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Európai Számvevőszék: „A Bizottság és a tagállamok 
használják fel jobban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból származó forrásokat a biodiverzitás 
csökkenésének megállítására” 
Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az uniós tagállamoknak az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó forrásokra vonatkozó felvevőképessége a 
biodiverzitás csökkenésének megállítását célzó projektek esetében elmaradt az ERFA más 
kiadási területein tapasztalhatótól. Ahhoz, hogy az ERFA továbbra is hasznosnak legyen 
tekinthető a biológiai diverzitás csökkenését 2020-ig megállítani szándékozó uniós stratégia 
szempontjából, a Bizottságnak több támogatást kell nyújtania a tagállamoknak az egyes 
élőhelyek és fajok védelmi és kezelési terveinek végrehajtásához. Javítani kell a biodiverzitási 
projektek végrehajtásának és hatásának felügyeletét is. 

Amint azt Phil Wynn Owen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag kifejtette: „Noha a tagállamok 
felhasználhatják az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásait biodiverzitási és 
természetvédelmi célú projektek finanszírozására, ilyen célra mégis csak korlátozottan vették 
igénybe ezeket. Ahol biodiverzitási célú projektekre fordítják a forrásokat, a 2007–2013-as 
időszakban az ERFA által támogatott tevékenységek közül sok ott is természetvédelmi és kezelési 
tervek előkészítését támogatta. Ezeket még végre is kell hajtani ahhoz, hogy kézzelfogható 
eredményeket lehessen elérni. Törekedni kell annak folyamatos figyelemmel kísérésére, hogy 
mivel járulnak hozzá az ERFA-társfinanszírozású projektek a biodiverzitás előmozdításához, és a 
Bizottságnak pontos nyilvántartást kellene vezetnie a biodiverzitási célú közvetlen és közvetett 
uniós kiadásokról.” 

A Számvevőszék megállapítása szerint az ERFA által társfinanszírozott projektek általában 
összhangban voltak a tagállami és az uniós biodiverzitási prioritásokkal. A 32 ellenőrzött projekt 
kétharmadában hajtottak végre a biodiverzitásra várhatóan közvetlen hatással lévő 
természetvédelmi intézkedéseket. A legtöbb esetben azonban az érintett tagállamok nem 
vezettek be sem eredménymutatókat, sem felügyeleti rendszereket az élőhelyek és fajok 
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helyzete alakulásának felméréséhez. Ennek hiányában a projektek eredményessége jószerével 
nem értékelhető. 

A biodiverzitás megőrzése alapvető prioritás az EU számára. Miután nem sikerült elérni a korábbi 
célt, 2010-ig megállítani Európában a biodiverzitás csökkenését, a Tanács 2011 júniusában 
jóváhagyta a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig szóló uniós stratégiát. A 2007–2013-as 
programozási időszakban a tagállamok 2,8 milliárd eurót különítettek el a biodiverzitásnak és a 
természetvédelemnek az ERFA keretében történő közvetlen előmozdítására. 

A szerkesztők figyelmébe: 
 
Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós 
költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések 
eredményeiről számolnak be. 

A 12/2014. sz., „Eredményesen támogatja az ERFA az EU 2020-ig szóló biodiverzitási stratégiája keretében a 
biodiverzitást közvetlenül előmozdító projekteket?” című különjelentés azt vizsgálja, hogy kihasználták-e a 
tagállamok a rendelkezésre álló ERFA-támogatást a biodiverzitás közvetlen előmozdítására, és értékelte, hogy 
eredményesek voltak-e az ERFA-társfinanszírozású projektek a biodiverzitás csökkenésének megállításában. 

A Számvevőszék megállapította, hogy a biodiverzitási projektek finanszírozását illetően az ERFA-forrásokra 
vonatkozó tagállami felvevőképesség elmaradt az ERFA más kiadási területein tapasztalhatótól. A kiválasztott 
projektek összhangban voltak a tagállami és az uniós biodiverzitási prioritásokkal. Az ellenőrzött projektek 
kétharmadában hajtottak végre tényleges természetvédelmi intézkedéseket, míg az ellenőrzött projektek 
egyharmada az intézkedések előkészítését célozta. A projektek fenntarthatósága a helyi elkötelezettségtől és a 
jövőbeni nemzeti, illetve helyi szintű közfinanszírozástól függ. 

Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja: 

A Bizottság: 

a) támogassa a tagállamokat abban, hogy a biodiverzitás helyreállítását prioritásként foglalják operatív 
programjaikba; 

b) értékelje a tagállamok által az operatív programjaikban kijelölt, a biodiverzitás előmozdítására irányuló 
intézkedések kiegészítő jellegét más uniós alapokból finanszírozott projektekhez képest; 

c) a nehézségek korai és proaktív felismerése érdekében kísérje figyelemmel az operatív programok tényleges 
végrehajtását. 

E célok elérése érdekében a tagállamok működjenek együtt a Bizottsággal. 

A Bizottság ezenkívül: 

d) nyújtson támogatást a tagállamoknak abban, hogy az előkészítő projektek nyomán aktív természetvédelmi 
politikát folytassanak, különös tekintettel az egyes élőhelyek és fajok védelmi és kezelési terveinek eredményes 
végrehajtására; 

e) írja elő, hogy az operatív programok rendelkezzenek eljárásokkal a beavatkozások nyomán az élőhelyeket és 
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fajokat érintő környezeti változások értékelésére; 

f) adjon tanácsokat a tagállamoknak arra nézve, hogy az ERFA szabályait más uniós forrásokkal kölcsönhatásban 
tudják alkalmazni. 

A Bizottság emellett gondoskodjon arról, hogy pontos nyilvántartást vezessenek a biodiverzitási célú közvetlen 
és közvetett uniós kiadásokról (köztük a Natura 2000-ről); a tagállamok pedig segítsék ezt elő a szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátásával. 

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

 


