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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om finansieringen af Natura 2000
(2004/2164(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet -
Finansiering af Natura 2000 (KOM(2004)0431), 

– der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed,

– der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle1, 

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 1998 om meddelelse fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs biodiversitetsstrategi2,

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2001 om gennemførelse af direktiv 92/43/EF 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter3,

– der henviser til Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram4, 

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet 
og Europa-Parlamentet om handlingsplaner for biodiversitet: landbrug, fiskeri, økonomisk 
samarbejde og udviklingssamarbejde samt bevaring af naturressourcer5, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget, Landbrugsudvalget og Regionaludviklingsudvalget 
(A6-0000/2005),

A. der henviser til, at de europæiske stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råd i 
Göteborg i juni 20016 forpligtede sig til at vende faldet i biodiversitet inden for EU inden 
2010,

B. der henviser til, at målet i henhold til Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram er "at 
beskytte og om nødvendigt genoprette natursystemernes funktioner og standse tabet af 
biodiversitet både i EU og globalt inden 2010"7,

C. der henviser til, at det internationale topmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 
  

1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
2 EFT C 341 af 9.11.1998, s. 41.
3 EFT C 262 af 18.9.2001, s. 132.
4 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
5 EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 575.
6 Formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råd i Göteborg, den 15. og 16. juni 2001.
7 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets 
sjette miljøhandlingsprogram (EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1).
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2002 anerkendte, at biodiversitet spiller en kritisk rolle for den bæredygtige udvikling og 
fattigdomsbekæmpelsen generelt og er afgørende for vores planet, vores sundhed og 
befolkningernes subsistensmuligheder og kulturelle integritet, og der henviser til, at det 
globale mål om i betydelig grad at sænke hastigheden for faldet i biologisk mangfoldighed 
inden 2010 bekræftes i Johannesburg-gennemførelsesplanen,

D. der henviser til, at Natura 2000-nettet af beskyttede områder, der udgøres af lokaliteter 
udpeget i henhold til Fællesskabets direktiver om fugle og naturtyper, spiller en nøglerolle 
i fællesskabsindsatsen for bevaring af biodiversiteten,

E. der henviser til, at de fleste medlemsstater tidligere i begrænset omfang har udnyttet 
mulighederne for at gennemføre Natura 2000 under forordningen om støtte til udvikling af 
landdistrikterne, og som henviser til, at regional- og landdistriktsudviklingsprogrammer 
ofte har arbejdet imod EU's prioriterede områder for naturbevaring,

F. der henviser til, at EU's støtte til markedsudgifterne inden for landbrugsudgifterne og EU's 
direkte støtte i 2004 beløber sig til 40,2 milliarder euro ud af et samlet budget på 111,3 
milliarder euro sammenlignet med 6,5 milliarder euro til landdistriktsudviklings-
politikken, og som henviser til, at den nuværende landdistriktsudviklingspolitik stadig er 
rettet mod strukturpolitiske mål i stedet for at sikre naturbevaring og støtte miljøvenlig og 
bæredygtig landbrugspraksis,

G. der henviser til, at Kommissionens finansielle overslag for perioden 2007-2013 er i 
overensstemmelse med den beslutning, som Rådet i 2002 traf i Bruxelles, om at fastfryse 
landbrugsudgifterne på 2006-niveauet med forbehold af en årlig justering for inflation på 
1 %, og der henviser til, at der i henhold til disse forslag afsættes et beløb på 301 
milliarder euro til markedsudgifterne inden for landbrugsudgifterne og direkte betalinger 
(43 milliarder euro om året i gennemsnit) og et beløb på 88,75 milliarder euro til 
landdistriktsudviklingsforanstaltninger (12,6 milliarder euro i gennemsnit), og der 
henviser til, at beløbene til landdistriktsudvikling omfatter de EUGFL-foranstaltninger, 
som tidligere blev finansieret under strukturfondene,

H. der henviser til, at budgettet til sådanne foranstaltninger også er fastfrosset på 2006-
niveauet og kun er udvidet med bevillinger for Bulgarien og Rumænien, selv om Det 
Europæiske Råd i 2002 ikke fastsatte et loft for foranstaltningerne til udvikling af 
landdistrikterne, hvilket betyder, at en ny væsentlig opgave som forvaltning af Natura 
2000-nettet ikke kan tilføjes uden en tilsvarende forøgelse af budgettet,

