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“Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jiżguraw użu aħjar 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-waqfien 
tat-telf tal-bijodiversità,” jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-użu mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) li sar mill-Istati Membri tal-UE, għall-finanzjament ta' 
proġetti mmirati lejn waqfien tat-telf tal-bijodiversità waqa' lura meta mqabbel ma' oqsma 
oħra ta' nfiq taħt il-FEŻR. Jekk il-FEŻR irid ikompli jitqies bħala utli fit-twassil tal-istrateġija tal-
UE għall-waqfien tat-telf tal-bijodiversità sal-2020, il-Kummissjoni għandha tipprovdi aktar 
appoġġ lill-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta' pjanijiet speċifiċi ta’ protezzjoni u ta' 
ġestjoni għall-ħabitats u l-ispeċijiet. Jeħtieġ ukoll li jittejjeb il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 
u l-impatt tal-proġetti tal-bijodiversità. 

Skont Phil Wynn Owen, il-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport,"Il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jista' jintuża mill-Istati Membri għall-finanzjament ta' proġetti għall-
promozzjoni tal-bijodiversità u l-protezzjoni tan-natura, iżda l-użu minnu għal tali skopijiet ġie 
limitat. Fejn il-FEŻR jintuża għall-proġetti tal-bijodiversità, ħafna attivitajiet iffinanzjati mill-FEŻR 
matul il-perjodu 2007 – 2013 appoġġaw it-tħejjija ta' pjanijiet ta’ protezzjoni u ta' ġestjoni. 
Jeħtieġ li dawn il-pjanijiet jiġu implimentati biex jinkisbu riżultati tanġibbli. Iridu jsiru wkoll sforzi 
biex jiġi mmonitorjat aħjar il-kontribut li sar minn proġetti kofinanzjati mill-FEŻR għall-
promozzjoni tal-bijodiversità, u għandu jinżamm reġistru preċiż mill-Kummissjoni, tal-infiq dirett u 
indirett mill-UE fuq il-bijodiversità."  

Il-QEA sabet li proġetti kofinanzjati mill-FEŻR kienu ġeneralment konformi mal-prijoritajiet tal-
bijodiversità kemm nazzjonali kif ukoll tal-UE. Mit-32 proġett awditjat, żewġ terzi kienu jinvolvu 
miżuri ta' protezzjoni li kienu mistennija li jkollhom impatt dirett fuq il-bijodiversità Madankollu, 
fil-parti l-kbira mill-każijiet, l-Istati Membri kkonċernati ma kienu introduċew la indikaturi tar-
riżultati u lanqas sistemi ta’ monitoraġġ biex jiġi vvalutat l-iżvilupp ta’ ħabitats u ta' speċijiet. In-
nuqqas tagħhom idgħajjef kwalunkwe valutazzjoni tal-effettività ta’ dawn il-proġetti.  

Il-protezzjoni tal-bijodiversità hija prijorità ewlenija għall-UE. Wara li l-mira preċedenti għall-
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waqfien tat-telf tal-bijodiversità sal-2010 ma ntlaħqitx, f'Ġunju 2011, il-Kunsill approva l-
"istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020". L-Istati Membri allokaw EUR 2,8 biljun fil-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2007-2013 għall-promozzjoni diretta tal-bijodiversità u l-protezzjoni tan-
natura taħt il-FEŻR.  

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

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 12/2014) intitolat "Il-FEŻR huwa effettiv biex jiffinanzja proġetti li jippromwovu 
direttament il-bijodiversità taħt l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020?" jeżamina jekk l-Istati Membri 
approfittawx ruħhom mill-finanzjament disponibbli mill-FEŻR għall-promozzjoni diretta tal-bijodiversità, u 
vvaluta jekk il-proġetti kofinanzjati mill-FEŻR li jippromwovu direttament il-bijodiversità kinux effettivi biex 
iwaqqfu t-telf tal-bijodiversità. 

Il-QEA sabet li l-użu mill-fondi mill-FEŻR li sar mill-Istati Membri, għall-finanzjament ta' proġetti tal-bijodiversità 
waqa' lura meta mqabbel ma' oqsma oħra ta' nfiq taħt il-FEŻR. Il-proġetti magħżula kienu konformi mal-
prijoritajiet tal-bijodiversità fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE. Twettqu miżuri reali ta' protezzjoni f'żewġ terzi tal-
proġetti awditjati, filwaqt li terz tal-proġetti awditjati ffukaw fuq fuq it-tħejjija ta’ tali miżuri. Is-sostenibbiltà tal-
proġett kienet isserraħ fuq impenn lokali u fuq il-finanzjament pubbliku futur f'livell nazzjonali u/jew lokali. 

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li  

Il-Kummissjoni għandha: 

(a) tappoġġa lill-Istati Membri fl-istabbiliment ta' prijoritajiet għar-restawr tal-bijodiversità fil-programmi 
operazzjonali; 

(b) tivvaluta l-kumplimentarjetà tal-azzjonijiet għall-promozzjoni tal-bijodiversità identifikati mill-Istati Membri 
fil-programmi operazzjonali ma’ proġetti ffinanzjati minn fondi oħra tal-UE; 

(c) timmonitorja l-implimentazzjoni reali tal-programmi operazzjonali bil-ħsieb ta’ identifikazzjoni bikrija u 
proattiva ta' diffikultajiet. 

L-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mal-Kummissjoni biex dan jinkiseb. 

Il-Kummissjoni għandha wkoll: 

(d) tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq ta' segwitu tal-proġetti ta' tħejjija bil-ħsieb ta' politika attiva ta’ 
protezzjoni, speċjalment fir-rigward tal-implimentazzjoni effettiva ta’ pjanijiet speċifiċi ta' protezzjoni u ta’ 
ġestjoni għall-ħabitats u għall-ispeċijiet; 

(e) teħtieġ provvediment fil-programmi operazzjonali għal proċeduri għall-evalwazzjoni tal-bidliet ambjentali fil-
ħabitats u fl-ispeċijiet wara l-interventi; 

(f) tagħti parir lill-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-FEŻR f’interazzjoni ma’ fondi oħra tal-UE. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jinżamm reġistru preċiż tal-infiq dirett u indirett mill-UE fuq il-
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bijodiversità (inkluż Natura 2000); l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw dan billi jipprovdu d-data meħtieġa. 

Vidjo qasir tal-intervista mal-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport huwa disponibbli fuq: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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