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Boj s lesními požáry: podpora EU není ani dostatečně dobře řízena, ani
nákladově efektivní, tvrdí auditoři EU
Ze zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), vyplývá, že financovaní EU určené na
prevenci lesních požárů a obnovu lesů poškozených přírodními katastrofami a požáry nebylo dostatečně
dobře řízeno. Evropská komise a členské státy nemohou dle auditorů EU doložit, že se zamýšlených
výsledků financování dosáhlo nákladově efektivním způsobem.
„Je důležité, aby financování EU směřovalo pouze k opatřením, jež mohou Unii a jejím občanům zajistit jasné a
hmatatelné přínosy,“ prohlásil Nikolaos Milionis, člen EÚD odpovědný za zprávu. „Komise a členské státy nebyly
schopny vhodným způsobem posoudit dopad preventivních dílčích opatření, neboť jejich účinnost se neměřila.
Vypracovali jsme doporučení, jak tuto situaci v současném období financování 2014–2020 zlepšit.“
Auditoři EU zjistili, že preventivní dílčí opatření, která představovala více než 80 % z 1,5 miliardy EUR finančních
prostředků, jež byly k dispozici pro období 2007–2013, nebyla vhodným způsobem zacílena. Konstatovali, že ačkoli
podpora z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na obnovu lesnického potenciálu a zavádění
preventivních dílčích opatření – známá pod názvem „opatření 226“ – byla zacílena na lesy se středním až vysokým
rizikem požáru, pro identifikaci těchto lesů neexistovala žádná společná definice či kritérium EU. Výběrové postupy
v členských státech se vyznačovaly různými druhy nedostatků: chyběla u nich explicitní výběrová kritéria nebo
účinné hodnocení navrhovaných dílčích opatření nebo tyto postupy zanedbávaly určité oblasti rizika.
Ačkoli mnoho z přezkoumávaných dílčích opatření (protipožární pruhy, probírky, mýcení) obecně přispělo k dosažení
cílů podpory, auditoři zjistili případy, které s přírodními pohromami ani požáry nesouvisely, ale u nichž bylo
financování motivováno jinými ekonomickými či ekologickými cíli. Některá dílčí opatření také nebyla vhodná
z hlediska cílů financování a u některých financovaných operací nebylo také možné vzhledem k chybějící
dokumentaci ověřit způsobilost.
Ekologickým cílům nebyla při výběru dílčích opatření přiřazena dostatečná priorita a tyto cíle někdy nebyly ve fázi
realizace brány v úvahu. Auditoři se rovněž setkali s případy, kdy lesní cesty sloužily k hospodářskému využívání lesů,
přičemž jejich konkrétní přínos k prevenci požárů nebyl zřejmý. Negativní dopad na životní prostředí by mohla mít
rovněž vysoká hustota vybudovaných cest.
Nebyla vhodně zajištěna nákladová efektivnost. Auditoři zjistili případy, kdy byl limit pro veřejnou podporu často
bez odůvodnění upravován, kdy standardní náklady na podobná dílčí opatření v určitém regionu výrazně přesahovaly
náklady v jiném regionu nebo kdy byla upřednostňována manuální práce namísto strojů, což zvýšilo náklady.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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CS
Poznámka pro redaktory
V EU představuje celková plocha lesů a jiné zalesněné půdy přibližně 180 milionů hektarů, což je asi 42,4 % celkové
rozlohy EU a více, než je celková plocha půdy využívaná k zemědělským účelům. Lesy slouží hospodářským, sociálním
a ekologickým účelům a jejich socio-ekonomický význam je vysoký: výroba a zpracování dřeva přispívají k rozvoji
venkova a zajišťují miliony pracovních míst, často v malých a středních venkovských podnicích.
V posledních třiceti letech bylo v Evropské unii každoročně zasaženo požáry v průměru 480 000 ha lesů. Přes 95 %
těchto požárů bylo způsobeno lidmi, a to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. Přibližně 85 % celkové plochy spálené
lesními požáry se přitom nachází v oblasti Středomoří a v Portugalsku. Lesní požáry, k nimž došlo v nedávné době,
vedly k velkým spáleným plochám v Portugalsku (v roce 2003 a 2005), ve Španělsku (2006) a v Řecku (2007). Vážně
poškozené lesy se potýkají s velkým problémem, jak se vrátit do stavu před požárem, což se týká zejména biologické
rozmanitosti.
V této zvláštní zprávě (č. 24/2014) nazvané „Je podpora EU určená na prevenci škod způsobených v lesech požáry a
přírodními katastrofami a na obnovu lesů dobře řízena?“ Účetní dvůr posuzoval, zda byla podpora z EZFRV
(opatření 226) na obnovu lesnického potenciálu a zavádění preventivních dílčích opatření dobře řízena a zda Komise
a členské státy jsou schopny prokázat, že podpora dosáhla svých zamýšlených cílů nákladově efektivním způsobem.
Audit se týkal Komise a pěti členských států – Rakouska, Francie (Akvitánie), Itálie (Basilicata), Slovenska a Španělska
(Andalusie). Na tyto členské státy společně připadá více než 85 % výdajů v rámci opatření 226. Většina podpory
(80 %) směřovala na preventivní opatření, zejména protipožární opatření.
Řízení podpory v oblasti rozvoje venkova určené na obnovu lesnického potenciálu a zavádění preventivních dílčích
opatření je sdíleno mezi Komisí a členskými státy. Členské státy vypracovávají na národní či regionální úrovni
programy rozvoje venkova a po jejich schválení Komisí je provádějí.
Auditoři EU mezi jiným doporučují, aby členské státy:
•
•
•

rozšířily ekologický ochranný dopad podpory tím, že upřednostní ekologicky nejhodnotnější lesy, jako
například lesní oblasti Natura 2000,
zajistily, aby byla podporována pouze taková dílčí opatření, která souvisejí s přírodními pohromami či požáry,
vykazovaly údaje o snížení škod zapříčiněných požáry anebo přírodními katastrofami, kterého bylo dosaženo
pomocí financovaných dílčích opatření.

Auditoři rovněž mezi jiným doporučují, aby Komise:
•
•
•

stanovila společná kritéria, podle kterých se budou rozlišovat lesní plochy s malým, středním a vysokým
rizikem požáru,
ověřila, zda členské státy zavedly vhodný kontrolní systém,
zlepšila své monitorování s cílem zajistit, aby členské státy vynakládaly příslušné finanční prostředky
vhodným způsobem.

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných
auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.
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