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Pergunta com pedido de resposta oral O-000130/2018 

ao Conselho 
Artigo 128.º do Regimento 

Cecilia Wikström 
em nome da Comissão das Petições 

Adina-Ioana Vălean 
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Assunto: Preocupações relativas às zonas protegidas da rede Natura 2000, com base nas 
petições recebidas 

Com o objetivo de preservar e reforçar o capital natural da UE, a rede Natura 2000 protege as 
espécies e os habitats europeus mais valiosos e ameaçados. Do ponto de vista dos cidadãos, esta é 
uma das mais notáveis conquistas da UE no domínio da proteção do ambiente. No entanto, 25 anos 
após a criação da rede Natura 2000, persistem desafios relacionados com a sua aplicação, o que 
torna mais difícil pôr termo à perda de biodiversidade na Europa, principalmente porque os sistemas 
económicos não valorizam os serviços ecossistémicos. 

A prioridade conferida aos interesses económicos regionais a curto prazo em relação ao valor 
intangível da conservação de espécies e habitats de interesse para a União está a atingir um ponto 
em que grandes infraestruturas ou indústrias extrativas estão a funcionar ou a ser planeadas em 
áreas protegidas muito importantes. Em alguns casos, esses projetos são financiados pela UE. Os 
peticionários estão preocupados com as zonas ameaçadas, que também incluem importantes sítios 
da rede Natura 2000. 

À luz do exposto, pergunta-se: 

1. Pode o Conselho explicar se a percentagem prevista de território abrangido pela rede Natura 
2000 foi alcançada e de que modo está repartida entre os diferentes Estados-Membros? 

2. Que medidas prevê o Conselho tomar para assegurar o cumprimento, por parte dos Estados-
Membros, não só no que respeita à designação de zonas especiais de conservação (ZEC), mas 
também à execução das obrigações aplicáveis ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats? 

3. Que medidas prevê o Conselho tomar para desempenhar um papel mais proativo na proteção 
dos habitats e das espécies para os quais foram criados sítios Natura 2000? 

4. Tenciona o Conselho continuar a desenvolver as medidas em vigor e reforçar o modelo de 
proteção e supervisão no âmbito do programa LIFE renovado a partir de 2021? 

5. Os sítios Natura 2000 situados em áreas agrícolas estão frequentemente em más condições, 
porque a sua manutenção não beneficia de suficiente apoio público. Tenciona o Conselho 
melhorar as medidas supramencionadas, tornando-as mais eficazes no contexto da reforma da 
política agrícola comum (PAC)? 

6. Como garante o Conselho que a UE não financia direta ou indiretamente projetos, como 
infraestruturas, que causam danos irreversíveis aos sítios da rede Natura 2000? 
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