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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τη χρηματοδότηση του Natura 2000
(2004/2164(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – Χρηματοδότηση του Natura 2000 (COM(2004)0431), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα ,

– έχοντας υπόψη την Οδηγία 79/409/EΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 του Συμβουλίου περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της βιοποικιλότητας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα3,

– έχοντας υπόψη το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα σχέδια δράσης όσον 
αφορά τη βιοποικιλότητα στους τομείς της διατήρησης των φυσικών πόρων, της 
γεωργίας, της αλιείας και της αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας5,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης  (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο 
Gothenburg τον Ιούνιο 20016, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρώπης 
ανέλαβαν την υποχρέωση να ανατρέψουν την επιδείνωση της βιοποικιλότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 
προσδιορίζει ως στόχο να «προστατεύει και, όπου είναι αναγκαίο, να αποκαθιστά τη δομή  

  
1 ΕΕ L 103, 25.04.1979, σ.1.
2 ΕΕ C 341, 9.11.1998, σ.41.
3 ΕΕ C 262, 18.9.2001, σ. 132.
4 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ.1.
5 ΕΕ C 47 E, 27.2.2003, σ. 575.
6 Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Gothenburg, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001.
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και τη χρηματοδότηση των φυσικών συστημάτων και να σταματήσει την απώλεια της 
βιοποικιλότητας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, έως το 
2010»1,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 αναγνώρισε ότι η βιοποικιλότητα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
στη σύνολη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας και ότι έχει ουσιώδη 
σημασία για τον πλανήτη μας, την ευημερία των ανθρώπων και τα μέσα συντήρησης και 
την πολιτισμική πληρότητα των ανθρώπων· και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαίωσε τον σύνολο στόχο να επιτευχθεί 
σημαντική μείωση του σημερινού ρυθμού απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura 2000, που 
αποτελείται από περιοχές που προσδιορίστηκαν δυνάμει των κοινοτικών οδηγιών για τα 
πτηνά και τα ενδιαιτήματα, αποτελεί τον κύριο πυλώνα της κοινοτικής δράσης για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν τα περισσότερα κράτη μέλη έκαναν 
περιορισμένη χρήση των ευκαιριών που προσφέρει ο ισχύων κανονισμός για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου κατά την εφαρμογή του Natura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή ανάπτυξη συχνά 
αντιμάχονταν τις προτεραιότητες της ΕΕ για την προστασία της φύσης,

ΣΤ.Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004, από το σύνολο του εκ 111,3 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ 
προϋπολογισμού της ΕΕ, η χρηματοδότηση της ΕΕ για δαπάνες της γεωργικής αγοράς και 
άμεση ενίσχυση ανέρχεται σε 40,2 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, σε σύγκριση με τα 6,5 
δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ για την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η παρούσα πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου εξακολουθεί να στρέφεται μάλλον προς 
τους στόχους διαρθρωτικής πολιτικής παρά να διασφαλίζει την προστασία της φύσης και 
να στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες,

Ζ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές 
που καλύπτουν την περίοδο 2007-2013 σέβονται την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο 
το 2002 στις Βρυξέλλες να παγώσουν οι γεωργικές δαπάνες στο ύψος του 2006, 
καθιστώντας δυνατή την ετήσια αναπροσαρμογή 1% λόγω πληθωρισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι προτάσεις προβλέπουν συνεπώς ποσό 301 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ 
για γεωργικές δαπάνες σε δαπάνες αγοράς και άμεσες πληρωμές  (κατά μέσο όρο 43 
δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ ετησίως) και ποσό 88,75 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ για μέτρα 
ανάπτυξης της υπαίθρου (κατά μέσο όρο 12,6 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ποσά για την ανάπτυξη της υπαίθρου περιλαμβάνουν μέτρα του ΕΓΤΠΕ τα 
οποία προηγουμένως χρηματοδοτούνταν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είχε 
ορίσει ανώτατο όριο για μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου, ο προϋπολογισμός για τέτοια 
μέτρα έχει και αυτός παγώσει στο ύψος του 2006, έχοντας μόνον προσθέσει πιστώσεις για 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μη επιτρέποντας έτσι την προσθήκη νέων μείζονος 

