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”Kommissionen och medlemsstaterna måste utnyttja 
Europeiska regionala utvecklingsfonden bättre för att 
hejda förlusten av biologisk mångfald”, säger EU:s 
revisorer 
I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att medlemsstaternas 
utnyttjande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för att finansiera projekt som 
syftar till att hejda förlusten av biologisk mångfald har varit långsammare än på andra Eruf-
utgiftsområden. Om Eruf också i fortsättningen ska anses som värdefull för genomförandet av 
EU:s strategi för att hejda förlusten av biologisk mångfald fram till 2020, bör kommissionen ge 
medlemsstaterna ökat stöd när det gäller att genomföra specifika skydds- och 
förvaltningsplaner för livsmiljöer och arter. Övervakningen av hur projekt för biologisk 
mångfald genomförs och vilka effekter de får behöver också bli bättre. 

Phil Wynn Owen, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, säger 
följande: ”Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) kan användas av medlemsstaterna till 
att finansiera projekt som främjar biologisk mångfald och naturskydd, men användningen av den 
för sådana ändamål har varit begränsad. När Eruf har använts till projekt för biologisk mångfald 
har många av de insatser som finansierats under perioden 2007–2013 handlat om stöd till 
upprättandet av skydds- och förvaltningsplaner. Sådana planer måste genomföras om konkreta 
resultat ska uppnås. Ansträngningar måste också göras för en bättre övervakning av de Eruf-
medfinansierade projektens bidrag till främjandet av biologisk mångfald. Kommissionen bör även 
se till att EU:s direkta och indirekta utgifter för biologisk mångfald redovisas korrekt.”  

Revisionsrätten konstaterade att Eruf-medfinansierade projekt i allmänhet överensstämde med 
prioriteringarna för biologisk mångfald på nationell nivå och EU-nivå. I två tredjedelar av de 32 
granskade projekten vidtogs skyddsåtgärder som förväntades få en direkt effekt på den 
biologiska mångfalden. Men i de flesta fall hade de berörda medlemsstaterna varken infört 
resultatindikatorer eller övervakningssystem för bedömningen av livsmiljöers och arters 
utveckling. Denna brist undergräver varje bedömning av hur ändamålsenliga projekten är.  
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Att skydda den biologiska mångfalden är mycket högt prioriterat för EU. Efter misslyckandet med 
att uppnå det tidigare målet att hejda förlusten av biologisk mångfald i Europa till 2010, 
godkände rådet i juni 2011 "en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020". 
Medlemsstaterna avsatte 2,8 miljarder euro under programperioden 2007–2013 till direkt 
främjande av biologisk mångfald och naturskydd inom Eruf.  

Meddelande till redaktörerna: 
 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av 
utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

I särskild rapport nr 12/2014 Är Eruf ändamålsenlig när det gäller att finansiera projekt som direkt främjar 
biologisk mångfald i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020? undersökte revisionsrätten 
huruvida medlemsstaterna har utnyttjat den tillgängliga Eruf-finansieringen till att direkt främja biologisk 
mångfald och bedömde huruvida de Eruf-medfinansierade projekt som direkt främjade biologisk mångfald var 
ändamålsenliga när det gällde att hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Revisionsrätten konstaterade att medlemsstaternas utnyttjande av Eruf-medlen för att finansiera projekt som 
syftar till att hejda förlusten av biologisk mångfald hade varit långsammare än på andra Eruf-utgiftsområden. De 
utvalda projekten överensstämde med prioriteringarna för biologisk mångfald på nationell nivå och EU-nivå. I två 
tredjedelar av de granskade projekten vidtogs faktiska skyddsåtgärder, medan en tredjedel av de granskade 
projekten förberedde sådana åtgärder. Projektens hållbarhet var beroende av det lokala engagemanget och av 
framtida offentlig finansiering på nationell och/eller lokal nivå. 

EU-revisorernas rekommendationer  

Kommissionen bör 

(a) hjälpa medlemsstaterna att fastställa prioriteringar för återställande av den biologiska mångfalden i operativa 
program, 

(b) bedöma hur de åtgärder för att främja biologisk mångfald som fastställts av medlemsstaterna i de operativa 
programmen och de projekt som finansieras genom andra EU-medel kompletterar varandra, 

(c) övervaka det faktiska genomförandet av operativa program så att svårigheter kan identifieras tidigt och med 
framförhållning. 

Medlemsstaterna bör samarbeta med kommissionen för att uppnå detta. 

Kommissionen bör även 

(d) stödja medlemsstaterna vid uppföljningen av förberedande projekt med sikte på en aktiv skyddspolitik, 
särskilt när det gäller att genomföra specifika skydds- och förvaltningsplaner för livsmiljöer och arter på ett 
ändamålsenligt sätt, 

(e) kräva att de operativa programmen föreskriver förfaranden för att utvärdera miljöförändringarna i livsmiljöer 
och för arter till följd av insatserna, 
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(f) ge medlemsstaterna råd om hur Eruf-reglerna ska tillämpas tillsammans med andra EU-medel. 

Kommissionen bör även se till att EU:s direkta och indirekta utgifter för biologisk mångfald (inbegripet 
Natura 2000) redovisas korrekt. Medlemsstaterna bör bidra till detta genom att tillhandahålla de nödvändiga 
uppgifterna. 

En kort videointervju med den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten finns på 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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