I. der henviser til, at Kommissionen skønner, at de årlige udgifter til forvaltning af Natura 
2000-nettet, herunder ikke de beskyttede havområder, vil beløbe sig til 6,1 milliarder euro,

J. der henviser til, at medlemsstaterne i Malahide (den 27. maj 2004) enedes om, at der skal 
fastlægges ordninger, som kan sikre tilstrækkelig og garanteret EU-medfinansiering af 
Natura 2000-nettet, og som henviser til, at det i budskabet fra Malahide også anføres, at 
dette bl.a. bør omfatte forbedring af Life-Natur-instrumentet inden for rammerne af det 
nye finansieringsinstrument for miljøet parallelt med forbedret støtte fra struktur- og 
landdistriktsudviklingsfondene,

K. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om de finansielle overslag for 2007-
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2013 (KOM(2004) 0487) anfører, at Kommissionen vil "forlange, at medlemsstaterne 
viser, hvorledes de ved udviklingen af deres nationale programmer under strukturfondene 
har taget hensyn til miljøets finansieringsbehov inkl. relevante aspekter ved Natura 2000 
…",

1. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at foreslå en strategisk tilgang til 
finansieringen af Natura 2000;

2. glæder sig over Kommissionens erklæring om, at EU's støtte til udvikling af 
landdistrikterne og strukturfondene skal yde et væsentligt bidrag til medfinansieringen af 
Natura 2000-nettet, og glæder sig over muligheden for at finansiere Natura 2000 via EU's 
støtte til udvikling af landdistrikterne og strukturfondene;

3. understreger, at Natura 2000-lokaliteter og naturressourcer sikrer væsentlige fordele for 
offentligheden og ofte for økonomisk isolerede områder, herunder betydelige direkte 
lokale indkøb, øget potentiale for turisme, betydelige sundhedsmæssige fordele, stigende 
beskæftigelse i sektoren, som i øjeblikket rummer ca. 125.000 arbejdspladser i EU-15, 
uddannelsesmæssige ressourcer og økologiske livsbetingende systemer af høj værdi;

4. bemærker dog, at finansieringen af Natura 2000-lokaliteterne via den integrerede tilgang i 
øjeblikket er forbundet med betydelige begrænsninger og forhindringer, herunder navnlig 
at 

- de specifikke kriterier for de geografiske områder, der er berettiget til støtte fra 
strukturfondene, ville udelukke nogle af de mest truede naturtyper og arter

- bevaring af biodiversitet indtil nu ikke har været fastlagt som et væsentligt mål for 
EU's støtte til udvikling af landdistrikterne og strukturfondene og i lokale og regionale 
sammenhænge endda kan være i strid med andre mål for den socioøkonomiske 
udvikling

- finansiering af Natura 2000-lokaliteter ville konkurrere direkte med andre økonomiske 
og sociale projekter, f.eks. de transeuropæiske net eller strukturtilpasningerne inden 
for landbruget

- programmerne for og forvaltningen af EU's støtte til udvikling af landdistrikterne og 
strukturfondene er udformet med henblik på at støtte den regionale socioøkonomiske 
udvikling, og at de myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen heraf, i øjeblikket 
kun har begrænset kompetence inden for naturbevaring, idet de mangler den ekspertise 
og viden, der er nødvendig for at kunne forvalte projekter med naturbevaringsmæssige 
mål;

5. anerkender, at den integrerede tilgang vil være effektiv, hvis den gennemføres på en 
konsekvent måde, men understreger, at tidligere erfaringer viser, at dette kun er lykkedes i 
få tilfælde; finder, at de foreslåede forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne 
og strukturfondene ikke omfatter tilstrækkelige bestemmelser vedrørende Natura 2000, 
hvilket betyder, at de ikke opfylder Kommissionens ambition og bringer opfyldelsen af 
EU's biodiversitetsmål inden 2010 i fare;
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6. mener, at de foreslåede forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne samt 
struktur- og fiskerifondene skal tilpasses, så gennemførelsen af Natura 2000 og opfyldelse 
af biodiversitetsmålene prioriteres højt; sådanne justeringer bør bl.a. omfatte 
bestemmelser, som:

- gør frigivelsen af strukturelle midler afhængig af tilstrækkelige nationale Natura 2000-
finansieringsplaner, jf. Kommissionens meddelelse om finansielle overslag

