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Il-Ġlieda kontra n-Nirien fil-Foresti: L-appoġġ mill-UE la huwa mmaniġġjat tajjeb 
biżżejjed u lanqas ma huwa kosteffettiv, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li l-finanzjament mill-UE għall-
prevenzjoni tan-nirien fil-foresti u r-restawr ta' foresti li saritilhom ħsara minn diżastri naturali u nirien ma 
kienx immaniġġjat tajjeb biżżejjed. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri ma jistgħux jiddimostraw li r-
riżultati intenzjonati tal-finanzjament inkisbu b'mod kosteffettiv, jgħidu l-awdituri tal-UE. 

"Huwa importanti li l-finanzjament mill-UE jmur biss għal dawk il-miżuri li jistgħu jwasslu għal benefiċċji ċari u viżibbli 
għall-UE u għaċ-ċittadini tagħha," ikkummenta Nikolaos Milionis, il-Membru tal-QEA responsabbli. "Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ma setgħux jivvalutaw b'mod adegwat l-impatt tal-azzjonijiet ta' prevenzjoni billi l-effettività 
tagħhom ma kinitx tkejlet. Ħriġna rakkomandazzjonijiet dwar kif tista' tittejjeb is-sitwazzjoni fil-perjodu attwali ta' 
finanzjament 2014-2020." 

L-awdituri tal-UE sabu li l-azzjonijiet ta' prevenzjoni, li kienu jirrappreżentaw aktar minn 80 % tal-finanzjament 
disponibbli ta' EUR 1.5 biljun għall-perjodu 2007-2013, ma ġewx immirati b'mod adegwat. Huma nnutaw li, filwaqt li 
l-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għar-restawr tal-potenzjal tal-forestrija u l-
introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni –  magħruf bħala l-"Miżura 226"– kien immirat lejn foresti f'riskju medju 
sa għoli ta' nirien, ma kien hemm l-ebda definizzjoni jew kriterju komuni tal-UE biex jiġu identifikati dawn il-foresti. Il-
proċeduri tal-għażla fl-Istati Membri kellhom defiċjenzi f'diversi aspetti u kellhom nuqqas ta' kriterji espliċiti tal-
għażla jew evalwazzjoni effettiva ta' azzjonijiet proposti, jew kienu jittraskuraw xi żoni ta’ riskju.  

Għalkemm ħafna mill-azzjonijiet eżaminati – spazji biex iwaqqfu t-tixrid tan-nirien, tnaqqija u tindif – ġeneralment 
ikkontribwixxew għall-objettivi tal-appoġġ, l-awdituri sabu każijiet li ma kinux relatati ma' diżastri naturali jew nirien 
iżda kienu jsegwu objettivi ekonomiċi jew ambjentali oħra. Huma sabu wkoll azzjonijiet li ma kinux xierqa f'termini 
tal-objettivi tal-finanzjament, filwaqt li l-eliġibbiltà ta' wħud mill-operazzjonijiet iffinanzjati ma setgħux jiġu vverifikati 
minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni.  

L-objettivi ambjentali ma ngħatawx biżżejjed prijorità matul l-għażla ta' azzjonijiet u xi drabi ġew injorati fl-istadju tal-
implimentazzjoni. L-awdituri sabu wkoll każijiet ta’ toroq tal-foresti użati għall-isfruttament ekonomiku tal-foresta, 
fejn il-benefiċċju partikolari għall-prevenzjoni tan-nirien ma kienx jidher. Id-densità għolja tat-toroq mibnija jista' 
wkoll ikollha effetti ambjentali negattivi. 

Il-kosteffettività ma ġietx żgurata b’mod adegwat. L-awdituri sabu każijiet li fihom il-limitu massimu ta' appoġġ 
pubbliku spiss kien ġie modifikat mingħajr ġustifikazzjoni, l-ispejjeż standard għal azzjonijiet simili kienu ogħla b’mod 
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sinifikanti f'reġjun wieħed milli f’ieħor, jew ix-xogħol manwali kien ġie prijoritizzat aktar mill-awtomazzjoni, u dan 
irriżulta fi spejjeż ogħla. 