  
1 Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει το Έκτο 
Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1).
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σημασίας έργων όπως η διαχείριση του δικτύου Natura 2000 χωρίς αντίστοιχη αύξηση 
στον προϋπολογισμό,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπολογίζει το ετήσιο κόστος διαχείρισης του δικτύου 
Natura 2000 σε 6,1 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ ετησίως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν στη Malahide (27 Μαΐου 2004) ότι
πρέπει να καθιερωθούν ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την προσήκουσα και εγγυημένη 
κοινοτική συγχρηματοδότηση για το δίκτυο Natura 2000, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μήνυμα από τη Malahide αναφέρει επίσης ότι «αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, inter
alia, την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Life-Nature στο νέο 
Δημοσιονομικό Μέσο για το Περιβάλλον μαζί με την αυξημένη χρηματοδότηση από το 
διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου»,

ΙΑ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για τις δημοσιονομικές 
προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 (COM(2004)0487), αναφέρει ότι «η Επιτροπή θα 
ζητήσει να πληροφορηθεί από τα κράτη μέλη πώς έλαβαν υπόψη τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των οικείων πτυχών του Natura
2000, κατά τη χάραξη των εθνικών προγραμμάτων τους δυνάμει των διαρθρωτικών 
ταμείων...»,

1. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει μια 
στρατηγική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση του  Natura 2000·

2. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Επιτροπής ότι η ανάπτυξη της 
υπαίθρου και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά προς 
την κατεύθυνση της συγχρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000· χαιρετίζει περαιτέρω 
τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Natura 2000 από το διαρθρωτικό ταμείο και το 
ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

3. Τονίζει ότι οι περιοχές του Natura 2000 και οι φυσικοί πόροι προσφέρουν πρωταρχικής 
σημασίας δημόσια οφέλη, συχνά σε απομονωμένες από οικονομική άποψη περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών άμεσων τοπικών δαπανών, της αύξησης του 
τουριστικού δυναμικού, των σημαντικών υγειονομικών ωφελημάτων, τομέα όπου 
αυξάνεται η απασχόληση και υπολογίζεται σήμερα σε 125 000 θέσεις απασχόλησης στην 
Ευρώπη των 15, των εκπαιδευτικών πόρων και των υψηλής αξίας συστημάτων 
υποστήριξης της οικολογικής ζωής·

4. Σημειώνει ωστόσο ότι σημαντικοί περιορισμοί και φραγμοί συνδέονται επί του παρόντος 
με τη χρηματοδότηση των περιοχών του Natura 2000 μέσω της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, και ειδικότερα, 

- τα συγκεκριμένα κριτήρια για γεωγραφικές περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη 
από το διαρθρωτικό ταμείο αποκλείουν ορισμένους από τους πλέον απειλούμενους 
τύπους ενδιαιτημάτων και από τα πλέον απειλούμενα είδη·

- η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν υπήρξε έως τώρα μείζων στόχος της ανάπτυξης 
της υπαίθρου και των διαρθρωτικών ταμείων και είναι δυνατόν, σε τοπικό και 
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περιφερειακό πλαίσιο, ακόμη και να συγκρούεται με άλλους στόχους 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης·

- η χρηματοδότηση των περιοχών του Natura 2000 ανταγωνίζεται άμεσα άλλα 
οικονομικά και κοινωνικά σχέδια, όπως τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα ή η διαρθρωτική 
αναπροσαρμογή στη γεωργία·

- ο προγραμματισμός και η διαχείριση του ταμείου για την ανάπτυξη της υπαίθρου και 
των διαρθρωτικών ταμείων στρέφεται προς την ενθάρρυνση της περιφερειακής 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και οι αρμόδιοι φορείς για τη διαχείρισή τους 
εξακολουθούν επί του παρόντος να διαθέτουν περιορισμένες αρμοδιότητες για την 
προστασία της φύσης, στερούμενες της απαιτούμενης εμπειρίας και των ικανοτήτων 
για τη διαχείριση σχεδίων που έχουν ως στόχο την προστασία της φύσης·

5. Αναγνωρίζει ότι ενώ η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα είναι αποτελεσματική αν 
εφαρμόζεται με στιβαρό τρόπο, η πείρα του παρελθόντος καταδεικνύει ότι η επιτυχία 
υπήρξε μικρή· φρονεί ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί για την ανάπτυξη της υπαίθρου και 
τα διαρθρωτικά ταμεία δεν αντανακλούν τις κατάλληλες διατάξεις για το Natura 2000, 
δεν ανταποκρίνονται στη φιλοδοξία της Ανακοίνωσης και διακυβεύουν το στόχο 
βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2010· 

