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Vprašanje za ustni odgovor O-000130/2018 

za Svet 
Člen 128 poslovnika 

Cecilia Wikström 
v imenu Odbora za peticije 

Adina-Ioana Vălean 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Zadeva: Zaskrbljenost glede zaščitenih območij omrežja Natura 2000, ki temelji na prejetih 
peticijah 

Da bi ohranili in okrepili naravni kapital EU, omrežje Natura 2000 zagotavlja zaščito za najbolj 
dragocene in ogrožene vrste in habitate v Evropi. Z vidika državljanov je to eden od najbolj 
prepoznavnih dosežkov EU na področju okolja. 25 let od vzpostavitve omrežja Natura 2000 so z 
njegovim izvajanjem še vedno povezani izzivi, kar otežuje zaustavitev izgubljanja biotske 
raznovrstnosti v Evropi, predvsem zato, ker gospodarski sistemi ne cenijo ekosistemskih storitev. 

Dajanje prednosti kratkoročnim ekonomskim regionalnim interesom pred neoprijemljivo vrednostjo 
ohranjanja vrst in habitatov v interesu EU je doseglo točko, ko se na zelo pomembnih zaščitenih 
območjih načrtujejo velike infrastrukture ali ekstraktivna industrija oziroma na takšnih območij že 
delujejo. V nekaterih primerih te projekte financira EU. Vlagatelji peticij so zaskrbljeni glede ogroženih 
območij, ki so tudi pomembna območja omrežja Natura 2000. 

Zato sprašujemo: 

1. Ali Svet lahko pojasni, ali bil dosežen pričakovani delež ozemlja, zajetega v omrežje Natura 
2000, in kako so te površine razdeljene med različne države članice? 

2. Katere ukrepe namerava sprejeti Svet, da bi zagotovil, da države članice ne bodo upoštevale le 
določitev posebnih ohranitvenih območij, temveč tudi izvrševanje obveznosti, ki se uporabljajo v 
skladu z direktivama o pticah in o habitatih? 

3. Katere ukrepe namerava sprejeti Svet, da bi bila njegova vloga pri zaščiti habitatov in vrst, za 
katere so bila vzpostavljena območja Natura 2000, bolj proaktivna? 

4. Ali Svet načrtuje nadaljnji razvoj sedanjih ukrepov in izboljšanje modela zaščite in nadzora v 
okviru prenovljenega programa LIFE po letu 2021? 

5. Območja omrežja Natura 2000 na kmetijskih območjih so pogosto v slabem stanju, ker ni 
ustrezne javne podpore za njihovo vzdrževanje. Ali namerava Svet izboljšati te ukrepe tako, da 
bi postali učinkovitejši v okviru prenovljene skupne kmetijske politike? 

6. Kako Svet zagotavlja, da ni neposrednega ali posrednega financiranja EU za projekte, na 
primer infrastrukturne, ki povzročijo nepopravljivo škodo na območjih omrežja Natura 2000? 
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