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Съобщение за пресата
Люксембург, 21 февруари 2017 г.

Според одиторите на ЕС „Натура 2000“ се нуждае от по-добро
управление, финансиране и мониторинг
Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата е необходимо да се подобрят
управлението, финансирането и мониторингът на „Натура 2000“ — водещата програма на ЕС за
биологично разнообразие. Одиторите признават, че „Натура 2000“ играе важна роля за защита
на биологичното разнообразие, но наред с това установяват недостатъци в управлението и липса
на надеждна информация относно разходите и финансирането. Финансирането не е достатъчно
съобразено с нуждите на защитените зони.
Одиторите посетиха 24 защитени зони по „Натура 2000“ във Франция, Германия, Испания, Полша
и Румъния, обхващайки повечето биогеографски райони в Европа, и се консултираха с различни
групи заинтересовани лица. Одиторите признават важната роля, която играе „Натура 2000“ за
опазването на биологичното разнообразие, но заключават, че пълният потенциал на мрежата не е
реализиран.
„Въвеждането на мрежата „Натура 2000“ беше дълъг процес, който сега е почти завършен. За
да се постигне добро ниво на защита на биологичното разнообразие във всички защитени зони
по „Натура 2000“, държавите членки следва да прилагат подходящи консервационни мерки
с достатъчно финансиране и пълен набор от показатели за измерване на постигнатите
резултати.“ заяви Nikolaos Milionis — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
изготвянето на доклада.
Одиторите установиха, че държавите членки не управляват достатъчно добре мрежата
„Натура 2000“. Координацията между компетентните органи, заинтересованите страни и съседните
държави членки не е достатъчно развита. Необходимите консервационни мерки твърде често се
забавят или определят неправилно. Посетените държави членки не са извършили подходящи
оценки на проектите, които оказват въздействие върху защитените зони по „Натура 2000“. Въпреки
че Комисията е наблюдавала активно държавите членки, възможно е да се подобри начинът на
информиране за нейните насоки. Комисията е разгледала голям брой жалби, като обикновено е
намирала решения заедно с държавите членки, но при необходимост е започвала и производства
за установяване на нарушение.
Според одиторите средствата на ЕС не са добре мобилизирани в подкрепа на управлението на
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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мрежата „Натура 2000“. Възприетият подход е държавите членки да използват съществуващите
фондове на ЕС в допълнение към собствените си национални фондове. Одиторите установиха, че
липсва надеждна информация относно разходите за мрежата и съществуващите нужди от
финансиране. Налице е непълна картина на реалното финансиране от ЕС до 2013 г., както и на
планираното разпределение на средствата за периода 2014—2020 г. В плановете за управление
рядко се дава пълна оценка на разходите на равнището на защитените зони. Програмните
документи за периода 2014—2020 г. не отразяват напълно нуждите от финансиране, а Комисията
не е разгледала тези недостатъци по структуриран начин. Схемите на ЕС за финансиране не са
достатъчно съобразени с целите на защитените зони.
Системите за мониторинг и докладване не са задоволителни — липсва система от конкретни
показатели за използването на средствата от ЕС. Показателите на равнището на програмите за
финансиране са свързани с общите цели за биологично разнообразие, а не с резултатите по
отношение на опазването, постигнати от мрежата. В документите за управление често не се
съдържа план за наблюдение на защитените зони. Основните данни за характеристиките на
защитените зони обикновено не се актуализират след проведените дейности по мониторинг.
Докладваните от държавите членки данни често са непълни, а съпоставимостта продължава да
бъде предизвикателство.
Сметната палата отправя редица препоръки към Комисията и държавите членки с цел да помогне
да се постигне пълно прилагане на директивите за природната среда, като се прецизира
финансовата и счетоводната рамка на „Натура 2000“ и се постигне по-добро измерване на
постигнатите резултати.
Бележки към редакторите
Загубата на биологично разнообразие е едно от основните екологични предизвикателства, пред
които е изправен ЕС. Мрежата „Натура 2000“ е създадена с директивите за птиците и за
местообитанията като основен елемент от стратегията на ЕС за спиране на загубата на биологично
разнообразие и подобряване на състоянието на местообитанията и видовете до 2020 г.
Тези директиви предоставят обща рамка за опазване на природата в държавите членки. Мрежата
„Натура 2000“ включва над 27 000 защитени зони в цяла Европа, които защитават разнообразни
местообитания и видове и обхващат над 18 % от сухоземната територия и около 6 % от морската
територия на ЕС. В защитените зони по „Натура 2000“ не се изключва социално-икономическа
дейност, но държавите членки трябва да гарантират, че няма да настъпи влошаване на състоянието
на зоните и да предприемат необходимите консервационни мерки за защита на целевите видове
и местообитания или за възстановяването им до благоприятен природозащитен статус.
Специален доклад № 1/2017 „Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния
потенциал на мрежата „Натура 2000“ е публикуван на www.eca.europa.eu на 23 официални езика
на ЕС.
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