6. Φρονεί ότι είναι αναγκαίο να γίνουν αναπροσαρμογές στους προτεινόμενους κανονισμούς 
για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα διαρθρωτικά και τα αλιευτικά ταμεία, ώστε να 
αντανακλούν την εφαρμογή του Natura 2000 και τους στόχους βιοποικιλότητας ως 
μείζονες προτεραιότητες· αυτές οι αναπροσαρμογές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν inter
alia διατάξεις προκειμένου να:

- υπόκειται η αποδέσμευση της διαρθρωτικής χρηματοδότησης στα προσήκοντα εθνικά 
σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000, όπως ορίζεται στην Ανακοίνωση για τις 
Δημοσιονομικές Προοπτικές· 

- περιλαμβάνουν έναν στόχο στα ταμεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου αφιερωμένο 
μόνο στο Natura 2000, συνοδευόμενο από ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να 
δαπανάται σε αυτόν τον στόχο, όπως έχει συμβεί για άλλους στόχους της ανάπτυξης 
της υπαίθρου· και για να αντανακλά αυτή την πρόσθετη προτεραιότητα με επιπλέον 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

- παρέχεται προσήκουσα δημοσιονομική στήριξη για θαλάσσιες περιοχές του Natura
2000·

7. Ζητεί από την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει την πρότασή της για το δημοσιονομικό μέσο 
για το περιβάλλον, το LIFE+, ώστε να συμπεριληφθεί στο εσωτερικό αυτού του ταμείου 
ένας στόχος αφιερωμένος στη βιοποικιλότητα με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης για 
τη διαχείριση των περιοχών του Natura 2000 συμπληρωματική των χρηματοδοτήσεων 
από τα ταμεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα αλιευτικά 
ταμεία·

8. Τονίζει ότι ο υπολογισμός από την Επιτροπή του ετήσιου κόστους του δικτύου Natura
2000, που ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, κρίνεται σημαντικά χαμηλότερος του 
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συνολικού κόστους διαχείρισης του δικτύου και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ως το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό·

9. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για την εφαρμογή 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης όταν καταστεί γνωστό το αποτέλεσμα των κανονισμών 
για το διαρθρωτικό ταμείο, το αλιευτικό ταμείο και το ταμείο για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου και, σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τη 
διαχείριση του Natura 2000, να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση ταμείου αφιερωμένου 
σε αυτόν τον σκοπό·

10. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στη Διάσκεψη Κορυφής του Gothenburg τον Ιούνιο 2001, οι Αρχηγοί Κρατών δεσμεύτηκαν 
στον στόχο να σταματήσουν την απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2010. Αυτή η 
δέσμευση επιβεβαιώθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής του Ιουνίου 2004 και αποτελεί μέρος της 
δέσμευσης της ΕΕ να μειώσει τις απώλειες της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Τα άγρια πτηνά 
υιοθετήθηκαν ως ένας διαρθρωτικός δείκτης της βιοποικιλότητας της ΕΕ. Οι πληθυσμοί των 
πτηνών του αγρού τώρα απειλούνται, ενισχύοντας τις αποδείξεις για το ότι άλλες ομάδες 
χλωρίδας και πανίδας γνωρίζουν παρόμοια σημαντική μείωση του αριθμού τους.

Πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος στην εγκαθίδρυση των προστατευμένων περιοχών 
του δικτύου Natura 2000 μέσω του προσδιορισμού περισσοτέρων από 18.000 περιοχών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Όταν οριστικοποιηθεί, το δίκτυο αναμένεται να καλύπτει ποσοστό 
μεγαλύτερο του 15% της επικράτειας της ΕΕ με σημαντική θαλάσσια συνιστώσα (τώρα 7,7 
εκατομμύρια εκτάρια).

Η περιγραφή ενός σαφώς καθορισμένου και κατάλληλα χρηματοδοτούμενου δικτύου Natura
2000 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου του 2010. Χωρίς τη 
δημοσιονομική ασφάλεια, η επίτευξη αυτού του στόχου θα διακυβευτεί.

