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Komisija in države članice morajo zagotoviti boljšo 
uporabo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
da se ustavi izgubljanje biotske raznovrstnosti, pravijo 
revizorji EU 
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da države članice EU pri 
črpanju sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte za ustavitev izgubljanja 
biotske raznovrstnosti zaostajajo za črpanjem sredstev na drugih področjih porabe ESRR. Če naj 
ESRR še naprej velja za koristnega pri zagotavljanju pomoči za uresničevanje strategije EU za 
ustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti do leta 2020, bo morala Komisija državam članicam 
dati več podpore pri izvajanju posebnih načrtov za zaščito in upravljanje habitatov in vrst. 
Izboljšati je treba tudi spremljanje izvajanja in vpliva projektov biotske raznovrstnosti. 

Phil Wynn Owen, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo, je izjavil: „Države 
članice za financiranje projektov, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost in varstvo narave, lahko 
uporabljajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), vendar je  njegova uporaba za te projekte 
omejena. Veliko dejavnosti, povezanih s projekti biotske raznovrstnosti, ki so bile v obdobju 2007–
2013 financirane iz ESRR, je prispevalo k pripravi načrtov za zaščito in upravljanje. Te načrte pa bo 
treba tudi izvesti, da se dosežejo oprijemljivi rezultati. Poleg tega si je treba prizadevati, da bi 
bolje spremljali, kako projekti, sofinancirani iz ESRR, prispevajo k spodbujanju biotske 
raznovrstnosti, Komisija pa bi morala natančno beležiti neposredno in posredno porabo EU za 
biotsko raznovrstnost.“ 

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da so bili projekti, sofinancirani iz ESRR, na splošno 
skladni s prioritetami na področju biotske raznovrstnosti na nacionalni ravni in ravni EU. Dve 
tretjini od 32 revidiranih projektov sta vključevali zaščitne ukrepe, za katere se je pričakovalo, da 
bodo imeli neposreden vpliv na biotsko raznovrstnost. Vendar države članice v večini primerov 
niso določile niti kazalnikov rezultatov niti sistemov spremljanja, s katerimi bi ocenili razvoj 
habitatov in vrst, zato je onemogočeno kakršno koli ocenjevanje uspešnosti teh projektov. 
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Zaščita biotske raznovrstnosti je ključna prioriteta za EU. Ker ni bil dosežen cilj, da se v Evropi do 
leta 2010 ustavi izgubljanje biotske raznovrstnosti, je Svet junija 2011 potrdil strategijo EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020. Države članice so v programskem obdobju 2007–2013 
dodelile 2,8 milijarde EUR za neposredno spodbujanje biotske raznovrstnosti in varstva narave v 
okviru sklada ESRR. 

Opombe za urednike: 
 
Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij 
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

V tem posebnem poročilu št. 12/2014 z naslovom „Ali je ESRR uspešen pri financiranju projektov, ki neposredno 
spodbujajo biotsko raznovrstnost v okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020?“ je bilo preučeno, 
ali so države članice izkoristile razpoložljiva sredstva ESRR za neposredno spodbujanje biotske raznovrstnosti, ter 
ocenjeno, ali so bili projekti za neposredno spodbujanje biotske raznovrstnosti, sofinancirani iz ESRR, uspešni pri 
zaustavljanju izgube biotske raznovrstnosti. 

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da  države članice pri črpanju sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj za financiranje projektov biotske raznovrstnosti zaostajajo za črpanjem sredstev na drugih področjih 
porabe ESRR. Izbrani projekti so skladni s prioritetami na področju biotske raznovrstnosti na nacionalni ravni in 
ravni EU. Dejanski zaščitni ukrepi so se izvajali v dveh tretjinah revidiranih projektov, tretjina revidiranih 
projektov pa je bila osredotočena na pripravo zaščitnih ukrepov. Trajnost projektov je bila odvisna od lokalnih 
prizadevanj in javnega financiranja na nacionalni in/ali lokalni ravni v prihodnosti. 

Revizorji EU priporočajo,  

naj Komisija: 

(a) podpira države članice pri določitvi prednostnih nalog za obnovo biotske raznovrstnosti v operativnih 
programih; 

(b) oceni komplementarnost ukrepov za spodbujanje biotske raznovrstnosti, ki so jih države članice opredelile v 
operativnih programih, s projekti, ki se financirajo iz drugih skladov EU; 

(c) spremlja dejansko izvajanje operativnih programov, da bi zgodaj in proaktivno zaznala težave. 

Države članice bi morale za dosego tega sodelovati s Komisijo. 

Komisija naj tudi: 

(d) podpira države članice pri nadaljnjem spremljanju pripravljalnih projektov za dosego aktivne politike varstva, 
zlasti v zvezi z uspešnim izvajanjem posebnih načrtov za zaščito in upravljanje habitatov in vrst; 

(e) zahteva, da operativni programi vsebujejo določbo o postopkih ocenjevanja okoljskih sprememb v habitatih 
in vrstah po posegih; 

(f) svetuje državam članicam pri uporabi pravil ESRR v povezavi z drugimi skladi EU. 

Poleg tega naj Komisija zagotovi, da se natančno beleži neposredna in posredna poraba EU za biotsko 
raznovrstnost (vključno s programom Natura 2000), države članice pa naj ji to olajšajo z zagotavljanjem 
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potrebnih podatkov. 

Kratek videoposnetek intervjuja s članom Evropskega računskega sodišča, pristojnim za poročilo, je na voljo na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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