
RO 

 

 
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. 
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Damijan Fišer - Ofițer de presă 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Comunicat de presă 
ECA/15/06 

Luxemburg, 24 februarie 2015 
 

Potrivit auditorului extern al UE, sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru 
combaterea incendiilor forestiere nu a fost suficient de bine gestionat și nu s-a 
dovedit a fi eficient din punctul de vedere al costurilor 

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că finanțarea acordată de UE pentru prevenirea 
incendiilor forestiere și pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale nu a fost 
suficient de bine gestionată. Potrivit concluziei Curții, Comisia Europeană și statele membre nu pot demonstra că 
rezultatele scontate ale finanțărilor au fost obținute într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. 

„Este important ca banii UE să ajungă numai la acele măsuri care pot aduce beneficii clare și vizibile pentru Uniune și 
pentru cetățenii acesteia”, a observat domnul Nikolaos Milionis, membrul Curții responsabil de raport. „Comisia și statele 
membre nu au putut evalua în mod corespunzător impactul măsurilor de prevenire deoarece eficacitatea acestora nu a 
fost măsurată. Curtea a formulat o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii situației în actuala perioadă de finanțare 
2014-2020.” 

Curtea a constatat că măsurile de prevenire, care reprezentau peste 80 % din fondurile de 1,5 miliarde de euro disponibile 
pentru perioada 2007-2013, nu au fost direcționate în mod adecvat. Auditorii au observat că, deși sprijinul disponibil prin 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru reconstituirea potențialului forestier și adoptarea unor 
măsuri de prevenire (măsura 226) viza pădurile care prezintă un risc mediu spre ridicat de incendiu, la nivelul UE nu există 
de fapt o definiție comună sau criterii comune de identificare a acestei categorii de păduri. Procedurile de selecție din 
statele membre prezentau diferite deficiențe, nu dispuneau de criterii de selecție explicite și nici de o evaluare eficace a 
acțiunilor propuse sau neglijau anumite zone de risc. 

Deși multe dintre acțiunile examinate (cum ar fi crearea de linii somiere, rărirea sau îndepărtarea vegeta ției) au contribuit, 
în general, la îndeplinirea obiectivelor sprijinului, Curtea a identificat și cazuri care nu aveau legătură cu dezastrele 
naturale sau cu incendiile, ci erau motivate de alte obiective economice sau de mediu. De asemenea, Curtea a identificat 
măsuri care erau necorespunzătoare din perspectiva obiectivelor finanțării, în timp ce, în cazul unora dintre acțiunile 
finanțate, eligibilitatea nu a putut fi verificată din cauza lipsei documentației aferente. 

Nu s-a acordat suficientă prioritate obiectivelor de mediu în etapa de selecție a măsurilor și, uneori, acestea au fost 
trecute cu vederea în cursul punerii în aplicare. De asemenea, Curtea a identificat cazuri de drumuri forestiere utilizate 
pentru exploatarea economică a pădurilor, unde beneficiile speciale aduse în ceea ce privește prevenirea incendiilor nu 
au fost demonstrate. Densitatea ridicată a drumurilor construite ar putea avea, de asemenea, efecte negative asupra 
mediului. 

Raportul costuri-eficacitate al acțiunilor finanțate nu a fost asigurat în mod adecvat. Curtea a identificat cazuri în care 
plafonul stabilit pentru finanțarea publică a fost frecvent modificat fără justificare, cazuri în care costurile standard pentru 
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acțiuni similare erau în mod semnificativ mai mari într-o regiune decât în alta, precum și cazuri în care s-a acordat 
prioritate utilizării muncii manuale în detrimentul celei mecanizate, ceea ce a generat costuri mai ridicate. 

Note către editori 

În Uniunea Europeană, pădurile și alte suprafețe împădurite acoperă în total aproximativ 180 de milioane de hectare, ceea 
ce reprezintă în jur de 42,4 % din suprafața terestră totală a UE și o suprafață mai mare decât cea folosită în scopuri 
agricole. Pădurile au o utilitate economică, socială și de mediu, iar importanța lor socioeconomică este ridicată: producția 
și prelucrarea lemnului contribuie la dezvoltarea rurală și asigură milioane de locuri de muncă, adesea în cadrul unor 
întreprinderi rurale mici și mijlocii. 

În ultimii 30 de ani, incendiile au afectat în fiecare an, în medie, 480 000 de hectare de suprafață forestieră în UE. Peste 
95 % din aceste incendii sunt cauzate de om, fie intenționat, fie din neglijență. Aproximativ 85 % din totalul suprafeței 
afectate de incendii forestiere se situează în regiunea mediteraneeană și în Portugalia. Incendii forestiere recente au 
afectat suprafețe de mari dimensiuni în Portugalia în 2003 și în 2005, în Spania în 2006 și în Grecia în 2007. În cazul 
pădurilor grav afectate, este extrem de dificil să se revină la situația de dinainte de incendiu, în special în ceea ce privește 
biodiversitatea. 

Acest raport special (nr. 24/2014), intitulat „Este bine gestionat sprijinul acordat de UE pentru prevenirea și repararea 
daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale?”, analizează dacă sprijinul acordat din FEADR 
(măsura 226) pentru reconstituirea potențialului forestier și adoptarea unor măsuri de prevenire a fost bine gestionat și 
dacă statele membre și Comisia pot demonstra că sprijinul și-a atins obiectivele preconizate într-un mod eficient din 
punctul de vedere al costurilor. 

Auditul a acoperit atât Comisia, cât și cinci state membre – Austria, Franța (Aquitania), Italia (Basilicata), Slovacia și Spania 
(Andaluzia) – care reprezintă peste 85 % din cheltuielile totale din cadrul măsurii 226. Cea mai mare parte a acestui sprijin 
(80 %) a fost direcționată către măsuri de prevenire, în special împotriva incendiilor. 

Sprijinul din fondurile de dezvoltare rurală acordat pentru reconstituirea potențialului forestier și adoptarea unor măsuri 
de prevenire face obiectul gestiunii partajate între Comisie și statele membre. Statele membre elaborează programe de 
dezvoltare rurală la nivel național sau la nivel regional. După ce sunt aprobate de Comisie, aceste programe sunt puse în 
aplicare de statele membre.  

Curtea recomandă, printre altele, ca statele membre:  

• să crească impactul produs de sprijin în ceea ce privește protecția mediului, acordând prioritate acțiunilor 
întreprinse în pădurile cele mai valoroase din punct de vedere ecologic, cum ar fi zonele de pădure Natura 2000; 

• să se asigure că sprijinul este acordat exclusiv pentru acțiuni legate de dezastre naturale sau de incendii; 
• să raporteze cu privire la efectele acțiunilor întreprinse în ceea ce privește reducerea daunelor provocate de 

incendii și/sau de dezastre naturale. 

De asemenea, Curtea recomandă Comisiei, printre altele: 

• să stabilească criterii comune pentru clasificarea zonelor de pădure ca prezentând un risc de incendiu scăzut, 
mediu sau ridicat; 

• să verifice dacă statele membre au instituit un sistem de control adecvat; 
• să își îmbunătățească monitorizarea, pentru a se asigura că statele membre cheltuiesc fondurile în mod 

corespunzător. 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 


