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Potrivit Curții de Conturi Europene, rețeaua Natura 2000 are nevoie
de o mai bună gestionare, finanțare și monitorizare
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, gestionarea, finanțarea și
monitorizarea rețelei Natura 2000, programul emblematic al UE în materie de biodiversitate,
trebuie ameliorate. Curtea recunoaște rolul major pe care îl joacă rețeaua Natura 2000 în ceea
ce privește protejarea biodiversității, însă a constatat o serie de deficiențe legate de
gestionarea rețelei și o lipsă de informații fiabile cu privire la costurile pe care le implică
aceasta și cu privire la finanțarea ei. Finanțarea rețelei nu era adaptată în măsură suficientă la
nevoile siturilor ecologice.
Auditorii au efectuat vizite la 24 de situri Natura 2000 în Franța, Germania, Spania, Polonia și
România, țări care acoperă majoritatea regiunilor biogeografice ale Europei, și au organizat
consultări cu diferite grupuri de părți interesate. Curtea a recunoscut rolul major pe care îl joacă
rețeaua Natura 2000 în protejarea biodiversității, însă a concluzionat că această rețea nu a fost
implementată într-un mod care să îi valorifice întregul său potențial.
„Crearea rețelei Natura 2000 a fost un proces îndelungat, care este acum aproape finalizat.
Pentru a ajunge la un nivel corespunzător de protecție a biodiversității în ansamblul siturilor
Natura 2000, este în continuare necesar ca statele membre să instituie măsuri de conservare
potrivite, care să fie finanțate în mod adecvat, iar rezultatele obținute să fie măsurate cu ajutorul
unui set complet de indicatori”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, membrul Curții de Conturi
Europene responsabil de acest raport.
Auditorii au constatat că statele membre nu gestionau suficient de bine re țeaua Natura 2000.
Coordonarea între autoritățile relevante, părțile interesate și statele membre învecinate nu era
suficient de dezvoltată. Au existat mult prea adesea întârzieri în adoptarea măsurilor necesare de
conservare sau acestea nu fuseseră definite în mod corespunzător. Statele membre vizitate nu au
evaluat în mod adecvat proiectele care aveau un impact asupra siturilor Natura 2000. Deși
Comisia supraveghea în mod activ implementarea rețelei în statele membre, mai exista loc de
îmbunătățiri în ceea ce privește modul în care orientările sale erau comunicate acestora. Comisia
a tratat un număr ridicat de plângeri legate de Natura 2000, reușind, în general, soluționarea lor
împreună cu statele membre, însă, acolo unde a fost necesar, a inițiat proceduri de constatare
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a neîndeplinirii obligațiilor.
În opinia Curții, fondurile UE nu au fost mobilizate în mod adecvat pentru sprijinirea gestionării
rețelei Natura 2000. Abordarea urmată a fost aceea ca statele membre să utilizeze fondurile UE
disponibile pe lângă fondurile proprii, iar auditorii au identificat o lipsă de informații fiabile cu
privire la costurile pe care le implică rețeaua și cu privire la nevoile sale de finanțare. Nu exista
o imagine completă a finanțării efective acordate de UE până în 2013 și nici a alocării planificate
a fondurilor pentru perioada 2014-2020. La nivelul siturilor, planurile de management nu
conțineau decât în foarte puține cazuri evaluări complete ale costurilor. Documentele de
programare pentru perioada 2014-2020 nu reflectau în totalitate nevoile de finanțare, iar
Comisia nu a abordat aceste deficiențe într-un mod structurat. Schemele de finanțare ale UE nu
erau adaptate în măsură suficientă la obiectivele siturilor Natura 2000.
Sistemele de monitorizare și de raportare nu erau adecvate, în sensul că nu exista niciun sistem
specific de indicatori care să măsoare performanța utilizării fondurilor UE în scopul rețelei
Natura 2000. Indicatorii de la nivelul schemelor de finanțare erau legați mai curând de obiective
cu caracter general în materie de biodiversitate decât de rezultatele ob ținute în materie de
conservare în urma implementării rețelei. La nivelul siturilor, documentele legate de
managementul acestora adesea nu includeau planuri de monitorizare. Datele fundamentale
privind caracteristicile siturilor nu erau, în general, aduse la zi ca urmare a activităților de
monitorizare. Datele raportate de către statele membre erau prea adesea incomplete, iar
caracterul lor comparabil continua să fie problematic.
Curtea formulează un număr de recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre, scopul lor
fiind acela de a contribui la punerea în aplicare în integralitate a directivelor privind natura, la
clarificarea cadrului de finanțare și de contabilizare aferent rețelei Natura 2000 și la măsurarea
mai fiabilă a rezultatelor obținute prin implementarea acestei rețele.
Note către editori
Declinul biodiversității reprezintă una dintre principalele provocări de mediu cu care se confruntă
UE. Rețeaua Natura 2000 a fost creată prin Directiva privind habitatele și Directiva privind
păsările drept unul dintre elementele-cheie ale Strategiei UE 2020 cu ajutorul căruia se încearcă
stoparea declinului biodiversității și îmbunătățirea stadiului de conservare a habitatelor și
a speciilor.
Aceste două directive formează cadrul comun de reglementare în ceea ce prive ște protecția
naturii în ansamblul statelor membre. Rețeaua Natura 2000 cuprinde peste 27 000 de situri pe
întreg teritoriul Europei, protejând diverse specii și habitate care acoperă peste 18 % din
suprafața terestră a UE și aproximativ 6 % din suprafața marină a UE. Desfășurarea de activități
socioeconomice nu este interzisă pe siturile Natura 2000, însă statele membre trebuie să se
asigure că acestea nu deteriorează siturile respective și să ia măsurile necesare pentru
menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale
și/sau a populațiilor din speciile protejate.
Raportul special nr. 1/2017, intitulat „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca
implementarea rețelei Natura 2000 să permită valorificarea la maximum a întregului său
potențial”, este disponibil în 23 de limbi ale UE.
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