Κοινωνικοοικονομικά οφέλη

Πέραν των ωφελημάτων βιοποικιλότητας, ένα καλώς διαχειριζόμενο δίκτυο Natura 2000 θα 
πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση δύο προκλήσεων τρέχουσας κρατικής 
πολιτικής: την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της υπαίθρου και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η ορθή διαχείριση των περιοχών Natura 2000 είναι κατά το πλείστον πολυλειτουργική ως 
προς τη φύση της, συμβάλλοντας στην προώθηση της ποικιλομορφίας σε συχνά 
απομακρυσμένες από οικονομική άποψη περιοχές μέσω άμεσων και έμμεσων δαπανών. 
Υπολογίζεται ότι 125.000 θέσεις απασχόλησης στηρίζονται στην ΕΕ των 15 σε 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με δραστηριότητες προστασίας της φύσης. Η προστασία 
της φύσης είναι τομέας που γνωρίζει άνθηση, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Ορισμένες περιοχές που αποτελούν πόλο έλξης επιδεικνύουν 
επίσης σημαντική δυναμικότητα για την τουριστική βιομηχανία, προσθέτοντας στη 
δυναμικότητα οικονομικής διαφοροποίησης της υπαίθρου.

Τα δημόσια οφέλη περιλαμβάνουν υψηλής αξίας συστήματα για τη στήριξη της βιολογικής 
ζωής, όπως ο καθαρισμός του νερού και η πρόληψη των πλημμυρών. Τα στοιχεία 
υποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες διατήρησης θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση 
δισεκατομμυρίων ευρώ τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Οι περιοχές του Natura 2000 
προσφέρουν επίσης έναν ευρύ εκπαιδευτικό πόρο. Η προώθηση και οι επενδύσεις στις 
περιοχές αυτές είναι επιθυμητές προκειμένου να μεγιστοποιηθεί αυτή η δυναμικότητα. Η 
φυσική αδράνεια αποτελεί μείζονα αποτρέψιμο υγειονομικό κίνδυνο που οδηγεί σε 
εντονότερα προβλήματα υγείας και επιβαρύνει τις υγειονομικές δομές. Οι προσβάσιμες 
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προστατευμένες περιοχές με κατάλληλες εγκαταστάσεις παρέχουν μια δημόσια δυνατότητα 
που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση των βαρών της δημόσιας υγείας μέσω της 
ενθάρρυνσης της φυσικής δραστηριότητας.

Υπολογιζόμενο κόστος

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής υπολογίζεται ότι το δίκτυο Natura 2000 θα κοστίζει € 6,1 
δισεκατομμύρια ετησίως. Προκαταρκτικοί υπολογισμοί των ΜΚΟ υποδεικνύουν ότι αυτό το 
ποσό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με την άποψη της εισηγήτριας, ο 
υπολογισμός της Επιτροπής περί € 6,1 δισεκατομμυρίων θα πρέπει να θεωρηθεί ως το 
απολύτως ελάχιστο «συμβουλευτικό κόστος».

Στρατηγική – ή «Απάντηση πολιτικής»;

Η κυριότερη στρατηγική που προτείνει η Επιτροπή συνίσταται στην ένταξη της 
χρηματοδότησης του Natura 2000 στις πολιτικές διαχείρισης του χώρου της ΕΕ: τις πολιτικές 
για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη συνοχή. Αυτή η πολιτική επιλογή, για να είναι 
επιτυχής, πρέπει να αντανακλάται κατάλληλα στους κανονισμούς για το ταμείο για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. Αυτό αποτελεί κύρια 
δοκιμασία για τη δέσμευση της ΕΕ στο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης δυνάμει 
της Διαδικασίας του Κάρντιφ και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ. 

Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων (ομάδα εργασίας για το άρθρο 8 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήματα) πρότεινε τρεις επιλογές χρηματοδότησης: 1) χρησιμοποίηση των υφισταμένων 
κονδυλίων της ΕΕ· 2) αύξηση και αναβάθμιση του ταμείου LIFE-Nature· 3) σύσταση ενός 
νέου χρηματοδοτικού μέσου αφιερωμένου στο Natura 2000. Η προσέγγιση της Επιτροπής 
είναι να ακολουθήσει την επιλογή 1) και να ενσωματωθεί η χρηματοδότηση στο ταμείο για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου και το διαρθρωτικό ταμείο. Μια τέτοια ένταξη θα πρέπει να 
χαιρετισθεί, θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι επί του παρόντος αυτή η στρατηγική έχει 
κάποιους εμφανείς περιορισμούς και φραγμούς. Ειδικότερα:

• Η διαχείριση πολλών απειλούμενων τύπων ενδιαιτημάτων, όπως οι υγρότοποι, και 
ειδών, όπως ο βασιλικός αετός, δεν θα καλύπτονται από το εύρος της πολιτικής για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου ή τη συνοχή.