Noti lill-edituri 

Fl-UE, iż-żona totali tal-foresti u ta' art imsaġġra oħra tammonta għal bejn wieħed u ieħor 180 miljun ettaru, li 
tikkostitwixxi bejn wieħed u ieħor 42,4 % taż-żona totali tal-art fl-UE u taqbeż iż-żona tal-art użata għall-agrikoltura. 
Il-foresti jservu skopijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali u l-importanza soċjoekonomika tagħhom hija għolja: il-
produzzjoni u l-ipproċessar tal-injam jikkontribwixxu għall-iżvilupp rurali u jipprovdu miljuni ta’ impjiegi, spiss 
f'intrapriżi rurali żgħar u medji. 

Fl-aħħar 30 sena, in-nirien ħarqu medja ta’ 480 000 ettaru ta’ foresti fl-UE kull sena. Aktar minn 95 % ta’ dawn in-
nirien kienu kkawżati mill-bnedmin, jew deliberatament jew inkella b’negliġenza. Madwar 85 % taż-żona totali 
meqruda minn nirien fil-foresti tinsab fir-reġjun tal-Mediterran u fil-Portugall. Nirien reċenti fil-foresti rriżultaw f’żoni 
maħruqa kbar fil-Portugall fl-2003 u fl-2005, fi Spanja fl-2006 u fil-Greċja fl-2007. Il-foresti affettwati serjament 
jiffaċċjaw sfida kbira biex jirkupraw għall-kundizzjoni li kienu fiha qabel in-nirien, b'mod partikolari fir-rigward tal-
bijodiversità. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 24/2014), intitolat "L-appoġġ mill-UE għall-prevenzjoni u r-restawr ta' ħsara għall-
foresti kkawżata minn nirien u diżastri naturali huwa mmaniġġjat tajjeb?" jeżamina jekk l-appoġġ taħt il-FAEŻR (il-
Miżura 226) għar-restawr tal-potenzjal tal-forestrija u l-introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni ġiex immaniġġjat 
tajjeb, u jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħux jiddimostraw li l-appoġġ laħaq l-objettivi intenzjonati tiegħu 
b'mod kosteffettiv. 

L-awditu kopra kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-ħames Stati Membri – l-Awstrija, Franza (Aquitaine), l-Italja (il-
Basilikata), is-Slovakkja u Spanja (Andalusija)  – li ijrrappreżentaw aktar minn 85 % tal-infiq totali taħt il-Miżura 226. 
Il-biċċa l-kbira mill-appoġġ (80 %) kien għal azzjonijiet ta’ prevenzjoni, prinċipalment kontra n-nirien. 

Il-ġestjoni tal-appoġġ taħt l-iżvilupp rurali għar-restawr tal-potenzjal tal-forestrija u l-introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ 
prevenzjoni hija kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. L-Istati Membri jiżviluppaw programmi tal-iżvilupp 
rurali fil-livel nazzjonali jew f'dak reġjonali, u jimplimentawhom ladarba jkunu ġew approvati mill-Kummissjoni.  

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw, fost affarijiet oħra, li l-Istati Membri:  

• isaħħu l-impatt protettiv ambjentali tal-appoġġ billi jipprijoritizzaw il-foresti li huma l-aktar ta' valur 
ambjentalment, bħal żoni tal-foresti ta’ Natura 2000; 

• jiżguraw li jiġu appoġġati biss azzjonijiet marbuta ma’ diżastri naturali jew ma' nar; 
• jirrappurtaw dwar it-tnaqqis miksub fil-ħsara kkawżata minn nirien/jew diżastri naturali, b'riżultat tal-

azzjonijiet iffinanzjati. 

Huma jirrakkomandaw ukoll, fost affarijiet oħra, li l-Kummissjoni: 

• tistipula kriterji komuni għal żoni tal-foresti li għandhom jiġu klassifikati bħala f'riskju baxx, medju jew għoli 
ta' nirien; 

• tivverifika li l-Istati Membri jkunu stabbilixxew sistema ta' kontroll xierqa; 
• ittejjeb il-monitoraġġ tagħha biex tiżgura li l-Istati Membri jonfqu l-finanzjament b'mod xieraq. 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi magħżula ta’ 
oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 


