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Съобщение за пресата
Люксембург, 21 май 2019 г.

Одиторите проверяват помощта от ЕС
в областта на биологичното
разнообразие в земеделието
Европейската сметна палата провежда одит, за да оцени дали политиката на ЕС
в областта на селското стопанство спомага за запазване и подобряване на биологичното
разнообразие. Ще бъде оценено по-специално как е разработена стратегията на ЕС за
опазване на биоразнообразието и нейното прилагане в общата селскостопанска политика
(ОСП). Одиторите ще обърнат внимание и на отпускането, мониторинга и оценката на
финансирането от ЕС за опазване на биоразнообразието в земеделието.
Биологичното разнообразие в земеделието се отнася до всички екосистеми и живи
организми, пряко свързани със земеделието. Това включва по-редки сортови семена
и животински породи, много организми като почвени организми, плевели, вредители,
хищници, както и всички видове местни растения и животни, които населяват или мигрират
през земеделския терен. По отношение на биоразнообразието в ЕС се наблюдава устойчива
тенденция на силен спад, особено в резултат от земеделските практики.
В навечерието на Международния ден на биологичното разнообразие Европейската сметна
палата публикува Документ за представяне на одит относно подкрепата от ЕС за опазване
на биоразнообразието в земеделието. Документите за представяне на одит предоставят
информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за цел да
бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана
политика или програми.
„В наскоро публикуван международен доклад се алармира, че един милион вида
в световен мащаб са в риск от изчезване. В Европейския съюз земеделието се явява
основна причина за загубата на биоразнообразие,“ заяви Януш Войчеховски, членът на
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата документ за представяне на одит. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu на английски език.
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Европейската сметна палата, отговарящ за този одит. „Нашият одит ще провери какви
ползи са постигнати чрез финансирането от ЕС за коригиране и промяна на тази
тенденция.“
През 2011 г. ЕС прие настоящата си стратегия за опазване на биологичното разнообразие,
която има за цел да спре загубата на биоразнообразие до 2020 г. Една от нейните основни
цели е да се увеличи приносът на земеделието за запазване поне на настоящото равнище
на биоразнообразие. Според разчетите на Европейската комисия за периода 2014—2020 г.
са заделени близо 85 млрд. евро за справяне с този проблем. Подкрепата от ЕС в областта
на биоразнообразието в земеделието се предоставя предимно по линия на общата
селскостопанска политика.
Одитът ще направи оценка на приноса на селскостопанската политика на ЕС за периода
2014—2020 г. за запазване и подобряване на биоразнообразието до 2020 г. По-конкретно,
одиторите ще проверят дали:
o

стратегията на ЕС за опазване на биоразнообразието и нормативната рамка на ОСП са
добре разработени;

o

Комисията и държавите членки са повишили приноса на земеделието за опазване на
биоразнообразието;

o

Комисията е използвала подходяща, надеждна и актуална информация и данни, за да
направи мониторинг и оценка на състоянието на биоразнообразието в земеделските
земи.

Одитът ще включи одитни посещения в пет държави членки: Германия, Ирландия, Полша,
Кипър и Румъния.

Бележки към редакторите
Очаква се одитният доклад да бъде публикуван до средата на 2020 г.
Темата за биоразнообразието е разгледана и в други скорошни специални доклади на ЕСП,
и по-специално в следните доклади, свързани с:
- екологизиране, където одиторите разглеждат дали плащанията за екологизиране са
подобрили работата на общата селскостопанска политика (ОСП) по отношение на
изпълнението на целите, свързани с опазване на околната среда и борбата
с последиците от климатичните промени;
- мрежата „Натура 2000“, където все още е необходим значителен напредък, за да е
възможно постигането на амбициозните цели на ЕС за опазване на биологичното
разнообразие.
- ефективността на правилата за кръстосаното спазване, които обвързват плащанията за
субсидии с целите в областта на опазването на околната среда;
- действията за борба с еутрофикацията в Балтийско море, където одиторите са
разгледали дали действията на ЕС са спомогнали ефективно на държавите членки да
намалят замърсяването с подхранващи торове.
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На 6 май 2019 г. Междуправителствената научна платформа за биологично разнообразие
и екосистемни услуги публикува своя доклад за глобална оценка, в който се алармира за
опасното влошаване на състоянието на околната среда.
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