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Gašenje gozdnih požarov: upravljanje in stroškovna učinkovitost podpore EU
nista bila dovolj dobra, pravijo revizorji EU
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da upravljanje financiranja EU za
preprečevanje gozdnih požarov in obnavljanje gozdov, ki so jih poškodovali naravne nesreče in požari, ni
bilo dovolj dobro. Revizorji EU pravijo, da Evropska komisija in države članice ne morejo dokazati, da so
bili načrtovani rezultati financiranja doseženi na stroškovno učinkovit način.
„Pomembno je, da financiranje EU prejmejo samo tisti ukrepi, ki lahko prinesejo jasne in očitne koristi za EU in njene
državljane,” je menil Nikolaos Milionis, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Komisija in
države članice niso mogle ustrezno oceniti učinka preprečevalnih dejavnosti, saj uspešnost teh dejavnosti ni bila
izmerjena. Izrekli smo priporočila za izboljšanje stanja v sedanjem obdobju financiranja 2014–2020.”
Revizorji EU so ugotovili, da preprečevalne dejavnosti, za katere je bilo izplačanih več kot 80 % od 1,5 milijarde EUR
financiranja, ki je bilo na voljo za obdobje 2007–2013, niso bile ustrezno ciljno usmerjene. Ugotovili so, da je bila
podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – znana pod imenom „ukrep 226” – ciljno
usmerjena v gozdove s srednjo ali veliko požarno ogroženostjo, vendar na ravni EU ni bilo skupne opredelitve ali
meril, s katerimi bi lahko te gozdove določili. Izbirni postopki v državah članicah so bili pomanjkljivi z različnih vidikov,
saj ni bilo izrecno navedenih izbirnih meril ali uspešnega vrednotenja predlaganih dejavnosti ali pa so bila nekatera
območja tveganja zanemarjena.
Čeprav so številne od pregledanih dejavnosti (požarne preseke, redčenje in čiščenje) v splošnem prispevale k
uresničevanju ciljev podpore, so revizorji našli primere, ki niso bili povezani z naravnimi nesrečami ali požari,
temveč so imeli druge gospodarske ali okoljske cilje. Odkrili so tudi dejavnosti, ki so bile neustrezne glede na cilje
financiranja, upravičenosti nekaterih financiranih operacij pa ni bilo mogoče preveriti zaradi pomanjkanja
dokumentacije.
Okoljski cilji se pri izbiri dejavnosti niso v zadostni meri prednostno razvrščali, med izvajanjem pa so bili včasih
spregledani. Revizorji so tudi našli primere gozdnih cest, ki so se uporabljale za gospodarsko izkoriščanje gozdov, pri
čemer ni bila dokazana nobena posebna korist za preprečevanje požarov. Visoka gostota zgrajenih cest bi prav tako
lahko imela negativen vpliv na okolje.
Stroškovna učinkovitost ni bila ustrezno zagotovljena. Sodišče je ugotovilo primere, ko se je zgornja meja javne
podpore pogosto neutemeljeno spreminjala, ko so bile standardne cene podobnih dejavnosti v določeni deželi
bistveno višje kot v drugi ali ko je fizično delo imelo prednost pred uporabo strojev, zaradi česar so nastali višji
stroški.
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celotno poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Opombe za urednike
V EU gozdovi in druga gozdnata zemljišča skupaj pokrivajo približno 180 milijonov hektarov, kar je približno 42,4 %
skupne površine zemljišč v EU in več od površine zemljišč, ki se uporabljajo za kmetijske namene. Gozdovi imajo več
funkcij, saj izpolnjujejo gospodarske, socialne in okoljske namene. Njihov družbeno-gospodarski pomen je velik:
proizvodnja in predelava lesa prispevata k razvoju podeželja ter zagotavljata na milijone delovnih mest, pogosto v
srednjih in majhnih podjetjih na podeželju.
V zadnjih 30 letih je v EU v povprečju vsako leto zgorelo 480 000 ha gozdov. Več kot 95 % teh požarov so povzročili
ljudje, bodisi namerno ali iz malomarnosti. Približno 85 % skupne površine, pogorele v gozdnih požarih, je v
sredozemski regiji in na Portugalskem. V nedavnih gozdnih požarih so v letih 2003 in 2005 pogorele velike površine
na Portugalskem, leta 2006 v Španiji in leta 2007 v Grčiji. V zelo prizadetih gozdovih bo težko obnoviti stanje, kakršno
je bilo pred požari, zlasti kar se tiče biotske raznovrstnosti.
To posebno poročilo (24/2014) z naslovom Ali je bilo upravljanje podpore EU za preprečevanje in obnavljanje
škode v gozdovih, ki so jo povzročili požari in naravne nesreče, dobro? preučuje, ali je bilo upravljanje podpore
EKSRP (ukrep 226) za obnavljanje proizvodnega potenciala gozdov in uvajanje preprečevalnih dejavnosti dobro ter ali
Komisija in države članice lahko dokažejo, da je podpora dosegla načrtovane cilje na stroškovno učinkovit način.
Revizija je zajela Komisijo in pet držav članic – Avstrijo, Francijo (Akvitanija), Italijo (Bazilikata), Slovaško in Španijo
(Andaluzija). Odhodki v teh državah skupaj pomenijo več kot 85 % skupne porabe v okviru ukrepa 226. Večina
podpore (80 %) je bila dodeljena preprečevalnim dejavnostim, zlasti preprečevanju požarov.
Upravljanje podpore v okviru razvoja podeželja za obnavljanje proizvodnega potenciala gozdov in uvajanje
preprečevalnih dejavnosti si delijo Komisija in države članice. Slednje na nacionalni ali regionalni ravni pripravijo
programe za razvoj podeželja, ko jih Komisija odobri, pa jih začnejo izvajati.
Revizorji EU med drugim priporočajo, naj države članice:
•
•
•

povečajo vpliv podpore na varstvo okolja, in sicer s prednostno obravnavo dejavnosti v okoljsko
najpomembnejših gozdovih, kot so gozdna območja Natura 2000;
zagotovijo, da se podpirajo le dejavnosti, povezane z naravnimi nesrečami ali požari;
poročajo o zmanjšanjih, doseženih zaradi financiranih dejavnosti pri škodi, ki je nastala zaradi požarov in/ali
naravnih nesreč.

Priporočajo tudi, naj Komisija med drugim:
•
•
•

določi skupna merila za razvrščanje gozdnih površin med območja z nizko, srednjo in visoko požarno
ogroženostjo;
preveri, ali so države članice vzpostavile ustrezen kontrolni sistem;
izboljša svoje spremljanje ukrepa za zagotovitev, da države ustrezno porabljajo financiranje.

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve izbranih revizij
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.
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