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Zdaniem unijnych kontrolerów Komisja i państwa 
członkowskie muszą zapewnić lepsze wykorzystanie 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
przeznaczonych na powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazuje, że 
wykorzystanie przez państwa członkowskie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) na finansowanie projektów mających na celu powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej jest opóźnione w stosunku do innych obszarów wydatkowania ze 
środków EFRR. Jeżeli EFRR ma być wciąż postrzegany jako użyteczne narzędzie opracowywania 
unijnej strategii w zakresie powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2020 r., 
Komisja powinna w większym stopniu wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu 
konkretnych planów ochrony i zarządzania dotyczących siedlisk i gatunków. Należy również 
usprawnić monitorowanie wdrażania projektów z zakresu różnorodności biologicznej i ich 
oddziaływania. 

 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) może być wykorzystywany przez państwa 
członkowskie do finansowania projektów promujących różnorodność biologiczną i ochronę 
przyrody, ale pochodzące z niego środki przeznaczano na te cele jedynie w ograniczonym zakresie 
– stwierdził Phil Wynn Owen, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. 
W przypadkach, w których środki przeznaczano na projekty z zakresu różnorodności biologicznej, 
wiele z działań finansowanych z EFRR w latach 2007-2013 polegało na wsparciu przygotowywania 
planów ochrony i zarządzania. Aby uzyskać konkretne wyniki, plany te powinny zostać wdrożone. 
Należy również podjąć starania, aby lepiej monitorować wkład projektów współfinansowanych ze 
środków EFRR we wspieranie różnorodności biologicznej. Komisja powinna natomiast prowadzić 
ewidencję bezpośrednich i pośrednich wydatków UE na ten cel.  

Trybunał ustalił, że projekty współfinansowane ze środków EFRR były zasadniczo zgodne 
z priorytetami w zakresie różnorodności biologicznej określonymi na poziomach krajowym 
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i unijnym. W dwóch trzecich spośród 32 projektów objętych kontrolą uwzględniono działania 
ochronne, co do których oczekuje się, że będą miały bezpośredni wpływ na różnorodność 
biologiczną. Jednakże w większości przypadków odnośne państwa członkowskie nie wprowadziły 
ani wskaźników rezultatu, ani systemów monitorowania, aby ocenić rozwój siedlisk i gatunków. 
Brak tego rodzaju narzędzi podważa wszelkie oceny skuteczności tych projektów.  

Ochrona różnorodności biologicznej jest kluczowym priorytetem UE. Z uwagi na niepowodzenia 
w osiągnięciu poprzednich założeń dotyczących powstrzymania utraty różnorodności biologicznej 
w Europie do 2010 r., w czerwcu 2011 r. Rada zatwierdziła „unijną strategię ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”. W okresie programowania 2007-2013 państwa 
członkowskie przeznaczyły 2,8 mld euro w ramach EFRR na bezpośrednie wspieranie 
różnorodności biologicznej i ochronę przyrody.  

Informacje dla redaktorów: 
 
Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok 
i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 12/2014 zatytułowanym „Czy EFRR jest skutecznym narzędziem finansowania 
projektów bezpośrednio wspierających różnorodność biologiczną w ramach unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.?” zbadano, czy państwa członkowskie wykorzystały finansowanie 
dostępne w ramach EFRR do bezpośredniego wspierania różnorodności biologicznej oraz oceniono, czy projekty 
bezpośrednio wspierające różnorodność biologiczną współfinansowane ze środków EFRR są skuteczne 
w zakresie powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. 

Trybunał stwierdził, że wykorzystanie przez państwa członkowskie środków EFRR na finansowanie projektów 
w zakresie różnorodności biologicznej było opóźnione w stosunku do innych obszarów wydatkowania ze 
środków EFRR. Wybrane projekty były zgodne z priorytetami w zakresie różnorodności biologicznej ustalonymi 
na poziomie krajowym i UE. Faktyczne działania ochronne zastosowano w przypadku dwóch trzecich ze 
skontrolowanych projektów, podczas gdy w przypadku jednej trzeciej z nich skupiono się na przygotowaniu tego 
rodzaju działań. Trwałość projektu opierała się na zaangażowaniu władz lokalnych i zależała od przyszłego 
finansowania publicznego na poziomie krajowym lub lokalnym. 

Kontrolerzy Trybunału zalecają, co następuje:  

Komisja powinna: 

a) wspierać państwa członkowskie w ustalaniu priorytetów odbudowy różnorodności biologicznej w programach 
operacyjnych; 

b) oceniać komplementarność działań na rzecz wspierania różnorodności biologicznej wskazanych przez państwa 
członkowskie w programach operacyjnych obejmujących projekty finansowane z innych środków UE; 

c) monitorować faktyczną realizację programów operacyjnych w celu wczesnego i aktywnego wykrywania 
trudności. 

W osiąganiu tych celów państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją. 

Komisja powinna również: 
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d) wspierać państwa członkowskie w zakresie monitorowania projektów przygotowawczych pod kątem polityki 
aktywnej ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego wdrażania konkretnych planów ochrony 
i zarządzania dotyczących siedlisk i gatunków; 

e) wymagać zawarcia w programach operacyjnych procedur oceny zmian środowiskowych w siedliskach 
i gatunkach, które mają zajść po przeprowadzeniu działań; 

f) doradzać państwom członkowskim w zakresie stosowania przepisów dotyczących EFRR w połączeniu z innymi 
funduszami UE. 

Dodatkowo Komisja powinna zapewnić prowadzenie ewidencji bezpośredniego i pośredniego wydatkowania 
środków UE na różnorodność biologiczną (w tym na program Natura 2000), a państwa członkowskie powinny 
ułatwić ten proces poprzez dostarczenie niezbędnych informacji. 

Nagranie krótkiego wywiadu z członkiem Trybunału odpowiedzialnym za sprawozdanie jest dostępne pod 
następującym adresem internetowym: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

 


