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Il-Lussemburgu, il-21 ta’ Mejju 2019

L-Awdituri jiskrutinizzaw il-kontribut tal-UE
għall-bijodiversità fil-qasam tal-biedja
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta jekk il-politika agrikola tal-UE
hijiex qed tgħin biex tibqa’ tinżamm u biex tissaħħaħ il-bijodiversità. B’mod partikolari, lawdituri se jeżaminaw it-tfassil tal-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità u l-applikazzjoni tagħha
fil-politika agrikola komuni (PAK). Huma se jivvalutaw ukoll l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u
l-evalwazzjoni tal-finanzjament mill-UE għall-bijodiversità fil-qasam tal-biedja.
Il-bijodiversità agrikola tirreferi għall-ekosistemi u l-forom ta’ ħajja kollha li huma relatati
direttament mal-biedja. Dawn jinkludu varjetajiet ta’ żerriegħa u razez ta’ annimali rari, bosta
organiżmi bħal fawna tal-ħamrija, ħaxix ħażin, pesti, predaturi, u l-pjanti u l-annimali indiġeni
kollha li jgħixu fuq jew jgħaddu minn azjenda agrikola. Il-bijodiversità fl-UE qed tonqos b’mod
kontinwu u qawwi, partikolarment b’riżultat tal-attività tal-biedja.
Lejliet il-Jum Internazzjonali għad-Diversità Bijoloġika, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu
dwar l-appoġġ tal-UE għall-bijodiversità fil-qasam tal-biedja. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu
informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’
informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.
“Rapport internazzjonali reċenti jwissi li hemm miljun speċi fid-dinja li huma f’riskju ta’ estinzjoni.
“Fl-UE, l-agrikoltura hija l-akbar kontributur għat-telf tal-bijodiversità”, qal Janusz
Wojciechowski, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-awditu
tagħna se jiddetermina kemm il-kontribut tal-UE għen biex din is-sitwazzjoni tiġi rrimedjata u
saħansitra titreġġa’ lura.”
Fl-2011, l-UE adottat l-istrateġija attwali tagħha għall-bijodiversità, li l-għan tagħha huwa li tgħin
biex sal-2020 it-telf tal-bijodiversità jieqaf. Waħda mill-miri prinċipali tagħha hija li żżid il-

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Previżjoni ta’ Awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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kontribut tal-agrikoltura biex tal-anqas jinżamm l-istess livell ta’ bijodiversità. Skont l-istimi talKummissjoni Ewropea, madwar EUR 85 biljun ġew assenjati għall-perjodu 2014-2020 biex jiġi
indirizzat it-telf tal-bijodiversità. L-UE tappoġġa l-bijodiversità tal-art agrikola primarjament
permezz tal-PAK.
L-awditu se jivvaluta l-kontribut li l-politika agrikola tal-UE qed tagħti matul il-perjodu 2014-2020
biex il-bijodiversità tibqa’ tinżamm u tissaħħaħ sal-2020. B’mod partikolari, l-awdituri se
jeżaminaw:
o

jekk l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità u l-qafas legali tal-PAK tfasslux tajjeb;

o

jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri tejbux il-kontribut tal-qasam tal-biedja għallbijodiversità;

o

jekk il-Kummissjoni użatx informazzjoni u data pertinenti, affidabbli u aġġornata biex
timmonitorja u tevalwa s-sitwazzjoni tal-bijodiversità tal-art agrikola.

L-awditu se jinkludi żjarat f'ħames Stati Membri: il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Polonja, Ċipru u rRumanija.

Nota lill-Edituri
Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat sa nofs l-2020.
Il-bijodiversità ġiet diskussa wkoll f’rapporti speċjali reċenti oħra maħruġa mill-QEA, b’mod
partikolari dawk dwar:
- l-ekoloġizzazzjoni, fejn l-awdituri eżaminaw jekk il-pagamenti ta’ ekoloġizzazzjoni saħħewx ilprestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK;
- in-netwerk Natura 2000, li fuqu għad jeħtieġ isir progress sinifikanti biex ikunu jistgħu
jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE għall-protezzjoni tal-bijodiversità;
- l-effettività tar-regoli tal-kundizzjonalità li jorbtu l-ħlasijiet ta’ sussidji mal-objettivi ambjentali;
- il-ġlieda kontra l-ewtrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku, fejn l-awdituri eżaminaw jekk l-azzjoni talUE kinitx effettiva biex tgħin lill-Istati Membri jnaqqsu t-tniġġis minn nutrijenti.
Fis-6 ta’ Mejju 2019, il-Pjattaforma Intergovernattiva Xjentifika u Politika dwar il-Bijodiversità u sServizzi tal-Ekosistema ħarġet ir-rapport tagħha dwar il-Valutazzjoni Globali, li jiġbed l-attenzjoni
għad-deklinar perikoluż tan-natura.
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