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„Komisia a členské štáty musia zabezpečiť lepšie 
využívanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
na zastavenie straty biodiverzity,“ konštatujú audítori EÚ 
V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa uvádza, že členské štáty EÚ 
využívajú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) na financovanie projektov zameraných 
na zastavenie straty biodiverzity v porovnaní s inými oblasťami výdavkov EFRR v menšej miere. 
Ak sa má EFRR naďalej považovať za užitočný nástroj v snahe zabezpečiť stratégiu EÚ 
na zastavenie biodiverzity do roku 2020, Komisia by mala poskytnúť členským štátom väčšiu 
podporu pri vykonávaní špecifických plánov ochrany a riadenia pre biotopy a druhy. 
Monitorovanie vykonávania a dosahu projektov v oblasti biodiverzity sa musí tiež zlepšiť. 

Podľa Phila Wynna Owena, člena EDA zodpovedného za túto správu, „Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) môžu členské štáty využívať na financovanie projektov na podporu biodiverzity a 
ochrany prírody, no na tento účel sa využíva zriedkavo. Keď sa fond využíva na projekty 
biodiverzity, mnohými aktivitami financovanými z EFRR v období 2007 – 2013 sa podporovalo 
vypracúvanie plánov ochrany a riadenia. Ak sa majú dosiahnuť konkrétne výsledky, tieto plány 
treba zrealizovať.  Ďalej je potrebné vyvinúť snahy o lepšie monitorovanie príspevku projektov 
spolufinancovaných z EFRR k podpore biodiverzity a Komisia by mala dôkladne zaznamenávať 
priame a nepriame výdavky EÚ na biodiverzitu.“  

EDA zistil, že projekty spolufinancované z EFRR vo všeobecnosti zodpovedali prioritám členských 
štátov i EÚ v oblasti biodiverzity.  Dve tretiny z 32 kontrolovaných projektov zahŕňali opatrenia 
zamerané na ochranu, pri ktorých sa očakávalo, že budú mať priamy vplyv na biodiverzitu. 
Príslušné členské štáty však vo väčšine prípadov nezaviedli ukazovatele výsledkov ani systémy 
monitorovania na posúdenie rozvoja biotopov a druhov. Skutočnosť, že tieto ukazovatele a 
systémy chýbajú, oslabuje akékoľvek hodnotenie účinnosti týchto projektov.  

Ochrana biodiverzity je pre EÚ kľúčovou prioritou. Po tom, ako zlyhala predchádzajúca snaha 
o zastavenie straty biodiverzity v Európe do roku 2010, Rada v júni 2011 schválila „stratégiu EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020“. Členské štáty pridelili na priamu podporu biodiverzity a 
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ochrany prírody v rámci EFRR v programovom období 2007 – 2013 sumu vo výške 2,8 mld. EUR.  

Poznámky pre vydavateľov: 
 
Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky 
vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

V tejto osobitnej správe (č. 12/2014) pod názvom „Je EFRR účinný pri financovaní projektov, ktoré priamo 
podporujú biodiverzitu v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020?“ sa skúma, či členské štáty 
využili dostupné financovanie z EFRR na priamu podporu biodiverzity, a posudzuje, či boli projekty 
spolufinancované z EFRR, ktoré priamo podporujú biodiverzitu, účinné v snahe zabrániť jej strate. 

EDA zistil, že využívanie finančných prostriedkov z EFRR na projekty biodiverzity členskými štátmi v porovnaní 
s inými oblasťami výdavkov EFRR zaostávalo. Vybrané projekty boli v súlade s prioritami v oblasti biodiverzity 
na úrovni členských štátov i EÚ. Skutočné ochranné opatrenia sa vykonávali v dvoch tretinách kontrolovaných 
projektov, pričom tretina kontrolovaných projektov bola zameraná na ich prípravu. Udržateľnosť projektov závisí 
od miestnej angažovanosti a budúceho verejného financovania na vnútroštátnej a/alebo miestnej úrovni. 

Audítori EÚ odporúčajú:  

Komisia by mala: 

a) podporiť členské štáty pri stanovovaní priorít týkajúcich sa obnovy biodiverzity v ich operačných programoch; 

b) posúdiť komplementárnosť opatrení na podporu biodiverzity, ktoré členské štáty vymedzili v operačných 
programoch, a projektov financovaných z ostatných fondov EÚ; 

c) monitorovať skutočné vykonávanie operačných programov s cieľom včas a proaktívne identifikovať problémy. 

Členské štáty by na splnenie týchto odporúčaní mali spolupracovať s Komisiou. 

Komisia by mala tiež: 

d) poskytnúť členským štátom podporu pri nadväzovaní na prípravné projekty s ohľadom na aktívnu politiku 
ochrany, najmä z hľadiska účinného vykonávania špecifických plánov ochrany a riadenia pre biotopy a druhy; 

e) vyžadovať, aby sa v operačných programoch stanovovali postupy na hodnotenie environmentálnych zmien 
biotopov a druhov po príslušnom zásahu; 

f) poskytovať členským štátom poradenstvo o uplatňovaní pravidiel EFRR v súčinnosti s inými fondmi EÚ. 

Komisia by okrem toho mala zabezpečiť, aby sa viedli presné záznamy o priamych a nepriamych výdavkoch EÚ 
na biodiverzitu (vrátane siete Natura 2000), a členské štáty by to mali uľahčiť tým, že poskytnú potrebné údaje. 

Krátky video rozhovor s členom Dvora audítorov zodpovedným za túto správu nájdete na:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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