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„Komisija ir valstybės narės privalo užtikrinti geresnį 
bioįvairovės nykimui stabdyti skirtų Europos regioninės 
plėtros fondo lėšų panaudojimą“, – teigia ES auditoriai 
Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje atskleidžiama, kad valstybės narės 
bioįvairovės nykimui stabdyti skirtiems projektams iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
skiria mažesnį finansavimą nei kitoms ERPF išlaidų sritimis. Norint, kad ERPF galima būtų laikyti 
naudingu, padedant įgyvendinti biologinės įvairovės nykimui sustabdyti iki 2020 m. skirtą ES 
strategiją, Komisija turėtų labiau padėti valstybėms narėms įgyvendinti konkrečius buveinių ir 
rūšių apsaugos ir valdymo planus. Taip pat būtina pagerinti bioįvairovės projektų įgyvendinimo 
ir poveikio stebėjimą. 

Pasak už ataskaitą atsakingo Audito Rūmų nario Phil Wynn Owen, – „Valstybės narės iš Europos 
regioninio plėtros fondo (ERPF) gali finansuoti projektus, skatinančius bioįvairovę ir gamtosaugą, 
tačiau šio fondo panaudojimas šiais tikslais buvo ribotas. Tais atvejais, kai fondas naudojamas 
bioįvairovės projektams, didelė dalis 2007–2013 m. finansuotos veiklos buvo skirta parengti 
apsaugos ir valdymo planus. Norint, kad būtų pasiekti apčiuopiami rezultatai, šie planai turi būti 
įgyvendinti.  Būtinos pastangos geriau stebėti ERPF įnašą į bendrai finansuojamus bioįvairovę 
skatinančius projektus ir Komisija turėtų išlaikyti kruopštų tiesioginių ir netiesioginių ES išlaidų 
bioįvairovei registravimą.“  

Audito Rūmai nustatė, kad ERPF bendrai finansuoti projektai iš esmės atitiko nacionalinius ir ES 
bioįvairovės prioritetus. Du trečdaliai iš 32 audituotų projektų apėmė apsaugos priemones, iš 
kurių buvo tikimasi tiesioginio poveikio bioįvairovei. Tačiau dauguma atvejų atitinkamos valstybės 
narės neįdiegė nei rezultatų rodiklių, nei stebėjimo sistemų, skirtų įvertinti buveinių ir rūšių 
pokyčius. Be šių rodiklių ir sistemų neįmanomas bet koks šių projektų veiksmingumo vertinimas.  

Saugoti bioįvairovę yra labai svarbus ES prioritetas. Nepavykus įgyvendinti ankstesnį tikslą – 
sustabdyti bioįvairovės nykimą Europoje iki 2010 m., – Taryba 2011 m. birželio mėn. patvirtino ES 
biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. Valstybės narės 2007–2013 m. programavimo 
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laikotarpiu tiesioginiam bioįvairovės ir gamtos apsaugos skatinimui iš ERPF lėšų skyrė 
2,8 milijardo eurų.  

Pastabos leidėjams: 
 
Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 12/2014), pavadintoje „Ar įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją iki 
2020 m. ERPF veiksmingai finansuoja projektus, tiesiogiai skatinančius bioįvairovę?“ nagrinėjama, ar valstybės 
narės pasinaudojo siūlomu ERPF finansavimu, skirtu tiesiogiai skatinti bioįvairovę, atsakoma į klausimą, ar ERPF 
bendrai finansuoti projektai, tiesiogiai skatinantys bioįvairovę, buvo veiksmingi stabdant bioįvairovės nykimą. 

Audito Rūmai nustatė, kad valstybės narės bioįvairovės projektams skiria mažiau ERPF lėšų, nei kitoms ERPF 
išlaidų sritimis. Atrinkti projektai atitiko bioįvairovės prioritetus nacionaliniu ir ES lygmenimis. Faktinės apsaugos 
priemonės buvo vykdytos dviejų trečdalių projektų atveju, tuo tarpu trečdalis audituotų projektų buvo skirti visų 
pirma apsaugos priemonėms parengti. Projekto tvarumas buvo pagrįstas vietiniu įsipareigojimu ir priklausė nuo 
būsimo viešojo finansavimo nacionaliniu ir / arba vietos lygmeniu. 

ES auditoriai rekomenduoja:  

Komisija turėtų: 

a) padėti valstybėms narėms veiksmų programose nusistatyti bioįvairovės atkūrimo prioritetus; 

b) įvertinti valstybių narių veiksmų programose nustatytų bioįvairovės skatinimui skirtų veiksmų papildomumą su 
kitų ES fondų finansuojamais projektais; 

c) stebėti faktinį veiksmų programų įgyvendinimą, siekiant iš anksto ir aktyviai nustatyti sunkumus. 

Kad šito pasiektų, valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Komisija. 

Komisija taip pat turėtų: 

d) padėti valstybėms narėms stebėti parengiamuosius projektus, siekiant skatinti aktyvią apsaugos politiką, 
ypatingą dėmesį skiriant konkrečių buveinių ir rūšių apsaugos valdymo planų įgyvendinimui; 

e) pareikalauti, kad į veiksmų programas būtų įtraukiamos procedūros, skirtos vertinti buveinių ir rūšių aplinkos 
pokyčius po intervencijų; 

f) konsultuoti valstybes nares, kaip taikyti ERPF taisykles sąveikaujant su kitais ES fondais. 

Be to, Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų išlaikytas kruopštus tiesioginių ir netiesioginių ES išlaidų bioįvairovei 
(įskaitant programai Natura 2000) registravimas; valstybės narės turėtų prie to prisidėti teikdamos būtinus 
duomenis. 

Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu galima pažiūrėti:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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