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“De Commissie en de lidstaten moeten zorgen voor een 
betere benutting van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling om biodiversiteitsverlies een halt toe te 
roepen,” aldus EU-controleurs 
Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de EU-
lidstaten minder middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
opnemen voor financiering van projecten om biodiversiteitsverlies tot stilstand te brengen dan 
op andere terreinen van EFRO-uitgaven. Wil het EFRO nog steeds als nuttig worden beschouwd 
bij de uitvoering van de EU-strategie om biodiversiteitsverlies tot stilstand te brengen in 2020, 
dan moet de Commissie de lidstaten meer ondersteunen bij de uitvoering van specifieke 
beschermings- en beheersplannen voor habitats en soorten. Ook moet het toezicht op de 
uitvoering en impact van biodiversiteitsprojecten worden verbeterd. 

De heer Phil Wynn Owen, het voor dit verslag verantwoordelijke ERK-lid, stelt: “Het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kan door de lidstaten worden gebruikt om projecten 
ter bevordering van biodiversiteit en natuurbescherming te financieren, maar die benutting bleef 
beperkt. Waar het fonds werd benut voor biodiversiteitsprojecten, ondersteunden vele uit het 
EFRO gefinancierde activiteiten in de periode 2007-2013 de voorbereiding van beschermings- en 
beheersplannen. Om tastbare resultaten te behalen, moeten die ten uitvoer worden gelegd. Ook 
moeten inspanningen worden geleverd voor een beter toezicht op de bijdrage van de uit het EFRO 
gecofinancierde projecten aan biodiversiteit en moet de Commissie de directe en indirecte EU-
uitgaven aan biodiversiteit nauwkeurig bijhouden.” 

De ERK constateerde dat de uit het EFRO gecofinancierde projecten in het algemeen aansloten bij 
de nationale en EU-prioriteiten op het gebied van biodiversiteit. Twee derde van de 32 
gecontroleerde projecten betroffen beschermingsmaatregelen waarvan een directe impact op de 
biodiversiteit werd verwacht. In de meeste gevallen hadden de betrokken lidstaten echter geen 
resultaatindicatoren of toezichtsystemen ingevoerd om de ontwikkeling van habitats en soorten 
te beoordelen. Het ontbreken daarvan maakt beoordeling van de doeltreffendheid van deze 
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projecten onmogelijk.  

De bescherming van de biodiversiteit is een belangrijke prioriteit voor de EU. Toen het niet gelukt 
was de vorige doelstelling - het tot stilstand brengen van biodiversiteitsverlies in Europa tegen 
2010 – te realiseren, keurde de Raad in juni 2011 de “EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020” 
goed. In de programmeringsperiode 2007-2013 hebben de lidstaten 2,8 miljard euro toegewezen 
aan de rechtstreekse bevordering van biodiversiteit en natuurbescherming in het kader van het 
EFRO. 

Noot voor de redactie: 
 
De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en 
geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

In dit speciaal verslag (nr. 12/2014) met de titel “Worden uit het EFRO op doeltreffende wijze projecten 
gefinancierd die rechtstreeks de biodiversiteit bevorderen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2020?” werd onderzocht of de lidstaten de beschikbare EFRO-financiering hebben benut voor rechtstreekse 
bevordering van de biodiversiteit en werd beoordeeld of de uit het EFRO gecofinancierde projecten die 
rechtstreeks de biodiversiteit bevorderen, doeltreffend waren in het tot stilstand brengen van 
biodiversiteitsverlies. 

De ERK constateerde dat de lidstaten minder EFRO-middelen opnamen voor de financiering van 
biodiversiteitsprojecten dan op andere terreinen van EFRO-uitgaven. De geselecteerde projecten lagen in de lijn 
van de biodiversiteitsprioriteiten van de lidstaten en de EU. Bij twee derde van de gecontroleerde projecten 
werden er werkelijke beschermingsmaatregelen uitgevoerd; een derde van de projecten betrof de voorbereiding 
van dergelijke maatregelen. De duurzaamheid van de projecten is afhankelijk van de plaatselijke betrokkenheid 
en van verdere overheidsfinanciering op nationaal en/of plaatselijk niveau. 

De EU-controleurs geven de volgende aanbevelingen: 

De Commissie dient: 

a) de lidstaten te helpen om prioriteiten inzake het herstel van de biodiversiteit te stellen in operationele 
programma’s; 

b) de complementariteit te beoordelen van acties die door de lidstaten in de operationele programma’s zijn 
vastgesteld ter bevordering van de biodiversiteit met projecten die uit andere EU-fondsen worden gefinancierd; 

c) toezicht te houden op de feitelijke uitvoering van operationele programma’s om vroegtijdig en proactief 
moeilijkheden te kunnen identificeren. 

Hiertoe dienen de lidstaten samen te werken met de Commissie. 

Ook dient de Commissie: 

d)de lidstaten te ondersteunen bij het geven van follow-up aan voorbereidende projecten met het oog op een 
actief beschermingsbeleid, met name wat betreft de doeltreffende uitvoering van specifieke beschermings- en 
beheersplannen voor habitats en soorten; 

e) te vereisen dat in operationele programma’s procedures worden opgenomen om de milieukundige 
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veranderingen in habitats en soorten na de maatregelen te evalueren; 

f) de lidstaten advies te geven over de toepassing van de EFRO-regels in wisselwerking met andere EU-fondsen. 

Daarnaast dient de Commissie ervoor te zorgen dat de directe en indirecte EU-uitgaven aan biodiversiteit 
(inclusief Natura 2000) nauwkeurig worden bijgehouden; de lidstaten moeten hieraan meewerken door de 
benodigde gegevens te verstrekken. 

Een kort video-interview met het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer is beschikbaar op: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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