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"Kommissionen og medlemsstaterne bør sørge for, at 
midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
til finansiering af tiltag, der kan standse tabet af 
biodiversitet, udnyttes bedre," siger EU-revisorerne 
En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at 
medlemsstaternes anvendelse af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til 
finansiering af projekter, der skal stoppe tabet af biodiversitet, er haltet bagud i forhold til 
andre EFRU-udgiftsområder. Hvis EFRU fortsat skal anses for at være et nyttigt instrument, som 
kan bidrage til gennemførelsen af EU's strategi om at stoppe tabet af biodiversitet senest i 
2020, bør Kommissionen give medlemsstaterne mere støtte til at gennemføre specifikke planer 
for beskyttelse og forvaltning af levesteder og arter. Overvågningen af gennemførelsen og 
virkningerne af biodiversitetsprojekterne bør også forbedres. 

Ifølge Phil Wynn Owen, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen, kan 
medlemsstaterne ”anvende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til at finansiere 
projekter til fremme af biodiversitet og naturbeskyttelse, men anvendelsen af fonden til disse 
formål har været begrænset. Der hvor EFRU anvendes til biodiversitetsprojekter, støttede mange 
af de aktiviteter, fonden finansierede i perioden 2007-2013, udarbejdelse af beskyttelses- og 
forvaltningsplaner. Disse vil skulle gennemføres, hvis der skal opnås håndgribelige resultater. Der 
skal også gøres en indsats for at sikre bedre overvågning af de EFRU-medfinansierede projekters 
bidrag til fremme af biodiversiteten, og Kommissionen bør føre nøjagtigt regnskab over EU's 
direkte og indirekte udgifter til biodiversitet."  

Revisionsretten konstaterede, at de EFRU-medfinansierede projekter generelt stemte overens 
med de nationale og EU's biodiversitetsprioriteter. To tredjedele af de 32 reviderede projekter 
omfattede beskyttelsesforanstaltninger, som forventedes at få en direkte indvirkning på 
biodiversiteten. Men i de fleste tilfælde havde de berørte medlemsstater hverken opstillet 
resultatindikatorer eller oprettet overvågningssystemer, som kunne anvendes til at vurdere 
levestedernes og arternes udvikling. Det vil derfor blivevanskeligt at vurdere disse projekters 
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effektivitet.  

Beskyttelse af biodiversiteten er en central prioritet for EU. Eftersom det ikke var lykkedes at 
opfylde det tidligere mål om at stoppe tabet af biodiversiteten i Europa senest i 2010, godkendte 
Rådet i juni 2011 "EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020". I programmeringsperioden 2007-
2013 afsatte medlemsstaterne 2,8 milliarder euro til direkte fremme af biodiversitet og 
naturbeskyttelse under EFRU.  

Bemærkninger til redaktører: 
 
Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af 
udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

I denne særberetning (nr. 12/2014), som har titlen "Er EFRU effektiv med hensyn til at finansiere projekter under 
EU's biodiversitetsstrategi  2020, der direkte fremmer biodiversitet?" undersøges det, om medlemsstaterne 
udnyttede den disponible EFRU-finansiering til direkte fremme af biodiversitet, og det vurderes, om de EFRU-
medfinansierede projekter til fremme af biodiversitet var effektive med hensyn til at stoppe biodiversitetstabet. 

Revisionsretten konstaterede, at medlemsstaternes anvendelse af EFRU-midler til finansiering af 
biodiversitetsprojekter er haltet bagud i forhold til andre EFRU-udgiftsområder. De udvalgte projekter stemmer 
overens med biodiversitetsprioriteterne på nationalt niveau og EU-niveau. I to tredjedele af de reviderede 
projekter blev der udført egentlige beskyttelsesforanstaltninger, mens en tredjedel af de reviderede projekter 
havde fokus på forberedelse af sådanne foranstaltninger. Projekternes bæredygtighed afhænger af det lokale 
engagement og af fremtidig offentlig finansiering på nationalt og/eller lokalt niveau. 

EU's revisorer anbefaler, at:  

Kommissionen: 

a) støtter medlemsstaterne i at fastsætte prioriteter om genopretning af biodiversitet i de operationelle 
programmer 

b) vurderer komplementariteten mellem de foranstaltninger til fremme af biodiversitet, som medlemsstaterne 
har udpeget i de operationelle programmer, og de projekter, som finansieres af andre EU-fonde 

c) overvåger den konkrete gennemførelse af de operationelle programmer med henblik på tidligt og proaktivt at 
opdage vanskeligheder. 

Medlemsstaterne bør samarbejde med Kommissionen herom. 

Kommissionen bør også: 

d) støtte medlemsstaterne i deres opfølgning på forberedende projekter med henblik på en aktiv 
beskyttelsespolitik, navnlig med hensyn til den konkrete gennemførelse af specifikke planer for beskyttelse og 
forvaltning af levesteder og arter 

e) kræve, at der i de operationelle programmer fastsættes procedurer for evaluering af miljømæssige ændringer 
for levesteder og arter som følge af interventionerne 
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f) rådgive medlemsstaterne om, hvordan EFRU-bestemmelserne kan anvendes i interaktion med andre EU-
midler. 

Herudover bør Kommissionen sikre, at der føres nøjagtigt regnskab over direkte og indirekte EU-udgifter til 
biodiversitet (inklusive Natura 2000); medlemsstaterne bør gøre dette lettere ved at levere de nødvendige data. 

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, kan ses på: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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