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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja,
hogy az Unió mennyiben járul hozzá a
mezőgazdasági területek biológiai
sokféleségének megőrzéséhez
Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja, hogy az Unió agrárpolitikája elősegíti-e a biológiai
sokféleség megőrzését és javítását. A számvevők elsősorban az Unió biodiverzitási
stratégiájának kialakítását, illetve annak a közös agrárpolitikában (KAP) való alkalmazását
ellenőrzik majd. Megvizsgálják továbbá a mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének
megőrzéséhez nyújtott uniós finanszírozás végrehajtását, nyomon követését és értékelését is.
A mezőgazdasági biodiverzitás minden a mezőgazdasági tevékenységekhez közvetlenül
kapcsolódó ökoszisztémára és létformára vonatkozik, többek között a ritka vetőmagfajtákra és
tenyészállatokra, és olyan organizmusokra, mint a talajban élő állatok, a gyomok, a kártevők, a
ragadozók, illetve minden olyan őshonos növény és állat, amely mezőgazdasági üzem területén él
vagy azon áthalad. Az Unióban a biológiai sokféleség folyamatosan és nagy ütemben romlik, és ez
elsősorban a mezőgazdasági tevékenységnek tudható be.
A Számvevőszék a Biológiai Sokféleség Világnapja előtt tette közzé ellenőrzési előzetesét a
mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének megőrzéséhez nyújtott uniós finanszírozásról.
A Számvevőszék ellenőrzési előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást.
Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása.
„Egy közelmúltban készült nemzetközi jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a világon egymillió
fajt fenyeget a kihalás veszélye. Az Unióban a biodiverzitás csökkenéséért elsősorban a
mezőgazdaság felelős – nyilatkozta Janusz Wojciechowski, a jelentésért felelős számvevőszéki

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett ellenőrzési előzetesről. A teljes szöveg a
www.eca.europa.eu címen tölthető le angolul.
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HU
tag. – Ellenőrzésünk célja annak meghatározása, hogy az uniós hozzájárulás mennyiben tudta
elősegíteni a helyzet javítását, illetve akár e tendencia megfordítását.”
Az Unió 2011-ben fogadta el jelenlegi biodiverzitási stratégiáját, amely arra törekszik, hogy 2020ig megállítható legyen a biodiverzitás csökkenésének folyamata. A stratégia egyik legfőbb célja a
mezőgazdaság hozzájárulásának a növelése ahhoz, hogy a biológiai sokféleség legalább a jelenlegi
szinten maradhasson. Az Európai Unió becslései szerint a 2014 és 2020 közötti időszakra mintegy
85 milliárd eurót különítettek el a biológiai sokféleség csökkenésének kezelésére. Az Unió
elsősorban a KAP keretében biztosít támogatást a mezőgazdasági földterületek biológiai
sokféleségének megőrzésére.
Az ellenőrzés során értékeljük majd, hogy az uniós agrárpolitika a 2014 és 2020 közötti
időszakban mennyiben járul hozzá a biológiai sokféleség fenntartásához és 2020-ra
megvalósítandó javításához. Számvevőink különösen a következőket vizsgálják majd:
o

megfelelő-e az Unió biodiverzitási stratégiájának és a KAP jogi keretének kialakítása;

o

a Bizottság és a tagállamok javították-e a mezőgazdaság biodiverzitáshoz való
hozzájárulását;

o

a Bizottság releváns, megbízható és aktualizált információkat és adatokat használt-e a
mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének nyomon követéséhez és értékeléséhez.

Az ellenőrzés keretében a következő öt tagállamot keressük fel: Németország, Írország,
Lengyelország, Ciprus és Románia.

A szerkesztők figyelmébe
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020 közepén kerül sor.
A biológiai sokféleség kérdésével a közelmúltban más számvevőszéki különjelentések is
foglalkoztak, elsősorban az alábbiakról szólók:
- zöldítés, ahol a számvevők megvizsgálták, hogy a zöldítési kifizetéseknek köszönhetően javulte a közös agrárpolitika környezet- és éghajlatvédelmi teljesítménye;
- a Natura 2000 hálózat, amelynek kapcsán az Unió biodiverzitási stratégiája ambiciózus
céljainak eléréséhez még jelentős előrelépésre lenne szükség;
- a támogatási kifizetéseket környezetvédelmi célkitűzésekhez kötő kölcsönös megfeleltetési
szabályok eredményessége;
- a Balti-tenger eutrofizációja elleni küzdelem: itt a számvevők azt vizsgálták, hogy az uniós
fellépések eredményesen segítették-e a tagállamokat a tengerbe történő tápanyagbevitel
csökkentése tekintetében.
2019. május 6-án a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó
kormányközi tudománypolitikai platform közzétette globális értékelő jelentését, amely a
természet veszélyes mértékű romlásáról számol be.
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