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Il-Qtugħ Illegali tas-Siġar: "L-Ewropa għandha tirranġa ssitwazzjoni interna tagħha," jgħidu l-Awdituri tal-UE
It-trattament tal-qtugħ illegali tas-siġar huwa kruċjali għall-kontroll tat-tibdil fil-klima permezz tattnaqqis ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-atmosfera. Il-ħarsien tas-siġar huwa wieħed mill-aħjar modi
ta' kif nistgħu ngħinu lill-ambjent. Għaldaqstant, il-Pjan ta' Azzjoni innovattiv imniedi millKummissjoni fl-2003 kien inizjattiva li ntlaqgħet tajjeb. Madankollu, 12-il sena wara, ir-riżultati f'livell
kumplessiv huma fqar ħafna, skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
“Erba' pajjiżi (il-Greċja, l-Ungerija, ir-Rumanija u Spanja) għadhom ma implimentawx bis-sħiħ ir-Regolament talUE dwar l-Injam, li ġie introdott bħala prevenzjoni kontra d-dħul ta' injam illegali fis-suq tal-UE. Billi l-katina ta'
kontroll hija b'saħħitha biss daqs l-aktar ħolqa dgħajfa tagħha fis-suq uniku, l-injam illegali xorta waħda jista' jiġi
importat fl-UE permezz ta' dawn l-erba' pajjiżi. Min-naħa l-oħra, l-Ewropa ppromwoviet skema ta' liċenzjar biex
tiżgura li pajjiżi madwar id-dinja li jipproduċu l-injam jesportaw biss injam li jkun legali. Qabel kollox, l-UE
għandha tirranġa s-sitwazzjoni interna tagħha u tagħti eżempju billi tittratta l-qtugħ illegali tas-siġar u lkummerċ f'injam li jkun inħasad illegalment" iddikjara s-Sur Karel Pinxten, Membru tal-Qorti tal-Awdituri
responsabbli għal dan ir-rapport.
L-Awdituri tal-UE eżaminaw l-effettività tal-aspetti prinċipali tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar Infurzar tal-Liġi,
Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali (FLEGT). Taħt il-Pjan ta' Azzjoni, ġew allokati EUR 300 miljun lil 35 pajjiż
bejn l-2003 u l-2013. Żewġ pajjiżi, l-Indoneżja u l-Ghana, għamlu passi kbar u tajbin lejn il-liċenzjar komplet għallinjam tagħhom. Iżda inġenerali l-progress mexa bil-mod ħafna, u ħafna pajjiżi sabuha diffiċli biex jegħlbu l-ostakli
għall-governanza tajba. Fit-12-il sena minn meta l-Kummissjoni introduċiet il-Pjan ta' Azzjoni, ebda pajjiż sieħeb
ma kiseb liċenzjar li kien kompletament approvat (FLEGT).
In-nuqqas ta' ppjanar adegwat mill-Kummissjoni, flimkien man-nuqqas ta' prijoritajiet ċari għall-finanzjament
favur pajjiżi li jipproduċu l-injam, kienu fatturi importanti li kkontribwew għal dan in-nuqqas ta' progress.
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni għandha:
•

tistipula objettivi ċari u l-mezzi ta' kif dawn jistgħu jintlaħqu.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu
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talloka r-riżorsi tagħha f'dawk il-pajjiżi li jipproduċu l-injam fejn dawn ikollhom l-akbar impatt.
tiżgura li r-Regolament dwar l-Injam jiġi implimentat bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha.
tintroduċi valutazzjoni robusta u proċeduri ta' rappurtar biex iżżomm kont tal-inizjattiva.
tagħmel użu minn korpi taċ-ċertifikazzjoni privati li għandhom reputazzjoni tajba.

