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Одиторите на ЕС считат, че Комисията и държавите 
членки трябва да следят за по-доброто използване на 
Европейския фонд за регионално развитие с цел 
спиране на загубата на биологично разнообразие. 
Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) разкрива, че държавите 
членки на ЕС използват по-слабо Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за 
финансиране на проекти в областта на спирането на загубата на биологично 
разнообразие, отколкото в другите разходни области на ЕФРР. За да продължи ЕФРР да 
се счита за полезен при изпълнението на стратегията на ЕС за спиране на загубата на 
биологично разнообразие, Комисията следва да предостави по-голяма подкрепа на 
държавите членки за изпълнението на конкретни планове за опазване и управление, 
свързани с местообитанията и видовете. Мониторингът на изпълнението и въздействието 
на проектите за биологично разнообразие също трябва да бъде подобрен. 

Според Phil Wynn Owen — членът на ЕСП, отговарящ за доклада, „Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) може да бъде използван от държавите членки за 
финансиране на проекти, насърчаващи биологичното разнообразие и опазването на 
околната среда, но тази негова употреба е ограничена. Когато ЕФРР се използва за 
проекти, свързани с биологичното разнообразие, много от финансираните по него 
дейности за периода 2007—2013 г. подпомагат изготвянето на планове за опазване и 
управление. Тези планове трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат осезаеми 
резултати. Следва също така да се положат усилия за по-добър мониторинг на приноса 
на съфинансираните по ЕФРР проекти за насърчаването на биологичното разнообразие, 
а Комисията следва да поддържа точен регистър на преките и непреките разходи на ЕС 
за биологично разнообразие.“ 

ЕСП установи, че съфинансираните по ЕФРР проекти като цяло са съгласувани с 
приоритетите в областта на биологичното разнообразие на национално и европейско ниво. 
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При две трети от одитираните 32 проекта са предвидени мерки за опазване, за които се 
очаква да имат пряко отражение върху биологичното разнообразие. Въпреки това в 
повечето случаи съответните държави членки не са определили показатели за резултатите 
или системи за мониторинг, чрез които да се оцени развитието на местообитанията и 
видовете. Липсата на такъв анализ възпрепятства оценяването на ефективността на тези 
проекти. 

Опазването на биологичното разнообразие е основен приоритет за ЕС. След неуспеха да се 
постигне предишната цел за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г., 
през юни 2011 г. Съветът приема „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г.“. В програмния период 2007—2013 г. държавите членки са разпределили 2,8 млрд. 
евро по ЕФРР за пряко насърчаване на биологичното разнообразие и опазване на 
природата. 

Бележки към издателите: 
 
Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те 
представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с 
управлението. 

В настоящия специален доклад (№ 12/2014), озаглавен „Ефективно ли е финансирането по ЕФРР на 
проекти, пряко насърчаващи биологичното разнообразие съгласно стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.?“, се разглежда дали държавите членки са се възползвали от наличното 
финансиране по ЕФРР за пряко насърчаване на биологичното разнообразие, както и дали 
съфинансираните по ЕФРР проекти за пряко насърчаване на биологичното разнообразие са постигнали 
ефективни резултати за спиране на загубата на биологично разнообразие. 

ЕСП установи, че държавите членки използват по-слабо средства от ЕФРР за финансиране на проекти в 
областта на биологичното разнообразие, отколкото в другите разходни области на ЕФРР. Избраните 
проекти съответстват на приоритетите в областта на биологичното разнообразие на европейско и 
национално ниво. Реални мерки за опазване са предприети по две трети от одитираните проекти, а една 
трета от одитираните проекти са се фокусирали върху подготовката на такива мерки. Устойчивостта на 
проектите се основава на ангажираността на местно ниво и разчита на бъдещо финансиране с публични 
средства на национално и/или местно ниво. 

Одиторите на ЕС препоръчват 

Комисията следва да: 

а) помага на държавите членки да определят приоритети за възстановяване на биологичното 
разнообразие в оперативните програми; 

б) оцени доколко действията за насърчаване на биологичното разнообразие, определени от държавите 
членки в оперативните програми, се допълват взаимно с проекти, финансирани по други фондове на ЕС; 

в) извършва мониторинг на реалното изпълнение на оперативните програми с оглед ранното и активно 
откриване на трудности. 

Държавите членки следва да сътрудничат на Комисията за постигане на тези цели. 
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Комисията следва също така да: 

г) подкрепя държавите членки при проследяването на подготвителните проекти с цел постигане на 
активна политика за защита, особено по отношение на ефективното изпълнение на конкретните планове 
за опазване и управление за местообитанията и видовете; 

д) изисква оперативните програми да предвиждат процедури за оценка на екологичните промени на 
местообитанията и видовете след провеждане на интервенции; 

е) съветва държавите членки за прилагането на правилата на ЕФРР при взаимодействие с други фондове 
на ЕС. 

Освен това Комисията следва да се увери, че се поддържа точен регистър на преките и непреките разходи 
на ЕС за биологично разнообразие (включително за Натура 2000), а държавите членки следва да 
улесняват този процес, като предоставят необходимите данни. 

Кратко видеоинтервю с члена на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада, може да видите на: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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