• Η βιοποικιλότητα εξακολουθεί να μην αποτελεί τον κύριο στόχο του ταμείου για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου και του ταμείου συνοχής. Τα ταμεία αυτά επί του παρόντος 
καθοδηγούνται από άλλες, σε μεγάλο βαθμό κοινωνικοιοικονομικές, προτεραιότητες. 
Ακόμη και με τις πρόσφατες αλλαγές στην ΚΑΠ που συμφωνήθηκαν με την 
αναμόρφωση του 2003, η αρχή της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης, ο κύριος στόχος 
του ταμείου για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του διαρθρωτικού ταμείου δεν είναι η 
προστασία της φύσης. Η χρηματοδότηση των περιοχών Natura 2000 θα ανταγωνίζεται 
άμεσα με άλλα, υψηλής προτεραιότητας οικονομικά και κοινωνικά σχέδια, όπως τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ή η διαρθρωτική αναπροσαρμογή στις καλλιέργειες.

• Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων του 
ταμείου για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του διαρθρωτικού ταμείου, συχνά 
διαθέτουν μικρή εμπειρία και λίγες δεξιότητες όσον αφορά την προστασία της φύσης. 
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Είναι επομένως σημαντικό ένα ταμείο αφιερωμένο στη βιοποικιλότητα, που θα 
διαχειρίζονται φορείς αρμόδιοι για την προστασία της φύσης, να συνεχίσει να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του Natura 2000.

• Στα περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί πραγματικότητα ότι η περιορισμένη κρατική 
χρηματοδότηση διατίθεται για δραστηριότητες που συνδέονται με το δίκτυο Natura
2000.

Ακούστηκαν από ορισμένους επικρίσεις ότι το ισχύον σύστημα δεν έχει στόχο, οδηγεί σε 
φόβους ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα είναι πολύπλοκη και ότι είναι δύσκολο να 
εφαρμοστεί ορθά ώστε να αποκομιστούν στοχευμένα κέρδη βιοποικιλότητας. 

H ομάδα εργασίας για το άρθρο 8 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα καταλήγει έτσι στο 
ακόλουθο συμπέρασμα: «Είναι προφανές ότι το υφιστάμενο εύρος των ρυθμίσεων της ΕΕ 
όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση είναι ακατάλληλο για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 
εφαρμογής του Natura 2000. Οι ρυθμίσεις είναι περίπλοκες, περιλαμβάνοντας δυνητικά 
μεγάλο αριθμό ταμείων, το καθένα από τα οποία εφαρμόζει χωριστά κριτήρια και διαδικασίες 
εφαρμογής και είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους 
στόχους μάλλον, παρά με εκείνους του Natura 2000. Κανένα από τα κεφάλαια δεν είναι 
διαθέσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση για το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων που έχουν 
σχέση με τη διαχείριση του Natura 2000». 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠ) αντιμετωπίζει την προστασία της φύσης σε 
πολύ ευρύτερη προοπτική από την προσέγγιση της Επιτροπής. Η ΕΥΠ γράφει: «Η επίτευξη 
αυτών των στόχων θα απαιτήσει έλεγχο, πληροφορίες, αξιολογήσεις και κατανόηση των 
αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των πιέσεων που δημιουργούν 
και των συνεπειών αυτών των πιέσεων στο περιβάλλον γενικώς και στη βιοποικιλότητα 
ειδικώς· των επιλογών για δράσεις ώστε να μειωθεί και να προληφθεί η απώλεια 
βιοποικιλότητας· και των συνεπειών και της αποτελεσματικότητας των συμφωνημένων 
δράσεων για τη βιοποικιλότητα».

«Υπάρχουν πολλές αλληλένδετες δραστηριότητες που επιδρούν στη βιοποικιλότητα. Οι 
αξιολογήσεις χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένες και να περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων και ενδιαφερόμενους πολίτες. Επιπλέον, οι πληροφορίες είναι περιορισμένες 
και αντιφατικές σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την κατάσταση και τις τάσεις στον τομέα 
της βιοποικιλότητας. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται ότι πρόκειται σύντομα να αλλάξει 
εφόσον ο έλεγχος της βιοποικιλότητας είναι αρκετά χρονοβόρος, ακριβός και είναι δύσκολο 
να ιεραρχηθεί, ως εκ τούτου δε του έχει δοθεί σχετικά λίγη προσοχή για χρηματοδότηση».