Noti lill-Edituri
Minbarra l-effetti dannużi ħafna tiegħu fuq l-ambjent, il-qtugħ illegali tas-siġar u l-kummerċ assoċjat
iwasslu għal telf ta' bijodiversità, jaffettwaw l-għajxien ta' abitanti tal-foresti b'mod negattiv,
jalimentaw il-korruzzjoni u jimminaw l-istat tad-dritt. Huma jċaħħdu wkoll lill-gvernijiet minn dħul li
huwa meħtieġ ħafna.
Fir-rigward tal-impatt ambjentali tiegħu, it-tnaqqis tal-qtugħ illegali tas-siġar huwa metodu effiċjenti
ħafna ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, meta mqabbel ma' politiki oħra dwar il-klima bħallpromozzjoni ta' enerġija rinovabbli.
Għaldaqstant, il-proposta tal-Kummissjoni għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar infurzar tal-liġi, tmexxija u
kummerċ fis-settur forestali (FLEGT), li nħarġet fl-2003 biex tiġi ttrattata l-problema tal-qtugħ illegali
tas-siġar u l-kummerċ relatat, kienet inizjattiva milqugħa tajjeb u ambizzjuża ħafna. Il-pedament talpjan ta' azzjoni huwa ftehim bilaterali bejn l-UE u pajjiż li jesporta l-injam – il-ftehim ta' sħubija
volontarju (VPA) tal-FLEGT – li jimpenja lill-pajjiż esportatur biex jinnegozja biss prodotti ta' injam li jkun
inħasad legalment.
Madankollu, matul il-perjodu tal-Pjan ta' Azzjoni, il-Kummissjoni ma fasslitx pjan ta' ħidma xieraq
b'objettivi u stadji importanti ċari u b'baġit iddedikat. L-assistenza lill-pajjiżi li jipproduċu l-injam ma
ngħatatx skont kriterji ċari, u l-impatt tal-għajnuna tnaqqas minħabba fl-għadd kbir ta' pajjiżi
jikkompetu għall-assistenza. Il-livell ta' progress fil-pajjiżi kkonċernati kien ivarja b'mod konsiderevoli.
Iżda ħafna ħadu biss passi żgħar lejn il-liċenzjar komplet. L-Indoneżja introduċiet sistema ta' liċenzjar
proprja tagħha u tittama li tkun eliġibbli għal-liċenzjar komplet tal-FLEGT fil-futur qarib. Ġie nnutat ukoll
progress konsiderevoli fir-rigward tal-liċenzjar komplet fil-Ghana. Madankollu, ebda pajjiż għadu ma
ssodisfa l-kundizzjonijiet għal-liċenzjar komplet tal-FLEGT.
Ir-regolament tal-UE dwar l-injam għall-prevenzjoni tal-importazzjoni jew it-tqegħid ta' injam illegali fissuq tal-UE ma ġiex adottat qabel l-2010, u daħal fis-seħħ fl-2013. L-implimentazzjoni fl-Istati Membri
mxiet bil-mod u fiż-żmien tal-awditu, sitt pajjżi ma kinux jikkonformaw. Reċentement, il-Latvja u lPolonja ġew ivvalutati bħala li jikkonformaw, u b'hekk jifdal erba' pajjiżi li għadhom ma ħadux il-miżuri
meħtieġa. L-implimentazzjoni parzjali ta' miżura importanti b ħal din tibgħat sinjal negattiv lil pajjiżi li
jesportaw l-injam, u li intensifikaw l-isforzi tagħhom biex jaħsdu injam legali biss. B'riżultat ta' dan, l-UE
tiffaċċja r-riskju li tiġi akkużata li għandha standards doppji.
ll-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-Awdituri tal-UE u l-evalwazzjoni
attwali tal-inizjattiva FLEGT sabiex tivvaluta kif l-approċċ attwali jista' jiġi modifikat biex jipproduċi
riżultati aktar tanġibbli.
Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2015: L-appoġġ tal-UE lil pajjiżi li jipproduċu l-injam taħt il-pjan ta' azzjoni FLEGT
huwa bħalissa disponibbli bl-Ingliż (lingwi oħra jkunu disponibbli fi żmien qasir).
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