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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. gegužės 21 d. 

Auditoriai nagrinėja ES įnašą į biologinę 
įvairovę ūkininkavimo srityje 

Europos Audito Rūmai atlieka auditą, kuriuo siekia įvertinti, ar ES žemės ūkio politika padeda 
išsaugoti ir pagerinti biologinę įvairovę. Konkrečiai, auditoriai tikrins ES biologinės įvairovės 
strategijos koncepciją ir jos taikymą bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) srityje. Jie taip pat 
įvertins biologinei įvairovei ūkininkavimo srityje skirto ES finansavimo įgyvendinimą, stebėjimą 
ir vertinimą. 

Žemės ūkio biologinė įvairovė apima visas ekosistemas ir gyvybės formas, kurios yra tiesiogiai 
susijusios su ūkininkavimu. Tai apima retas sėklų rūšis ir gyvūnų veisles, daugelį organizmų, kaip 
antai dirvožemio gyvūnija, piktžolės, kenkėjai ir visi kiti vietos ūkyje augantys augalai ir jame 
apsilankantys gyvūnai. Biologinė įvairovė Europos Sąjungoje nuolatos ir reikšmingai mažėja, ypač 
dėl ūkininkavimo veiklos. 

Tarptautinės biologinės įvairovės dienos išvakarėse auditoriai paskelbė preliminarią audito 
apžvalgą, skirtą ES paramai biologinei įvairovei ūkininkavimo srityje. Preliminariose audito 
apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Šios apžvalgos yra informacijos 
šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis. 

„Tarptautinėje ataskaitoje skelbiama, kad pasaulyje milijonui rūšių kyla išnykimo pavojus. 
Europos Sąjungoje žemės ūkis yra labiausiai prie biologinės įvairovės nykimo prisidedantis 
veiksnys, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – 
Atlikdami auditą nustatysime, kokiu mastu ES įnašas padėjo ištaisyti ir net iš pagrindų pakeisti 
dabartinę padėtį.“ 

2011 m. ES priėmė savo dabartinę biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama iki 2020 m. 
padėti sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Vienas iš jos pagrindinių tikslų yra padidinti žemės 
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ūkio įnašą, siekiant bent jau išsaugoti tą patį biologinės įvairovės lygį. Remiantis Europos 
Komisijos vertinimais, 2014–2020 m. laikotarpiu biologinės įvairovės nykimo sustabdymui 
numatyta skirti apie 85 milijardus eurų. ES parama biologinei įvairovei agrarinėje žemėje 
daugiausia teikiama pagal BŽŪP. 

Audito metu bus įvertintas ES žemės ūkio politikos įnašas 2014–2020 m. laikotarpiu į biologinės 
įvairovės išsaugojimą ir pagerinimą iki 2020 m. Konkrečiai, auditoriai tikrins, ar: 

o ES biologinės įvairovės strategija ir BŽŪP teisinis pagrindas buvo gerai parengti; 

o Komisija ir valstybės narės pagerino ūkininkavimo įnašą į biologinę įvairovę; 

o Komisija naudojo aktualią, patikimą ir atnaujintą informaciją ir duomenis, skirtus stebėti ir 
vertinti agrarinės žemės padėtį biologinės įvairovės požiūriu. 

Audito metu planuojama aplankyti penkias valstybes nares: Vokietiją, Airiją, Lenkiją, Kiprą ir 
Rumuniją. 

 

 

Pastaba leidėjams  

Tikimasi, kad audito ataskaita bus paskelbta iki 2020 m. vidurio. 

Biologinė įvairovė taip pat buvo neseniai aptarta kitose Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose, 
būtent: 

- dėl žalinimo, kurioje auditoriai išnagrinėjo, ar žalinimo išmokomis gerinamas BŽŪP poveikis 
aplinkai ir klimatui;  

- dėl Natura 2000 tinklo, kuriame vis dar reikalinga reikšminga pažanga, kad būtų įvykdyti 
ambicingi ES tikslai apsaugoti biologinę įvairovę; 

- dėl kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, susiejančių išmokamas subsidijas su 
aplinkosaugos tikslais, veiksmingumo; 

- dėl kovos su eutrofikacija Baltijos jūroje, kurioje auditoriai išnagrinėjo, ar ES veiksmai, skirti 
padėti valstybėms narėms mažinti taršą maistingomis medžiagomis, buvo veiksmingi. 

2019 m. gegužės 6 d. Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių 
paslaugų platforma paskelbė savo visuotinio vertinimo ataskaitą, kurioje atkreipia dėmesį į 
pavojingą padėties gamtoje blogėjimą. 
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