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Съобщение за пресата
Люксембург, 20 ноември 2018 г.

Директивата на ЕС за наводненията от 2007 г. има положително
въздействие като цяло, но е необходимо да се подобрят планирането
и прилагането, предупреждават одиторите
Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата Директивата на ЕС от 2007 г. е довела до напредък
по отношение на оценката на рисковете от наводнения, но планирането и прилагането на мерки за защита
от наводнения следва да се подобрят. Одиторите предупреждават, че остават големи предизвикателства
по отношение на много по-пълното интегриране на изменението на климата, застраховането срещу
наводнения и планирането на земеползването при управлението на риска от наводнения. Те отправят
критики по отношение на слабостите при разпределяне на средствата.
В Европа от 1985 г. насам са зачестили случаите на наводнения. През последните години тенденцията
показва, че са регистрирани два пъти повече внезапни наводнения със среден до голям мащаб, отколкото
в края на осемдесетте години на ХХ век. С изменението на климата страните от ЕС преживяват попроливни валежи, по-силни бури и покачвания на морското равнище. Според Европейската агенция за
околна среда последиците от наводненията, причинени от прииждане на реки, от дъждове и от покачване
на нивото на водата в крайбрежните райони в Европа, ще се влошат като цяло в резултат на местното и
регионалното нарастване на интензивността и честотата на наводненията. Според
Междуправителственият комитет за изменение на климата (IPCC), както и в други проучвания, се посочва,
че има вероятност валежите в Европа да станат по-интензивни, а морското ниво ще продължава да се
покачва. В проучванията се прогнозира, че щетите, причинени от наводнения, могат да нараснат до
20 млрд. евро годишно до 2020 г., 46 млрд. евро годишно до 2050 г. и 98 млрд. евро годишно до 80-те
години на ХХI век.
Сметната палата провери дали предотвратяването, защитата и подготвеността за наводнения в рамките на
Директивата за наводненията са били основани на надежден анализ и дали използваният подход е бил
ефективен. Одиторите посетиха на място проекти на речни басейни в осем държави членки — Словения,
Италия, Испания, Португалия, Румъния, България, Австрия и Чешката република, а така също и в
Нидерландия.
„Продължават да съществуват значителни бъдещи предизвикателства по отношение на много попълното интегриране на изменението на климата, застраховането срещу наводнения и планирането
на земеползването при управлението на риска от наводнения. Наводненията могат да причинят
щети и загуба на човешки живот, значителни икономически разходи и вреди на околната среда и
културното наследство“, каза Фил Уин Оуен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
доклада. „Ние считаме, че Директивата на ЕС за наводненията от 2007 г. има положително
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въздействие като цяло, но плановете за изпълнение страдат от слабости при разпределението на
средствата.“
Одиторите считат, че чрез Директивата е подобрена координацията между държавите членки и
Комисията, особено по отношение на нейната надзорна и контролна роля, обмена на знания и най-добри
практики. EСП установи, че всички посетени държави членки са започнали изпълнението на плановете за
управление на риска от наводнения, но има нужда от подобрения. Действията, свързани с наводненията,
са засегнати от слабости при разпределянето на средствата: източниците на финансиране са частично
определени и осигурени от Плановете за управление на риска от наводнения на държавите членки,
финансирането на трансграничните инвестиции е било ограничено и като цяло средствата не са
разпределяни въз основа на приоритетите. В един район на речен басейн одиторите изчислиха
разминаване от над 1,1 млрд. евро между планираните разходи и наличните средства.
Повечето държави членки са използвали анализи на разходите и ползите, за да постигнат най-добра
икономическа ефективност на проектите, свързани с наводненията, но Сметната палата установи някои
слабости в тяхното използване. Две трети от посетените държави членки са насочили своите планове към
проекти за екологосъобразна инфраструктура, която е икономически ефективен начин за намаляване на
риска от наводнения. Една държава членка е планирала да използва сива инфраструктура, направена от
бетон, за укрепването на речен бряг с дължина шест километра, без да разгледа решения за
екологосъобразна инфраструктура.
ЕСП предупреждава, че остават големи бъдещи предизвикателства по отношение на много по-пълното
интегриране на изменението на климата, застрахователните системи срещу наводнения и планирането на
земеползването при управлението на риска от наводнения. Посетените държави членки, например, не са
могли да вземат под внимание въздействието на изменението на климата върху мащаба, честотата и
местоположението на наводненията. Нещо повече, те основно са използвали данни за минали периоди,
което крие риск бъдещите метеорологични условия или потенциални промени да не бъдат разглеждани
във връзка с честотата и сериозността на наводненията.
Одиторите отправят няколко препоръки към Комисията:
•

да провери дали държавите членки са подобрили отчетността при плановете за управление на риска
от наводнения, чрез количествено измерими и обвързани със срокове цели за действията, свързани
с наводненията;

•

да оцени дали държавите членки са конкретизирали финансовите източници, с които да покрият
произтичащите от плановете за управление на риска от наводнения нужди, и дали са определили
подходящ срок, включително и за трансграничните мерки срещу наводнения в международните
речни басейни;

•

да съфинансира само мерки, приоритизирани въз основа на обективни и подходящи критерии като
анализ на разходите и ползите, а когато е целесъобразно, оценка на трансграничното въздействие;

•

да наложи съответствието с Рамковата директива за водите за новата инфраструктура, определена в
плановете за управление на риска от наводнения на държавите членки;

•

при поискани от държавите членки средства от ЕС за изграждане на нова инфраструктура срещу
наводненията, да провери дали те са анализирали възможността да приложат значими екологични
мерки;

•

да провери дали плановете за управление на риска от наводнения на държавите членки съдържат
мерки за подобряване на познанията и на способите, необходими за разбиране на въздействието от
изменението на климата, включително за внезапните наводнения и покачването на морското
равнище, и също така да следи дали в тях се интегрирани по-добре последиците от промените на
климата при управлението на риска от наводнения;
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•

да провери дали държавите членки са планирали действия за повишаване на обществената
осведоменост за ползите от застрахователното покритие срещу рискове от наводнения, както и за
увеличаване на покритието;

•

да провери доколко държавите членки са използвали плановете за управление на риска от
наводнения, за да преценят до каква степен правилата за планиране на земеползването са
разработени по подходящ начин и приложени в областите, застрашени от наводнение.

Бележки към редакторите
Спешните действия и действията за възстановяване при наводненията бяха изключени от обхвата на това
проучване. Те не попадат в приложното поле на Директивата за наводненията.
В най-кратко време ЕСП ще изготви специален доклад за опустиняването в ЕС.
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и пред други
заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от промишлеността и
представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени от ЕСП в нейните
доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение подчертава ползата от дейността на ЕСП за
гражданите на ЕС.
Специален доклад № 25/2018 „Директива за наводненията – постигнат е напредък при оценката на
рисковете, но е необходимо да се подобрят планирането и прилагането“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
(www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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