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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Ottubru 2021 

L-istrateġija tal-UE għall-foresti: 
riżultati pożittivi iżda limitati 
Għalkemm il-kopertura tal-foresti fl-UE kibret fl-aħħar 30 sena, il-kundizzjoni ta’ dawk il-foresti 
qed tiddeterjora. Il-prattiki ta’ ġestjoni sostenibbli huma essenzjali biex tinżamm il-bijodiversità 
u jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima fil-foresti. Filwaqt li jieħu kont tal-istrateġija tal-UE għall-foresti 
għall-2014-2020 u tal-politiki ewlenin tal-UE fil-qasam, rapport speċjali mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni Ewropea setgħet ħadet azzjoni aktar 
b’saħħitha biex tipproteġi l-foresti tal-UE, f’oqsma fejn l-UE hija kompletament kompetenti biex 
taġixxi. Pereżempju, jista’ jsir aktar biex jiġi miġġieled il-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u biex 
jitjieb il-fokus tal-miżuri tal-forestrija għall-iżvilupp rurali fuq il-bijodiversità u t-tibdil fil-klima.  

Il-finanzjament għaż-żoni forestali mill-baġit tal-UE huwa ferm aktar baxx mill-finanzjament għall-
agrikoltura, anke jekk iż-żona ta’ art koperta mill-foresti u ż-żona użata għall-agrikoltura huma 
kważi l-istess. Il-finanzjament tal-UE għall-forestrija jirrappreżenta inqas minn 1 % tal-baġit tal-PAK, 
u huwa ffukat fuq l-appoġġ għal miżuri ta’ konservazzjoni u l-appoġġ għat-tħawwil u r-restawr tal-
boskijiet. 90 % tal-finanzjament tal-UE għall-forestrija jitwassal permezz tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).  

“Il-foresti tal-UE huma multifunzjonali, billi jaqdu skopijiet ambjentali, ekonomiċi u soċjali, u l-
istabbiliment ta’ fruntieri ekoloġiċi, pereżempju dwar l-użu tal-foresti għall-enerġija, għadu 
għaddej” qal Samo Jereb, il-membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-
foresti jistgħu jaġixxu bħala bjar importanti tal-karbonju u jgħinuna nnaqqsu l-effetti tat-tibdil fil-
klima, bħan-nirien fil-foresti, maltempati, nixfiet, u bijodiversità dejjem tonqos, iżda biss jekk ikunu 
fi stat tajjeb. Hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jagħtu spinta 
lill-azzjonijiet biex jiżguraw foresti reżiljenti.”  

L-awdituri sabu li l-politiki ewlenin tal-UE jindirizzaw il-bijodiversità u t-tibdil fil-klima fil-foresti tal-
UE, iżda li l-impatt tagħhom huwa limitat. Pereżempju, għalkemm ir-Regolament tal-UE dwar l-
Injam jipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni tal-injam maħsud illegalment u l-prodotti tal-injam fl-UE, 
il-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam għadu jseħħ. Hemm dgħufijiet fl-infurzar min-naħa tal-Istati 
Membri tar-Regolament, u kontrolli effettivi huma ta’ spiss neqsin, anke min-naħa tal-
Kummissjoni. It-telerilevament (id-data ta’ osservazzjoni tad-Dinja, il-mapep u r-ritratti mmarkati 
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bil-post ġeografiku) joffri potenzjal kbir għall-monitoraġġ kosteffettiv fuq żoni kbar, iżda l-
Kummissjoni ma tużahx b’mod konsistenti. 

L-UE adottat bosta strateġiji biex tindirizza l-istatus fqir tal-bijodiversità u tal-konservazzjoni tal-
foresti tal-UE. Madankollu, l-awdituri sabu li l-kwalità tal-miżuri ta’ konservazzjoni għal dawn il-
ħabitats tal-foresti għadha problematika. Minkejja li 85 % tal-valutazzjonijiet tal-ħabitats protetti 
jindikaw status ta’ konservazzjoni ħażin jew fqir, il-biċċa l-kbira mill-miżuri ta’ konservazzjoni 
għandhom l-għan biss li jżommu aktar milli li jirrestawraw l-istatus. F’xi proġetti ta’ afforestazzjoni, 
l-awdituri osservaw raggruppamenti ta’ monokultura; it-taħlit ta’ speċijiet diversi kien itejjeb il-
bijodiversità u r-reżiljenza kontra l-maltempati, in-nixfiet u l-pesti.  

L-awdituri jikkonkludu li l-miżuri ta’ żvilupp rurali ftit li xejn kellhom impatt fuq il-bijodiversità tal-
foresti u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima, parzjalment minħabba l-infiq modest fuq il-foresti (3 % 
tal-infiq għall-iżvilupp rurali kollu fil-prattika) u d-dgħufijiet fit-tfassil tal-miżuri. Is-sempliċi 
eżistenza ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-foresti – kundizzjoni għall-għoti ta’ finanzjament taħt il-FAEŻR - 
ftit li xejn tipprovdi aċċertament li l-finanzjament huwa mmirat lejn attivitajiet ambjentalment 
sostenibbli. Barra minn hekk, is-sistema ta’ monitoraġġ komuni tal-UE ma tkejjilx l-effetti tal-miżuri 
ta’ forestrija fuq il-bijodiversità jew fuq it-tibdil fil-klima.  

Informazzjoni ġenerali  

L-UE approvat ftehimiet internazzjonali (il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika u l-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli bl-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli 15 tagħha) u għalhekk 
jeħtieġ li tirrispetta għadd ta’ miri direttament relatati mal-bijodiversità fil-foresti. Barra minn hekk, 
it-Trattati tal-UE jappellaw lill-UE biex taħdem għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa. Madankollu, 
ir-rapport tal-2020 dwar l-Istat tal-Foresti fl-Ewropa kkonkluda li, b’mod ġenerali, il-kundizzjoni tal-
foresti Ewropej qed tiddeterjora; rapporti u data oħra mill-Istati Membri jikkonfermaw li l-istatus 
ta’ konservazzjoni tal-foresti tal-UE qed jonqos.  

F’Lulju 2021, il-Kummissjoni żvelat l-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti tagħha.  

Rapport Speċjali Nru 21/2021: “Il-finanzjament tal-UE għall-bijodiversità u t-tibdil fil-klima fil-
foresti tal-UE: riżultati pożittivi iżda limitati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu).  
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