Επί του παρόντος, ορισμένες διαχειριστικές δραστηριότητς του Natura 2000 μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από τις πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη συνοχή. Έως 
σήμερα τα κονδύλια από αυτά τα μέσα έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς σε περιοχές του  Natura 2000. Η κάλυψη ωστόσο υπήρξε μικρή, καταδεικνύοντας 
ότι το status quo, αν δεν του δοθεί προτεραιότητα δυνάμει των οικείων κανονισμών, θα 
διατηρηθεί και δεν πρόκειται να επιτευχθεί ένα στρατηγικά χρηματοδοτούμενο δίκτυο. 

Η Επιτροπή δεν προτείνει να καταστεί η εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 υποχρεωτική σε 
κανένα από τα ενδιαφερόμενα ταμεία. Χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογές στους οικείους 
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κανονισμούς, αυτή η προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί ότι διακυβεύει τη βιοποικιλότητα, με 
ό,τι μπορεί να αποκληθεί ως «αισιόδοξη» προσέγγιση. Έχει σημασία ότι η Επιτροπή δηλώνει 
ότι: «περιμένουμε να δούμε πώς τα κράτη μέλη θα ενσωματώσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες 
στα προγράμματα και τα σχέδιά τους για την επόμενη οικονομική περίοδο». Δηλώνει 
περαιτέρω η Επιτροπή: «Δεν είναι ωστόσο δυνατόν να ορισθεί ένας στόχος για το ύψος αυτής 
της χρηματοδότησης, εφόσον οι τελικές δαπάνες θα εξαρτώνται από την προτεραιότητα που 
θα δοθεί στο Natura από τα προγράμματα των μεμονωμένων κρατών μελών». 

Με λιγότερα από έξι χρόνια έως το 2010, δεν θεωρείται ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι θα 
εξελιχθούν οι διοικητικές δομές και ότι θα δημιουργήσουν ευρείας κλίμακας κέρδη 
βιοποικιλότητας χωρίς να διατηρηθεί ένα ταμείο βιοποικιλότητας για να διευκολύνει τη 
διαδικασία ένταξης. Θα ήταν από πολιτική και πρακτική άποψη λυπηρό αν η ΕΕ 
εγκαταλείψει τώρα το μοναδικό της ταμείο που είναι αφιερωμένο στη  βιοποικιλότητα. Το 
LIFE-Nature αποδείχτηκε επιτυχημένο και επικερδές από πλευράς δημιουργίας κερδών 
βιοποικιλότητας, και η επιτυχία αυτή συζητήθηκε κατά τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ στον 
τομέα της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση ενός αναπροσαρμοσμένου ταμείου βιοποικιλότητας 
μετά το 2006 μπορεί να παραγάγει αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί επιλογή «αυξημένης 
ολοκλήρωσης».

Ακόμη και αν η αντιμετώπιση της Επιτροπής μπορεί κατ’ αρχήν να είναι ορθή, ότι δηλαδή η 
προσέγγιση της ενσωμάτωσης είναι μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότερη, υφίστανται 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν αυτή η προσέγγιση θα είναι στην πράξη αποτελεσματική. 
Μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση και η λήξη της λειτουργίας του ταμείου που είναι 
αφιερωμένο στη βιοποικιλότητα, θα πρέπει συνεπώς να ισχύσουν μόνον από την ημέρα που η 
Επιτροπή μπορεί να διαβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η προσέγγιση της 
ενσωμάτωσης λειτουργεί κανονικά. Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει χωρίς χρονοτριβή 
ορισμένες αναπροσαρμογές στα υφιστάμενα ταμεία. Μαζί με προτάσεις όσον αφορά τον 
περιορισμό των πιέσεων που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε άλλους τομείς, θα 
δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για να μην παραταθούν συγκεκριμένα ταμεία ποικιλομορφίας, 
όταν η διαδικασία επίτευξης του στόχου του Gothenburg είναι προφανής. Η εισηγήτρια επί 
του παρόντος διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής, αν δεν 
υπάρξουν ταυτόχρονα ισχυρές δεσμεύσεις.

Σε συμφωνία με την ομάδα εργασίας της ίδιας της Επιτροπής, η εισηγήτρια έχει την 
πεποίθηση ότι, καθώς η φύση δεν σέβεται τα πολιτικά όρια, το δίκτυο  Natura 2000 αποτελεί 
κοινή ευθύνη της Κοινότητας και των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, τα ταμεία της ΕΕ θα 
πρέπει να καλύπτουν περιοχές και τις δραστηριότητες διαχείρισής τους.


