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Podle auditorů EU potřebuje síť Natura 2000 lepší řízení, financování
a monitorování
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je potřeba hlavní program EU na podporu
biologické rozmanitosti Natura 2000 lépe řídit, financovat a monitorovat. Auditoři jsou si
vědomi důležité úlohy sítě Natura 2000 při ochraně biologické rozmanitosti, avšak podle jejich
zjištění jsou v jejím řízení nedostatky a chybějí spolehlivé informace o nákladech a financování.
Financování nebylo dostatečně přizpůsobeno potřebám přírodních lokalit.
Auditoři navštívili 24 lokalit sítě Natura 2000 ve Francii, Německu, Španělsku, Polsku a Rumunsku,
které se nacházejí ve většině biogeografických regionů v Evropě, a konzultovali různé skupiny
zainteresovaných subjektů. Podle poznatků auditorů hraje síť Natura 2000 při ochraně biologické
rozmanitosti zásadní úlohu, avšak nebyla prováděna tak, aby se využil její plný potenciál.
„Vytváření sítě Natura 2000 byl dlouhý proces, který je nyní z větší části dokončen. Aby byla
biologická rozmanitost dostatečně chráněna ve všech lokalitách sítě, zbývá, aby členské státy
zavedly ochranná opatření, která budou vhodně financována a doprovázena úplným souborem
ukazatelů pro měření dosažených výsledků,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný
za zprávu Nikolaos Milionis.
Auditoři zjistili, že členské státy neřídí síť Natura 2000 dostatečně dobře. Nebyla dostatečně
rozvinuta koordinace mezi příslušnými orgány, zainteresovanými subjekty a sousedními
členskými státy. Nezbytná ochranná opatření byla příliš často opožděná nebo nevhodně
vymezená. Navštívené členské státy řádně neposuzovaly projekty s vlivem na lokality Natura
2000. Ačkoli Komise na členské státy aktivně dohlížela, mohla zlepšit způsob, jakým členským
státům své pokyny sdělovala. Komise se zabývala vysokým počtem stížností a obecně hledala s
členskými státy řešení, v nutných případech však také zahajovala řízení o nesplnění povinnosti.
Auditoři dále uvedli, že fondy EU nebyly na podporu správy sítě dobře mobilizovány. Členské
státy vedle svých zdrojů využívaly i existující prostředky EU a auditoři zjistili, že se nedostává
spolehlivých informací o nákladech sítě a o potřebách jejího financování. Informace o skutečném
financování z EU do roku 2013 a o plánovaných prostředcích na období 2014–2020 byly neúplné.
Na úrovni lokalit uváděly plány péče zřídkakdy úplný odhad nákladů. Programové dokumenty na
období 2014–2020 neodrážely potřeby financování v plném rozsahu a Komise tyto nedostatky
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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neřešila strukturovaným způsobem. Režimy financování z EU byly nedostatečně přizpůsobeny
cílům lokalit.
Systémy monitorování a podávání zpráv nebyly přiměřené: pro využívání prostředků EU
neexistoval zvláštní systém ukazatelů výkonnosti. Ukazatele na úrovni programů financování se
vztahovaly k obecným cílům biologické rozmanitosti spíše než k výsledkům sítě v oblasti ochrany.
Dokumenty týkající se péče často neobsahovaly plány monitorování lokality. Základní údaje
o charakteristikách lokality obvykle nebyly aktualizovány na základě monitorování. Údaje, které
členské státy poskytovaly, byly příliš často neúplné a jejich srovnatelnost zůstávala
problematická.
Auditoři vyslovili řadu doporučení určených Komisi i členským státům, která mají pomoci
dosáhnout plného provedení směrnic o ochraně přírody, vyjasnit financování a účetnictví sítě
Natura 2000 a zajistit lepší měření výsledků, jichž síť dosahuje.
Poznámky pro redaktory
Úbytek biologické rozmanitosti je jedním z hlavních problémů v oblasti životního prostředí,
kterým EU čelí. Klíčovým prvkem strategie EU pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti a
zlepšení stavu stanovišť a druhů do roku 2020 je síť Natura 2000, která byly zřízena na základě
směrnice o ptácích a o stanovištích.
Tyto směrnice stanoví společný rámec ochrany přírody ve všech členských státech. Síť Natura
2000 má více než 27 000 lokalit v celé Evropě, které chrání rozmanitá stanoviště a druhy a
pokrývají více než 18 % pevninské plochy a kolem 6 % mořských oblastí EU. Socio-ekonomické
činnosti nejsou v lokalitách Natura 2000 zakázány, členské státy však musí zabránit poškozování
lokalit a přijmout opatření na zachování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany druhů
a stanovišť.
Zvláštní zpráva č. 1/2017 „Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího potenciálu vyžaduje
více úsilí“ je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu ve 23 jazycích EU.
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