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Curtea de Conturi Europeană examinează
contribuția UE la biodiversitatea în
agricultură
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu scopul de a evalua dacă politica agricolă a
UE contribuie la menținerea și la creșterea biodiversității. Auditorii vor analiza în special modul
în care a fost concepută strategia UE privind biodiversitatea și aplicarea acesteia în cadrul
politicii agricole comune (PAC). Auditul va viza de asemenea implementarea, monitorizarea și
evaluarea finanțării acordate de UE pentru biodiversitate în agricultură.
Biodiversitatea agricolă se referă la toate ecosistemele și formele de viață legate în mod direct de
agricultură. Acestea includ soiuri rare de semințe și rase rare de animale, numeroase organisme
cum ar fi fauna din sol, buruieni, dăunători, prădători, precum și toate speciile indigene de plante
și animale care trăiesc într-o fermă sau care o traversează. Biodiversitatea pe teritoriul UE se află
într-un declin continuu și puternic, în special ca rezultat al activităților agricole.
În ajunul Zilei Internaționale a Diversității Biologice, Curtea de Conturi Europeană a publicat
o analiză preliminară de audit referitoare la sprijinul UE pentru biodiversitate în agricultură.
Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și
sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de
programele auditate.
„Un raport internațional recent avertizează că, la nivel mondial, un milion de specii sunt în pericol
de dispariție. În UE, agricultura este sectorul care contribuie cel mai mult la declinul
biodiversității”, a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții de Conturi Europene
responsabil de acest audit. „Auditul nostru va stabili cât de utilă a fost contribuția UE la
corectarea și, eventual, la inversarea acestei situații.”

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale analizei preliminare de audit elaborate de Curtea de Conturi
Europeană. Textul integral al analizei este disponibil la adresa eca.europa.eu, în limba engleză.
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În 2011, UE a adoptat actuala sa strategie privind biodiversitatea, care urmărește stoparea
declinului biodiversității până în 2020. Unul dintre principalele sale obiective este de a crește
contribuția agriculturii la cel puțin menținerea aceluiași nivel de biodiversitate. Potrivit
estimărilor Comisiei Europene, aproximativ 85 de miliarde de euro au fost alocați în
perioada 2014-2020 pentru combaterea declinului biodiversității. Sprijinul UE pentru
biodiversitatea pe terenurile agricole provine în principal din PAC.
Auditul va evalua contribuția politicii agricole a UE în perioada 2014-2020 la menținerea și
creșterea biodiversității până în 2020. În special, auditorii vor examina dacă:
o

strategia UE privind biodiversitatea și cadrul juridic al PAC au fost bine concepute;

o

Comisia și statele membre au îmbunătățit contribuția agriculturii la biodiversitate;

o

Comisia a utilizat informații și date pertinente, fiabile și actualizate pentru a monitoriza și
a evalua situația biodiversității pe terenurile agricole.

Auditul va include vizite în cinci state membre: Germania, Irlanda, Polonia, Cipru și România.

Notă către editori
Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat la mijlocul anului 2020.
Biodiversitatea a fost abordată și în alte rapoarte speciale publicate recent de Curte, în special în
rapoartele referitoare la:
- înverzire, în care auditorii au examinat dacă plățile pentru înverzire au ameliorat performanța
PAC în materie de mediu și climă;
- rețeaua Natura 2000, în legătură cu care sunt necesare în continuare progrese considerabile
în vederea îndeplinirii obiectivelor ambițioase ale UE de protejare a biodiversității;
- eficacitatea normelor de ecocondiționalitate care leagă plata subvențiilor de obiective de
mediu;
- combaterea eutrofizării în Marea Baltică, raport în care auditorii au examinat dacă măsurile
UE au fost eficace în a ajuta statele membre să reducă poluarea cu nutrienți.
La 6 mai 2019, Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și
serviciile ecosistemice a publicat Raportul de evaluare globală, care subliniază declinul periculos
al naturii.
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