- omfatter et mål under EU's støtte til udvikling af landdistrikterne udelukkende 
vedrørende Natura 2000 ledsaget af en minimumsprocent, som skal bruges på dette 
mål, som det er sket for de andre mål for landdistriktsudvikling, og som sikrer, at dette 
yderligere prioriterede område ledsages af yderligere finansiering til udvikling af 
landdistrikterne

- sikrer tilstrækkelig økonomisk støtte til Natura 2000-lokaliteter i havområder;

7. opfordrer Kommissionen til at justere sit forslag om et finansielt instrument for miljøet 
(Life+), så det kommer til at omfatte et særligt biodiversitetsmål under den pågældende 
fond med henblik på at yde støtte til forvaltning af Natura 2000-lokaliteter i tillæg til EU's 
støtte til udvikling af landdistrikterne samt struktur- og fiskerifondene;

8. understreger, at Kommissionens beregnede årlige omkostninger til Natura 2000-nettet på 
6,1 milliarder euro sandsynligvis er en betydelig undervurdering af de samlede 
omkostninger ved forvaltning af nettet, og at det derfor kun bør betragtes som det 
nødvendige minimumsbeløb;

9. opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning til Europa-Parlamentet om 
gennemførelsen af den integrerede tilgang, når resultatet af forordningerne om støtte til 
udvikling af landdistrikterne samt struktur- og fiskerifondene foreligger, og til at 
fremsætte forslag om en særlig fond til dette formål, hvis der heri ikke afsættes 
øremærkede midler til forvaltning af Natura 2000;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

På Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001 forpligtede EU's stats- og regeringschefer sig 
til at standse faldet i biodiversitet i EU inden 2010. Denne forpligtelse blev bekræftet på 
topmødet i juni 2004 og udgør en del af EU's forpligtelse til at standse faldet i biodiversitet 
globalt. Det er vedtaget, at vilde fugle skal være en strukturel EU-indikator for biodiversiteten 
i EU. Fuglebestandene på landet er i dag truede, hvilket er et tegn på, at andre flora- og 
faunagrupper er i tilsvarende drastisk tilbagegang.

Der er sket betydeligt fremskridt i etableringen af Natura 2000-nettet af beskyttede områder 
gennem udpegningen af mere end 18.000 lokaliteter i hele EU. Når nettet er fuldt udbygget, 
forventes det at dække mere end 15 % af EU's territorium med en stor andel af havområder (i 
øjeblikket 7,7 millioner ha).

Etablering af et veltilrettelagt og tilstrækkeligt Natura 2000-net er en afgørende faktor for 
opfyldelsen af 2010-målet. Uden tilstrækkelig økonomisk sikkerhed vil opfyldelsen af dette 
mål være usikker.

Socioøkonomiske fordele

Ud over fordelene for biodiversiteten vil et effektivt forvaltet Natura 2000-net kunne spille en 
vigtig rolle for løsningen af to aktuelle problemstillinger på det offentlige område: den 
økonomiske nedgang i landdistrikterne og forbedring af befolkningens livskvalitet.

Natura 2000-lokaliteter, der forvaltes effektivt, er hovedsagelig multifunktionelle og hjælper 
med at forbedre diversiteten i ofte økonomisk fjerntliggende områder gennem direkte og 
indirekte indkøb. Det anslås, at der i EU-15 er 125.000 arbejdspladser inden for 
naturbeskyttelsesrelaterede aktiviteter. Naturbevaring er i modsætning til land- og skovbrug 
en sektor i vækst. Visse særligt populære lokaliteter rummer også et betydeligt potentiale for 
turismeindustrien, hvilket forbedrer landdistrikternes muligheder for økonomisk 
diversificering.

Fordelene for offentligheden omfatter økologiske livsbetingende systemer af høj værdi, f.eks. 
vandrensning og forebyggelse af oversvømmelser. Undersøgelser har vist, at 
bevaringsindsatsen vil hjælpe med at bevare aktiver til en værdi af flere milliarder euro. 
Natura 2000-lokaliteter udgør også en omfattende uddannelsesmæssig ressource. Disse 
lokaliteter bør fremmes, og investeringerne heri øges med henblik på at maksimere dette 
potentiale. Fysisk inaktivitet er en væsentlig helbredsrisiko, der kan forebygges, og som 
skaber stigende sundhedsproblemer og byrder for sundhedssystemerne. Tilgængelige 
beskyttede områder med passende faciliteter udgør et offentligt anlæg, som kan spille en 
vigtig rolle for mindskelsen af byrderne for de offentlige sundhedssystemer gennem 
opmuntring til fysisk aktivitet.
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Udgiftsoverslag

I Kommissionens meddelelse anslås det, at Natura 2000-nettet vil koste 6,1 milliarder euro 
om året. Foreløbige beregninger udført af ngo'er viser, at dette sandsynligvis er en betydelig 
undervurdering. Efter ordførerens mening bør Kommissionens overslag på 6,1 milliarder euro 
absolut opfattes som en vejledende minimumsomkostning.

