati bejn l-2007 u l-2011. Huwa twettaq fid-dipartimenti rilevanti tal-
Kummissjoni u f'sitt Stati Membri (Spanja, Franza, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall u r-Rumanija), li jirrappreżentaw 
aktar minn 50 % tal-produzzjoni mill-akkwakultura u tal-appoġġ baġitarju relatat mill-FES fl-UE. 

L-awdituri tal-UE sabu li, kumplessivament, ma ġiex ipprovdut appoġġ effettiv, billi l-qafas għall-iżvilupp tal-
akkwakultura kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri kien dgħajjef, u l-miżuri li fil-fatt ittieħdu ma 
tawx riżultati suffiċjenti. 

Fil-livell tal-UE, il-PKS u l-FES ma pprovdewx qafas adatt għall-iżvilupp tas-settur. Kien hemm nuqqas ta' gwida 
mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet ambjentali ewlenin bħad-direttiva qafas dwar l-ilma u d-
direttiva dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Ma kienx hemm kumparabbiltà suffiċjenti bejn id-data dwar 
l-akkwakultura minn sorsi differenti tal-UE, li jrendi diffiċli l-valutazzjoni tar-riżultati ta' miżuri tal-akkwakultura. 
Il-kumitati ta' monitoraġġ tal-FES ma kellhomx rwol sinifikanti fil-monitoraġġ tal-akkwakultura, l-informazzjoni ta' 
ġestjoni kienet defiċjenti, u r-riżultati ta' proġetti rilevanti ta' riċerka ffinanzjati mill-fondi pubbliċi ma ġewx 
sfruttati b'mod sħiħ.  

Fil-livell tal-Istati Membri, il-pjanijiet ta' strateġija nazzjonali u l-programmi operazzjonali ma pprovdewx bażi 
ċara biżżejjed għall-appoġġ tal-akkwakultura, u ma kien hemm l-ebda strateġija koerenti għas-settur. In-nuqqas 
ta' ppjanar spazjali xieraq, flimkien ma' proċeduri kkumplikati ta' liċenzjar, aġixxa biex irażżan l-iżvilupp 
sostenibbli. Il-proġetti tal-akkwakultura li rċevew finanzjament mill-FES spiss ma ntgħażlux b'mod tajjeb biżżejjed 
u, b'xi eċċezzjonijiet, ma wasslux ir-riżultati mistennija jew valur għall-flus. Kien hemm ukoll ineżattezzi u 
dgħufijiet metodoloġiċi sinifikanti fid-data f'xi rapporti annwali ta' implimentazzjoni. 

Ir-rapport jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-Kummissjoni biex tħeġġeġ l-iżvilupp tal-akkwakultura. Il-politika komuni 
tas-sajd il-ġdida u l-fergħa ta' finanzjament tagħha, li jibdew din is-sena, jirrappreżentaw titjib sinifikanti. Ir-
rapport jagħmel għadd ta' rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-politika l-ġdida.  

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li, fl-implimentazzjoni tagħha tal-miżuri għall-appoġġ tal-akkwakultura taħt il-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd il-ġdid, il-Kummissjoni għandha: 

(a) tqis, fl-approvazzjoni tal-programmi operazzjonali tal-Istati Membri, jekk l-objettivi għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-akkwakultura humiex realistiċi u xierqa, u jekk l-appoġġ huwiex immirat lejn miżuri li x'aktarx jindirizzaw dawk 
l-objettivi; 

(b) tistabbilixxi linji gwida biex jitqiesu l-fatturi ambjentali rilevanti fid-determinazzjoni tal-finanzjament pubbliku; 

(c) tiżgura, fejn rilevanti, li l-programmi operazzjonali tal-Istati Membri jkunu approvati biss jekk jitħejjew 
strateġiji nazzjonali xierqa għall-iżvilupp tas-settur tal-akkwakultura; 

(d) tħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw ippjanar spazjali rilevanti u jissimplifikaw il-proċeduri ta' liċenzjar u 
dawk amministrattivi għall-appoġġ tal-iżvilupp tas-settur tal-akkwakultura; 

(e) ittejjeb il-kumparabbiltà tad-data statistika dwar l-akkwakultura miġbura mis-sorsi differenti tagħha, sabiex 
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issaħħaħ il-preċiżjoni u l-kompletezza tagħha. 

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw ukoll li, fl-implimentazzjoni tagħhom tal-miżuri għall-appoġġ tal-akkwakultura 
taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd il-ġdid, l-Istati Membri għandhom: 

(a) iħejju u japplikaw strateġiji nazzjonali koerenti għall-iżvilupp tas-settur tal-akkwakultura; 

(b) jimplimentaw ippjanar spazjali rilevanti, u jissimplifikaw il-proċeduri ta' liċenzjar u dawk amministrattivi għall-
appoġġ tal-iżvilupp tas-settur tal-akkwakultura; 

(c) jiżguraw li l-finanzjament pubbliku jiġi prijoritizzat lejn proġetti li jikkontribwixxu bl-aħjar mod għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-akkwakultura u li jipprovdu valur għall-flus; 

(d) jimmonitorjaw aktar mill-qrib ir-riżultati tal-proġetti billi jistabbilixxu u japplikaw indikaturi rilevanti. 

 

 

 


