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Kova su miškų gaisrais: ES parama nebuvo pakankamai gerai valdoma ir 
nebuvo ekonomiškai veiksminga – teigia ES auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES parama, skirta miškų gaisrų 
prevencijai ir gaivalinių nelaimių ir gaisrų nuniokotų miškų atkūrimui, nebuvo pakankamai gerai 
valdoma. ES auditoriai teigia, kad Europos Komisija ir valstybės narės negali įrodyti, kad numatyti 
finansavimo rezultatai buvo pasiekti ekonomiškiausiu būdu. 

„Svarbu, kad ES finansavimas būtų skiriamas tik toms priemonėms, kurios gali duoti aiškią ir matomą naudą ES ir jos 
gyventojams – pastebėjo už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. – Komisija ir valstybės 
narės negalėjo tinkamai įvertinti prevencinių veiksmų poveikio, kadangi nebuvo įvertintas jų veiksmingumas. Mes 
pateikiame rekomendacijas, kaip pagerinti situaciją dabartiniu 2014–2020 m. laikotarpiu.“ 

ES auditoriai nustatė, kad nebuvo tikslingai numatyti prevenciniai veiksmai, kurie sudarė daugiau nei 80 % 2007–
2013 m. laikotarpiui skirto 1,5 milijardo eurų finansavimo. Jie pažymėjo, kad nors parama iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), skirta atstatyti miškų potencialą ir nustatyti prevencinius veiksmus, dar vadinamus 
„226 priemone“, buvo numatyta vidutinės ir didelės gaisrų rizikos miškams, tokiems miškams nustatyti nėra bendros 
ES apibrėžties ar kriterijų. Atrankos procedūros valstybėse narėse turėjo įvairių trūkumų, nebuvo aiškių atrankos 
kriterijų, veiksmingo pasiūlytų veiksmų vertinimo ar nebuvo atsižvelgiama į kai kurias rizikos sritis. 

Nors dauguma peržiūrėtų veiksmų (priešgaisrinės juostos, retinimas, valymas) iš esmės padėjo siekti paramos tikslų, 
auditoriai nustatė atvejų, susijusių ne su gaivalinėmis nelaimėmis ar gaisrais, bet su kitais ekonominiais ar 
aplinkosaugos tikslais. Jie taip pat nustatė veiksmų, kurie neatitiko finansavimo tikslų, nors kai kurių finansuotų 
operacijų tinkamumo nebuvo galima patikrinti dėl dokumentų stokos. 

Veiksmų atrankos metu nebuvo teikiama pakankama pirmenybė aplinkosaugos tikslams, kartais į juos nebuvo 
atsižvelgiama įgyvendinimo etape. Auditoriai taip pat nustatė atvejų, kai miškų keliai buvo naudojami miškų 
eksploatavimui ekonominiais tikslais, o ekonominė gaisrų prevencijos nauda nebuvo akivaizdi. Didelis nutiestų kelių 
tankis taip pat galėjo turėti neigiamą aplinkosauginį poveikį. 

Nebuvo tinkamai užtikrintas ekonominis veiksmingumas Auditoriai nustatė atvejų, kai dažnai nepagrįstai buvo 
keičiama viešosios paramos viršutinė riba, kai standartinės išlaidos viename regione buvo daug didesnės nei kitame 
panašių veiksmų atveju ir kai darbai buvo atliekami rankomis, o ne naudojant įrangą, todėl buvo patirtos didesnės 
išlaidos. 
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Pastabos leidėjams 

ES bendras miškų ir kitos miškingos žemės plotas sudaro apie 180 milijonų hektarų, tai yra apytiksliai 42,4 % viso ES 
žemės ploto, ir yra didesnis už žemės ūkio paskirties žemės plotą. Miškai skirti ekonominiams, socialiniams ir 
aplinkosauginiams tikslams, jų socialinė ir ekonominė reikšmė yra didelė: medienos gamyba ir perdirbimas prisideda 
prie kaimo plėtros ir sukuriami milijonai darbo vietų, dažnai vidutinėse ir mažose kaimo įmonėse. 

Pastaruosius 30 metų ES per metus išdegdavo apie 480 000 hektarų miško. Daugiau nei 95 % šių gaisrų tyčia arba dėl 
aplaidumo sukėlė žmonės. Apie 85 % bendro išdegusių miškų ploto yra Viduržemio jūros regione ir Portugalijoje. 
Neseniai dėl miškų gaisrų dideli plotai išdegė Portugalijoje (2003 m. ir 2005 m.), Ispanijoje (2006 m.) ir Graikijoje 
(2007 m.). Smarkiai nukentėję miškai susiduria su rimta problema atkuriant iki gaisro buvusią jų būklę, visų pirma 
biologinę įvairovę. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/2014, pavadintoje „Ar gerai buvo valdoma ES parama, skirta išvengti gaisrų ir 
gaivalinių nelaimių miškams daromos žalos ir jiems atkurti?“, nagrinėjama, ar gerai buvo valdoma miškų potencialo 
atkūrimui ir prevencinių veiksmų nustatymui skirta EŽŪFKP parama (226 priemonė), ir ar Komisija ir valstybės narės 
gali įrodyti, kad skirta parama leido pasiekti numatytus tikslus ekonomiškiausiu būdu. 

Auditas buvo atliekamas Komisijoje ir penkiose valstybėse narėse – Austrijoje, Prancūzijoje (Akvitanijoje), Italijoje 
(Bazilikatoje), Slovakijoje ir Ispanijoje (Andalūzijoje) – kuriose iš viso buvo patirta daugiau nei 85 % visų su 226 
priemone susijusių išlaidų. Didžioji paramos dalis (80 %) buvo prevenciniai (dažniausiai apsaugos nuo gaisro) 
veiksmai. 

Kaimo plėtros paramai miškų potencialo atkūrimui ir prevencinių veiksmų nustatymui taikomas Komisijos ir valstybių 
narių pasidalijamasis valdymas. Valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu rengia kaimo plėtros programas 
ir, Komisijai jas patvirtinus, jas įgyvendina. 

ES auditoriai rekomenduoja valstybėms narėms: 

• padidinti paramos aplinkosauginį poveikį prioritetą skiriant veiksmams aplinkosauginiu požiūriu 
vertingiausiuose miškuose, pavyzdžiui Natura 2000 miškų teritorijose; 

• užtikrinti, kad būtų remiami tik su gaivalinėmis nelaimėmis ar gaisrais susiję veiksmai; 
• pranešti apie žalos dėl gaisrų ir (arba) gaivalinių nelaimių sumažėjimą, taikant finansuotus veiksmus. 

Jie taip pat rekomenduoja Komisijai: 

• nustatyti bendrus bazinius kriterijus, kad būtų galima paskirstyti miškų plotus pagal žemą, vidutinę ar didelę 
gaisrų riziką; 

• patikrinti, ar valstybės narės įdiegė tinkamą kontrolės sistemą; 
• pagerinti savo stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai panaudotų gaunamą finansavimą. 

 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 