Strategi eller "politisk respons"?

Som primær strategi foreslår Kommissionen at integrere Natura 2000-finansieringen i EU's 
politikker vedrørende forvaltning af områder, nemlig politikkerne vedrørende 
landdistriktsudvikling og samhørighed. Det kan kun lykkes, hvis dette valg af politik i 
tilstrækkelig grad afspejles i forordningen om støtte til udvikling af landdistrikterne, 
Samhørighedsfonden og strukturfondene. Dette repræsenterer en vigtig test af EU's 
forpligtelse til at fremme den miljømæssige integration, jf. Cardiff-processen og EU's strategi 
for bæredygtig udvikling.

I rapporten fra ekspertgruppen (Arbejdsgruppen om habitatdirektivets artikel 8) anføres tre 
løsningsmodeller til sikring af samfinansieringen: 1) anvendelse af eksisterende EU-fonde, 2) 
udvidelse og opdatering af Life-Natur-instrumentet, 3) oprettelse af et nyt 
finansieringsinstrument, der er specielt beregnet for Natura 2000. Kommissionen vil benytte 
løsningsmodel 1) og integrere finansieringen i EU's støtte til udvikling af landdistrikterne og 
strukturfondene. Denne tilgang vil være velkommen, men det skal bemærkes, at denne 
strategi i øjeblikket er forbundet med en række iøjnefaldende begrænsninger og hindringer,
herunder især:

• Forvaltning af mange truede naturtyper, f.eks. vådområder, og arter, f.eks. 
kejserørnen, vil ikke være omfattet af politikken for udvikling af landdistrikterne eller 
samhørighedspolitikken.

• Biodiversitet er stadig ikke hovedmålet for EU's støtte til udvikling af landdistrikterne 
og strukturfondene. Disse fonde tager i dag udgangspunkt i andre generelle 
socioøkonomiske prioriteringer. Selv med de nylige ændringer i den fælles 
landbrugspolitik, jf. reformen i 2003, er hovedformålet for EU's støtte til udvikling af 
landdistrikterne og strukturfondene ikke naturbevaring. Finansiering af Natura 2000-
lokaliteter vil konkurrere direkte med andre økonomiske og sociale projekter, f.eks. de 
transeuropæiske net eller strukturtilpasningerne inden for landbruget.

• De myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte og fordele EU's støtte til udvikling af 
landdistrikterne og midlerne i strukturfondene, har ofte kun begrænset ekspertise og 
kompetence inden for naturbevaring. Det er derfor vigtigt, at en særlig fond, som 
forvaltes af de institutioner, der er ansvarlige for naturbevaringen, fortsat spiller en 
væsentlig rolle i finansieringen af Natura 2000.

• Det er en realitet, at der i de fleste medlemsstater kun er begrænsede offentlige midler 
til rådighed for aktiviteterne under Natura 2000-nettet.
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Berørte parter har ofte kritiseret, at det nuværende system ikke er målrettet, hvilket skaber 
frygt for, at en integreret tilgang vil være for kompleks og vanskelig at gennemføre korrekt
med henblik på at opnå målrettede og konkrete forbedringer i biodiversiteten.

Arbejdsgruppen om habitatdirektivets artikel 8 konkluderer derfor, at det står klart: "at de 
eksisterende EU-samfinansieringsordninger er uegnede til at løse den udfordring, som 
implementeringen af Natura 2000 udgør. Ordningerne er komplekse og kan involvere et stort 
antal fonde, der hver har sine kriterier og ansøgningsprocesser og er udformet med henblik på 
snarere at opfylde egne mål end Natura 2000's. Ingen af fondene er disponible på lang sigt, 
hvad angår hele spektret af aktiviteter, der er knyttet til forvaltningen af Natura 2000." 

