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„Komise a členské státy musí lépe využívat Evropský fond 
pro regionální rozvoj k zastavení úbytku biologické 
rozmanitosti,“ konstatují auditoři EU 
Ze zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), vyplývá, že ve srovnání s jinými 
oblastmi výdajů z EFRR čerpají členské státy prostředky z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) na projekty, jejichž cílem je zastavit úbytek biologické rozmanitosti, pomaleji. 
Má-li být EFRR i nadále považován za užitečný nástroj pro realizaci strategie EU pro zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020, podpora, kterou Komise poskytuje členským 
státům při provádění konkrétních plánů ochrany a péče pro stanoviště a druhy, by měla být 
větší. Provádění a dopad projektů v oblasti biologické rozmanitosti je rovněž třeba lépe 
monitorovat. 

Podle člena EÚD odpovědného za zprávu Phila Wynna Owena „mohou členské státy projekty na 
podporu biologické rozmanitosti a ochranu přírody financovat z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), avšak fond se k těmto účelům využívá jen v omezené míře. Pokud se EFRR na 
projekty v oblasti biologické rozmanitosti využíval, mnohé činnosti z něj financované během 
období 2007–2013 sloužily k přípravě plánů ochrany a péče. Tyto plány bude nutné realizovat, 
má-li být dosaženo hmatatelných výsledků. Také je třeba lépe monitorovat, jak projekty 
spolufinancované z EFRR přispívají k podpoře biologické rozmanitosti, a Komise by měla vést 
přesnou evidenci přímých a nepřímých výdajů EU na biologickou rozmanitost.”  

Účetní dvůr zjistil, že projekty spolufinancované z EFRR byly obecně v souladu s prioritami 
členských států a Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti. Dvě třetiny z 32 prověřovaných 
projektů zahrnovaly ochranná opatření, která měla mít přímý dopad na biologickou rozmanitost. 
Dotyčné členské státy však ve většině případů nezavedly žádné ukazatele výsledků ani systémy 
monitorování pro posuzování vývoje stanovišť a druhů. Jejich absence znemožňuje posoudit 
účinnost těchto projektů. 

Ochrana biologické rozmanitosti je pro EU klíčovou prioritou. Poté, co se nepodařilo splnit 
předchozí cíl, kterým bylo zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2010, 
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schválila Rada v červnu 2011 „strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“. 
V programovém období 2007–2013 přidělily členské státy na přímou podporu biologické 
rozmanitosti a ochranu přírody z EFRR 2,8 miliardy EUR.  

Poznámka pro redaktory: 
 
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky 
vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. 

Ve zvláštní zprávě (č. 12/2014), nazvané „Financuje EFRR účinně projekty, které přímo podporují biologickou 
rozmanitost v rámci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020?“, se zkoumá, zda členské státy 
využily dostupného financování z EFRR k přímé podpoře biologické rozmanitosti, a posuzuje, zda projekty 
spolufinancované z EFRR, které přímo podporují biologickou rozmanitost, účinně zastavují její úbytek. 

EÚD zjistil, že ve srovnání s jinými oblastmi výdajů z EFRR čerpaly členské státy prostředky z tohoto fondu na 
projekty, jejichž cílem je zastavit úbytek biologické rozmanitosti, pomaleji. Vybrané projekty byly v souladu 
s prioritami biologické rozmanitosti na úrovni členských států a EU. Skutečná ochranná opatření byla provedena 
u dvou třetin kontrolovaných projektů, přičemž jedna třetina kontrolovaných projektů se zaměřovala na přípravu 
těchto opatření. Udržitelnost projektů se opírala o místní angažovanost a o budoucí veřejné financování na 
vnitrostátní anebo místní úrovni. 

Auditoři EU předkládají tato doporučení:  

Komise by měla: 

a) podporovat členské státy při stanovování priorit v oblasti obnovy biologické rozmanitosti v operačních 
programech; 

b) posuzovat, jak se opatření k prosazování biologické rozmanitosti, která členské státy určily v operačních 
programech, doplňují s projekty financovanými z jiných fondů EU; 

c) monitorovat skutečné provádění operačních programů s cílem včasně a proaktivně zjišťovat problémy. 

Členské státy by měly na plnění uvedených úkolů s Komisí spolupracovat. 

Komise by také měla: 

d) podporovat členské státy při opatřeních navazujících na přípravné projekty za účelem politiky aktivní ochrany, 
zejména pokud jde o účinné provádění konkrétních plánů ochrany a péče pro stanoviště a druhy; 

e) vyžadovat, aby operační programy předepisovaly postupy pro hodnocení environmentálních změn stanovišť a 
druhů po intervencích; 

f) poskytovat poradenství členským státům při uplatňování pravidel EFRR v interakci s ostatními fondy EU. 

Kromě toho by Komise měla zajistit vedení přesné evidence přímých a nepřímých výdajů EU na biologickou 
rozmanitost (včetně sítě Natura 2000); členské státy by měly tuto činnost usnadnit tím, že budou poskytovat 
potřebné údaje. 

Na adrese https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA je k dispozici krátký videorozhovor se členem 
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odpovědným za tuto zprávu. 

 


