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Po besedah revizorjev EU je potrebno boljše upravljanje, financiranje 
in spremljanje programa Natura 2000 

Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je treba izboljšati upravljanje, 
financiranje in spremljanje Nature 2000, paradnega programa EU za biotsko raznovrstnost. 
Revizorji priznavajo, da ima program Natura 2000 pomembno vlogo pri varstvu biotske 
raznovrstnosti, vendar so odkrili pomanjkljivosti pri upravljanju in pomanjkanje zanesljivih 
informacij o stroških in financiranju. Financiranje namreč ni bilo dovolj prilagojeno potrebam 
okoljskih območij. 

Revizorji so obiskali 24 območij iz programa Natura 2000 v Franciji, Nemčiji, Španiji, na Poljskem 
in v Romuniji in s tem zajeli večino biogeografskih regij v Evropi, in govorili z različnimi skupinami 
deležnikov. Ugotovili so, da ima program Natura 2000 pomembno vlogo pri varstvu biotske 
raznovrstnosti, vendar so zaključili, da možnosti omrežja niso bile v celoti izkoriščene.  

„Vzpostavitev omrežja Natura 2000 je bil dolgotrajen proces, ki je v glavnem končan. Za 
doseganje ustreznega varstva biotske raznovrstnosti po območjih v okviru Nature 2000 morajo 
države članice uvesti še ustrezne ohranitvene ukrepe, ki bodo ustrezno financirani in za katere bo 
določen popoln sklop kazalnikov za merjenje doseženih rezultatov,” je izjavil član Evropskega 
računskega sodišča Nikolaos Milionis, ki je pristojen za poročilo. 

Revizorji so ugotovili, da države članice omrežja Natura 2000 niso upravljale dovolj dobro. 
Usklajevanje med ustreznimi organi, deležniki in sosednjimi državami članicami ni bilo zadostno. 
Potrebni ohranitveni ukrepi so se prepogosto sprejemali z zamudo ali so bili neustrezno 
opredeljeni. Obiskane države članice niso ustrezno presodile projektov, ki vplivajo na območja 
Natura 2000. Čeprav je Komisija aktivno nadzirala države članice, bi bilo mogoče izboljšati način 
seznanjanja držav članic z njenimi smernicami. Komisija je obravnavala veliko število pritožb, pri 
čemer je skupaj z državami članicami običajno našla rešitve, po potrebi pa je sprožila tudi 
postopke za ugotavljanje kršitev. 

Po trditvah revizorjev finančna sredstva EU niso bila dobro mobilizirana za podpiranje upravljanja 
omrežja. V skladu s sprejetim pristopom naj bi države članice obstoječa sredstva EU uporabljale 
poleg svojih sredstev. Revizorji so ugotovili pomanjkanje zanesljivih informacij o stroških omrežja 
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in potrebah po njegovem financiranju. Slika dejanskega financiranja s sredstvi EU do leta 2013 in 
predvidene dodelitve sredstev za obdobje 2014–2020 ni bila popolna. V zvezi s posameznimi 
območji so bile v načrtih upravljanja le v redkih primerih predstavljene popolne ocene stroškov. 
Programski dokumenti za obdobje 2014–2020 niso v celoti odražali potreb po financiranju, 
Komisija pa teh pomanjkljivosti ni obravnavala strukturirano. Sheme financiranja EU so bile 
premalo prilagojene ciljem območij Natura 2000. 

Sistemi spremljanja in poročanja niso bili ustrezni, saj za uporabo sredstev EU ni bilo posebnega 
sistema kazalnikov smotrnosti. Kazalniki na ravni financiranja programov so bili povezani s 
splošnimi cilji biotske raznovrstnosti in ne z rezultati njenega ohranjanja v okviru omrežja. Na 
ravni območij načrt spremljanja pogosto ni bil vključen v dokumentacijo o upravljanju območja. 
Osnovni podatki o značilnostih območja po izvedbi dejavnosti spremljanja večinoma niso bili 
posodobljeni. Podatki, ki so jih pošiljale države članice, so bili prevečkrat nepopolni, njihova 
primerljivost pa je bila problematična. 

Revizorji so za Komisijo in države članice pripravili več priporočil, katerih namen je prispevati k 
doseganju popolnega izvajanja direktiv o naravi, razjasniti financiranje in računovodenje za 
Naturo 2000 ter bolje meriti dosežene rezultate. 

Pojasnila za urednike 

Izguba biotske raznovrstnosti je eden glavnih okoljskih izzivov, s katerimi se spopada EU. Omrežje 
Natura 2000 je bilo vzpostavljeno v skladu z direktivama o pticah in habitatih kot ključni element 
strategije EU do leta 2020 za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti ter izboljšanje stanja 
habitatov in vrst.  

Direktivi določata skupni okvir za varstvo narave v državah članicah. V omrežje Natura 2000 
spada več kot 27 000 območij po celi Evropi, na katerih so varovani različni habitati in vrste in ki 
obsegajo več kot 18 % kopenske površine EU ter približno 6 % površine morja. Socialno-
ekonomske dejavnosti na teh območjih niso prepovedane, toda države članice morajo zagotoviti, 
da se stanje območij ne slabša, in sprejeti ohranitvene ukrepe, potrebne za vzdrževanje ali 
obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti zavarovanih vrst in habitatov. 

Posebno poročilo št. 1/2017 z naslovom Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 
2000 je potrebnih več prizadevanj je na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča 
eca.europa.eu v 23 jezikih EU. 

 


