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Európai Számvevőszék: a Natura 2000-nak jobb irányításra,
finanszírozásra és monitoringra van szüksége
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az Unió kiemelt biodiverzitási programja, a
Natura 2000 irányítása, finanszírozása és monitoringja javításra szorul. A számvevők elismerik,
hogy a Natura 2000 fontos szerepet játszik a biológiai sokféleség védelmében, ám
megállapítják, hogy irányítását hiányosságok jellemzik, és nem áll rendelkezésre megbízható
információ a költségekről és a finanszírozásról. A finanszírozást nem igazították eléggé a
védelemre szoruló területek igényeihez.
Ellenőreink Európa legtöbb biogeográfiai régióját lefedve Franciaország, Németország,
Spanyolország, Lengyelország és Románia összesen huszonnégy Natura 2000 területét keresték
fel, és konzultáltak az érintettek különböző csoportjaival. Bár elismerték a Natura 2000-nek a
biodiverzitás védelmében játszott jelentős szerepét, megállapították, hogy a Natura 2000 hálózat
teljes potenciálja részben kihasználatlan maradt.
„A Natura 2000 hálózat létrehozása hosszú folyamat volt, mely mára túlnyomórészt befejeződött.
Ahhoz, hogy valamennyi Natura 2000 területen elérjük a biodiverzitás megfelelő védelmét, a
tagállamoknak még alkalmas és megfelelően finanszírozott védelmi intézkedéseket kell
bevezetniük, az elért eredményeket mérő teljes mutatókészlettel” – jelentette ki Nikolaos
Milionis, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.
A számvevők megállapítása szerint a Natura 2000 hálózat tagállami irányítása nem volt
megfelelő. Az érintett hatóságokat, az érdekelteket és a szomszédos tagállamokat bevonó
koordináció nem fejlődött ki eléggé. A szükséges védelmi intézkedéseket gyakran késve tették
meg vagy rosszul határozták meg. A felkeresett tagállamok nem értékelték megfelelően a Natura
2000 területekre hatást gyakorló projekteket. A Bizottság ugyan tevékenyen felügyelte a
tagállamokat, ám az iránymutatásával kapcsolatos tájékoztatásán még lehetne javítani.
A Bizottsághoz nagyszámú panasz érkezett, amelyekre az általában talált a tagállamokkal közös
megoldást, illetve szükség esetén kötelezettségszegési eljárásokat indított.
A számvevők véleménye szerint az uniós pénzeszközöket nem sikerült megfelelően mozgósítani a
hálózat irányításának céljára. Az alkalmazott megközelítés értelmében a tagállamok a meglévő
uniós forrásokat a saját forrásaik kiegészítésére használták fel, és a számvevők megállapítása
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu
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szerint nem állt rendelkezésre megbízható információ a hálózat költségeiről és finanszírozási
igényeiről. Nem lehetett teljes képet kapni a 2013-ig nyújtott tényleges uniós támogatásról és a
2014–2020-as időszakra tervezett forráselosztásról. A területek szintjén a gazdálkodási tervek
ritkán szolgáltak teljes körű költségbecsléssel. A 2014–2020-as programozási dokumentumok
nem tükrözték teljes mértékben a finanszírozási igényeket, és ezt a hiányosságot a Bizottság sem
kezelte strukturált módon. Az uniós támogatási rendszerek nem voltak igazán alkalmasak a
Natura 2000 területek célkitűzéseinek finanszírozására.
A monitoring- és beszámolási rendszerek nem voltak megfelelőek: az uniós alapok felhasználását
illetően nem állt rendelkezésre külön teljesítménymutató-rendszer. A támogatási programok
szintjén létező mutatók inkább általános biodiverzitási célkitűzésekhez kapcsolódtak, mintsem a
hálózat védelmi eredményeihez. A területkezelési dokumentumok közül gyakran hiányoztak a
területekre vonatkozó monitoringtervek. A területek jellemzőire vonatkozó alapadatokat
általában nem frissítették a monitoringtevékenységek nyomán. A tagállamok által közölt adatok
túl gyakran voltak hiányosak, és továbbra is gondot okozott azok összevethetősége.
Ellenőreink egy sor ajánlást tesznek a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ezzel segítsék a
természetvédelmi irányelvek teljes körű végrehajtását, a Natura 2000 finanszírozásának és
elszámolásának egyértelműsítését, valamint eredményei mérésének javítását.
A szerkesztők figyelmébe
A biodiverzitás csökkenése az Unió előtt álló egyik legfontosabb környezeti kihívás.
A biodiverzitás megállítására, valamint az élőhelyek és fajok helyzetének javítására irányuló,
2020-ig teljesítendő uniós stratégia egyik legfontosabb eleme a madárvédelmi és élőhelyvédelmi
irányelvek keretében létrehozott Natura 2000 hálózat.
Ez a két irányelv közös természetvédelmi keretet biztosít valamennyi tagállamnak. Az Unió
földterületének több mint 18%-ára és tengeri területének mintegy 6%-ára kiterjedő Natura 2000
hálózat Európa-szerte több mint 27 000, különböző élőhelyeket és fajokat védő területet foglal
magában. A társadalmi-gazdasági tevékenység nem kizárt a Natura 2000 területeken, de a
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ne romoljék a területek állapota, és meg kell tenniük az
ahhoz szükséges védelmi intézkedéseket, hogy fenn lehessen tartani vagy helyre lehessen állítani
a védett fajok és élőhelyek kedvező védettségi helyzetét.
A „Tovább kell törekedni a Natura 2000 hálózat teljes potenciáljának kihasználására” című,
1/2017. sz. különjelentés elérhető az Unió 23 nyelvén az eca.europa.eu weboldalon.
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