Det Europæiske Miljøagentur ser naturbevaring i et langt bredere perspektiv end 
Kommissionens tilgang. Miljøagenturet har bl.a. udtalt, at opfyldelse af disse mål kræver, at 
man overvåger, kortlægger, vurderer og forstår 1) årsagssammenhængen mellem 
menneskelige aktiviteter, de belastninger, disse medfører, og indvirkningerne af disse 
belastninger for miljøet generelt og biodiversiteten i særdeleshed, 2) mulighederne for, at 
bestemte foranstaltninger kan mindske og forebygge faldet i biodiversitet, og 3) virkningerne 
og effektiviteten af de aftalte foranstaltninger til fordel for biodiversiteten.

Miljøagenturet anfører videre, at der er mange indbyrdes forbundne aktiviteter, som påvirker 
biodiversiteten. Agenturet mener, at vurderinger skal integreres, og at forskellige eksperter og 
berørte parter skal inddrages. På tværs af EU er der kun begrænsede og meget forskelligartede 
oplysninger om status for og udvikling i biodiversiteten. Denne situation vil sandsynligvis 
hurtigt ændre sig, da overvågning af biodiversitet er tidskrævende, bekostelig og vanskelig at 
prioritere og derfor kun har modtaget relativ beskeden støtte indtil videre.

I dag kan visse Natura 2000-forvaltningsaktiviteter finansieres under landdistrikts- og 
samhørighedspolitikken. Indtil nu er midlerne fra disse instrumenter i flere tilfælde blevet 
anvendt på Natura 2000-lokaliteter med godt resultat. Omfanget har været begrænset, hvilket 
viser, at status quo opretholdes, hvis der ikke tildeles en prioritering under de relevante 
forordninger, og at der vil ikke blive etableret et strategisk finansieret net. 

Kommissionen foreslår ikke, at gennemførelsen af Natura 2000-nettet gøres obligatorisk for 
nogen af de omhandlede fonde. Uden yderligere tilpasning af de relevante forordninger vil en 
sådan tilgang kunne bringe biodiversiteten i fare, idet det vil svare til en såkaldt "optimistisk" 
tilgang. Det er kendetegnende, at Kommissionen anfører: "Lad os nu se, hvordan 
medlemsstaterne vil integrere de forhåndenværende muligheder i deres programmer og planer 
for den næste finansieringsperiode." Kommissionen anfører videre: "Det er imidlertid ikke 
muligt at fastsætte et mål for støttesatsen, fordi de endelige udgifter vil afhænge af, hvilken 
prioritet der tillægges Natura 2000 i de enkelte medlemsstaters programmer". 

Med mindre end seks år tilbage inden 2010 må det betragtes som urealistisk, hvis man 
forventer, at de administrative systemer vil udvikle sig og skabe omfattende forbedringer i 
biodiversiteten, uden at der findes en biodiversitetsfond, som kan fremme 
mainstreamingprocessen. Det ville være politisk og praktisk beklageligt, hvis EU på 
nuværende tidspunkt opgav sin eneste særlige biodiversitetsfond. Life-Natur har vist sig at 
være vellykket og har givet valuta for pengene med hensyn til at skabe biodiversitets-
forbedringer og har generelt været en succeshistorie for EU's biodiversitetspolitikker. 
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Opretholdelse af en tilpasset biodiversitetsfond efter 2006 vil sikre en løsningsmodel baseret 
på "forbedret integration".

Selv om Kommissionen i princippet kan have ret i, at integreringstilgangen på lang sigt vil 
være den mest effektive løsning, er det særdeles tvivlsomt, om denne tilgang vil fungere i 
praksis. En fuldt integreret tilgang og ophøret af en særlig biodiversitetsfond bør derfor kun 
være gældende fra den dag, hvor Kommissionen kan garantere Europa-Parlamentet, at 
integrationstilgangen fungerer tilfredsstillende. Kommissionen opfordres til hurtigt at 
iværksætte en række tilpasninger af de eksisterende fonde. Sammen med forslag om 
begrænsning af den belastning, der forårsages af menneskelige aktiviteter inden for andre 
sektorer, vil der være et solidt grundlag for ikke at forlænge specifikke diversitetsfonde, når 
processen med opfyldelse af Göteborg-målet udmønter sig i resultater. Ordføreren nærer i 
øjeblikket stor tvivl om Kommissionens henstilling, hvis den ikke ledsages af overbevisende 
forpligtelser.

Ligesom Kommissionens egen ekspertgruppe mener ordføreren, at medlemsstaterne og EU i 
fællesskab er ansvarlige for Natura 2000-nettet, eftersom naturen ikke respekterer politiske 
grænser, og at EU-fondene derfor skal dække lokaliteterne og deres forvaltningsaktiviteter.


