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Boj proti lesným požiarom: podpora EÚ nie je dostatočne dobre riadená
ani nákladovo účinná, konštatujú audítori EÚ
Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že financovanie EÚ zamerané
na prevenciu lesných požiarov a obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a požiarmi nebolo
dostatočne dobre riadené. Európska komisia a členské štáty nedokážu preukázať, že sa dosiahli
plánované výsledky financovania nákladovo účinným spôsobom, hovoria audítori EÚ.
„Je dôležité, aby EÚ financovala len tie opatrenia, ktoré môžu priniesť jasné a viditeľné výhody pre EÚ a jej občanov“,
poznamenáva Nikolaos Milionis, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Komisia a členské štáty nevedeli primerane
posúdiť dosah preventívnych opatrení, pretože sa nehodnotila ich účinnosť. Vydali sme odporúčania na nápravu tejto
situácie v aktuálnom období financovania 2014 – 2020“.
Audítori EÚ zistili, že preventívne opatrenia, ktoré tvorili vyše 80 % finančných prostriedkov vo výške 1,5 mld. EUR,
ktoré sú k dispozícii v období 2007 – 2013, neboli správne zacielené. Zaznamenali, že zatiaľ čo podpora z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na obnovu potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie
preventívnych opatrení (známych ako „opatrenie 226“) sa zameriava na lesy so stredným až vysokým stupňom
ohrozenia požiarom, neexistuje spoločná definícia EÚ alebo kritériá na ich identifikáciu. Výberové postupy
v členských štátoch mali nedostatky v rôznych ohľadoch, chýbali explicitné výberové kritériá a účinné hodnotenie
navrhovaných činností, alebo sa zanedbávali niektoré oblasti rizika.
Hoci mnoho preskúmaných činností (protipožiarne prieseky, prerieďovanie, čistenie) vo všeobecnosti prispelo
k cieľom podpory, audítori zistili prípady, ktoré nesúviseli s prírodnými katastrofami či požiarmi, ale boli motivované
inými ekonomickými alebo environmentálnymi cieľmi. Zároveň zistili opatrenia, ktoré neboli vhodné z hľadiska
financovania cieľov, zatiaľ čo oprávnenosť niektorých financovaných operácií nebolo možné overiť z dôvodu
chýbajúcej dokumentácie.
Environmentálne ciele neboli dostatočne priorizované vo fáze výberu činností a niekedy boli prehliadnuté v priebehu
realizácie. Audítori takisto zistili prípady lesných ciest využívaných na hospodársku ťažbu v lesoch, pri ktorých
osobitný prínos k protipožiarnej prevencii nebol preukázaný. Vysoká hustota vybudovaných ciest by takisto mohla
mať negatívne vplyvy na životné prostredie.
Nákladová účinnosť nebola primerane zabezpečená. Audítori zistili prípady, keď strop verejnej podpory bol často
upravený bez odôvodnenia, keď štandardné náklady v regióne boli výrazne vyššie než v inom regióne pri podobných
činnostiach a keď bola uprednostnená manuálna práca pred použitím strojov, čo viedlo k vyšším nákladom.
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke www.eca.europa.eu
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SK
Poznámky pre vydavateľov
V EÚ predstavuje celková plocha lesov a iných zalesnených plôch približne 180 miliónov hektárov, čo zodpovedá asi
42,4 % celkovej rozlohy pôdy v EÚ, a je tak väčšia ako rozloha pôdy využívanej na poľnohospodárske účely. Lesy
slúžia na hospodárske, spoločenské a environmentálne účely a majú vysoký spoločensko-ekonomický význam:
produkcia a spracovanie dreva prispieva k rozvoju vidieka a zabezpečuje milióny pracovných miest, často v malých
a stredných vidieckych podnikoch.
Za posledných 30 rokov požiare zničili každý rok v priemere 480 000 hektárov lesa v EÚ. Viac než 95 % týchto
požiarov spôsobia ľudia, či už úmyselne alebo nedbanlivosťou. Približne 85 % celkovej plochy spálenej lesnými
požiarmi sa nachádza v stredozemnej oblasti a Portugalsku. Nedávne lesné požiare spálili veľké oblasti v Portugalsku
v roku 2003 a 2005, v Španielsku v roku 2006 a v Grécku v roku 2007. Závažne postihnuté lesy čelia veľkej výzve
obnoviť sa do stavu pred požiarom, najmä pokiaľ ide o biodiverzitu.
V tejto osobitnej správe (č. 24/2014) s názvom „Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených
požiarmi a prírodnými katastrofami dobre riadená?“ sa skúma, či podpora z EPFRV (opatrenie 226) na obnovu
potenciálu lesného hospodárstva a na zavedenie preventívnych opatrení bola dobre riadená a či Komisia a členské
štáty môžu preukázať dosiahnutie plánovaných výsledkov podpory nákladovo účinným spôsobom.
Audit sa týkal Komisie a piatich členských štátov (Rakúska, Francúzska (Akvitánska), Talianska (Basilicata), Slovenska
a Španielska (Andalúzie)), ktoré predstavujú spolu viac než 85 % celkových výdavkov v rámci opatrenia 226. Väčšina
podpory (80 %) bola na preventívne opatrenia, najmä protipožiarne.
Podpora rozvoja vidieka na obnovu potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení patrí
do zdieľaného hospodárenia medzi Komisiou a členskými štátmi. Členské štáty vypracúvajú programy rozvoja
vidieka na štátnej alebo regionálnej úrovni a vykonávajú ich po tom, čo tieto programy schváli Komisia.
Audítori EÚ odporúčajú okrem iného, aby členské štáty:
•
•
•

posilnili ochranný environmentálny vplyv podpory priorizovaním činností v environmentálne
najhodnotnejších lesoch, napríklad v lesných oblastiach Natura 2000;
zabezpečili, aby sa podporovali len činnosti súvisiace s prírodnými katastrofami alebo požiarmi;
predkladali správy o dosiahnutých zníženiach škôd spôsobených požiarmi/alebo prírodnými katastrofami
v dôsledku financovania činností.

Zároveň odporúčajú, aby Komisia okrem iného:
•
•
•

stanovila spoločné základné kritériá na rozlíšenie lesných oblastí s klasifikáciou na lesy s nízkym, stredným
a vysokým stupňom ohrozenia požiarom;
overila, či členské štáty zaviedli náležitý kontrolný systém;
zlepšila monitorovanie tohto opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty náležite vynakladali finančné
prostriedky.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných
auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.
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