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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Natura 2000 -verkoston rahoittamisesta
(2004/2164(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Natura 
2000 -verkoston rahoittaminen (KOM(2004)0431),

– ottaa huomioon biologisesta monimuotoisuudesta tehdyn yleissopimuksen,

– ottaa huomioon 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta1,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille biologista monimuotoisuutta koskevasta Euroopan 
yhteisön strategiasta2,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2001 antamansa päätöslauselman luontotyyppien 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanosta3,

– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman4,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille biologista monimuotoisuutta 
koskevista toimintasuunnitelmista luonnonvarojen säilyttämisen, maatalouden, 
kalastuksen sekä talous- ja kehitysyhteistyön alalla5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja maatalousvaliokunnan lausunnot 
(A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon, että Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiehet sitoutuivat 
Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa6 pysäyttämään 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä,

  
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EYVL C 341, 9.11.1998, s. 41.
3 EYVL C 262, 18.9.2001, s. 132.
4 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
5 EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 575.
6 Göteborgin Eurooppa-neuvoston päätelmät, 15. ja 16. kesäkuuta 2001.
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B. ottaa huomioon, että kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelman1

tavoitteena on suojella luontoa ja biologista monimuotoisuutta haitalliselta saastumiselta 
ja ennallistaa niitä tarvittaessa sekä pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen niin Euroopan unionissa kuin maailmanlaajuisesti vuoteen 2010 
mennessä,

C. ottaa huomioon, että Johannesburgissa vuonna 2001 järjestetty kestävän kehityksen 
maailmankokous tunnusti, että biologisella monimuotoisuudella on ratkaiseva osuus 
kaikessa kestävässä kehityksessä ja köyhyyden poistamisessa ja että se on olennaisen 
tärkeä planeetallemme, ihmisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle ja kulttuuriselle 
integriteetille; ottaa huomioon, että Johannesburgin täytäntöönpanosuunnitelmassa 
vahvistettiin maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä,

D. katsoo, että lintu- ja luontotyyppidirektiivien mukaisesti nimetyistä alueista muodostuva 
suojelualueiden Natura 2000 -verkosto on biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
toteutettavien yhteisön toimien keskeinen osa,

E. ottaa huomioon, että useimmat jäsenvaltiot ovat aikaisemmin hyödyntäneet rajoitetusti 
nykyisen maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen suomia mahdollisuuksia Natura 
2000 -verkoston täytäntöönpanossa; katsoo, että maaseudun ja alueellisen kehittämisen 
ohjelmat ovat usein toimineet vastoin EU:n ensisijaisia luonnonsuojelutavoitteita,

F. ottaa huomioon, että EU:n 111,3 miljardin euron kokonaistalousarviosta 
maatalousmarkkinoiden menoihin ja suoraan tukeen on osoitettu 40,2 miljardia euroa, kun 
taas maaseudun kehittämispolitiikkaan on varattu 6,5 miljardia euroa; ottaa huomioon, 
että nykyinen maaseudun kehittämispolitiikka on edelleen suuntautunut rakennepolitiikan 
tavoitteisiin pikemminkin kuin luonnonsuojelun tai ympäristöä säästävien ja kestävien 
maatalouskäytänteiden edistämiseen,

G. katsoo, että komission ehdotukset rahoitusnäkymiksi vuosille 2007–2013 noudattavat 
neuvoston Brysselissä vuonna 2002 tekemää päätöstä jäädyttää maatalousmenot vuoden 
2006 tasolle, mikä sallii yhden prosentin vuotuisen inflaation; ehdotusten mukaan 
maatalouden markkinointimenoihin ja suoriin maksuihin otetaan siis 301 miljardia euroa 
(keskimäärin 43 miljardia vuodessa) ja maaseudun kehittämiseen 88,75 miljardia euroa 
(keskimäärin 12,6 miljardia euroa vuodessa); ottaa huomioon, että maaseudun 
kehittämiseen tarkoitettu määrä sisältää EMOTR-toimia, jotka rahoitettiin aiemmin 
rakennerahastoista,

H. huomauttaa, että vaikka Eurooppa-neuvosto ei vuonna 2002 asettanut mitään ylärajaa 
maatalouden kehittämistoimille, niiden talousarvio on jäädytetty vuoden 2006 tasolle, ja 
ainoastaan Bulgariaa ja Romaniaa koskevia määrärahoja on lisätty; katsoo, että tämä estää 
esimerkiksi sellaisen uuden mittavan tehtävän aloittamista kuin Natura 2000 -verkoston 
hallinnointi ilman vastaavaa talousarvion korotusta,

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta 
ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1).
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I. ottaa huomioon, että komissio arvioi Natura 2000 -verkoston hallinnoinnin vuosittaisiksi 
kustannuksiksi 6,1 miljardia ilman, että siinä on otettu huomioon suojeltuja merialueita,

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot sopivat Malahidessa (27. toukokuuta 2004) siitä, että on 
otettava käyttöön järjestelyjä, joilla varmistetaan riittävä ja varma yhteisön yhteisrahoitus 
Natura 2000 -verkostolle, ja että Malahiden viestissä todetaan vielä, että niihin olisi 
sisällyttävä muun muassa LIFE Luonto -rahoituksen lisääminen uudessa 
ympäristörahoitusvälineessä sen lisäksi, että lisärahoitusta saadaan rakenne- ja maaseudun 
kehittämisrahastoista.

K. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille: 
Rahoitusnäkymät 2007–2013 (KOM(2004)0487) todetaan, että "komissio edellyttää 
jäsenvaltioiden osoittavan, miten ne ovat ottaneet huomioon ympäristöä koskevat, muun 
muassa Natura 2000 -verkkoon liittyvät rahoitustarpeet kansallisissa rakennerahasto-
ohjelmissaan (…)",

1. pitää myönteisenä komission aloitetta Natura 2000 verkoston rahoittamista koskevan 
strategisen lähestymistavan käyttöönotosta;

2. pitää myönteisenä komission toteamusta, että EU:n rakennerahastojen ja maaseudun 
kehittämisvarojen arvioidaan mahdollistavan huomattavan yhteisrahoituksen Natura 2000 
-verkoston täytäntöönpanoon; on tyytyväinen myös mahdollisuuteen rahoittaa 
Natura 2000 -verkostoa maaseudun kehittämis- ja rakennerahastovaroista;

3. korostaa, että Natura 2000 -alueet ja luonnonvarat tarjoavat suuria etuja kansalaisille, 
usein taloudellisesti eristyksissä oleville alueille, mukaan lukien huomattavaa paikallista 
kulutus, matkailun lisääntyminen, merkittävät terveyteen liittyvät edut, kasvavat 
työmarkkinat, joilla on nykyään arviolta noin 125 000 työpaikkaa 15 jäsenvaltion EU:ssa, 
koulutusresurssit ja arvokkaat ekologista elämänmuotoa tukevat järjestelmät; 

4. panee merkille, että integroituun lähestymistapaan perustuvaan Natura 2000 -verkoston 
rahoittamiseen liittyy kuitenkin huomattavia rajoituksia ja esteitä, kuten

– ne maantieteellisille alueille asetetut erityiskriteerit, jotka oikeuttavat 
rakennerahastotukeen, sulkisivat pois tietyt kaikkein uhanalaisimmat luontotyypit ja 
lajit,

– luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ei ole tähän mennessä ollut tärkeä 
maaseudun kehittämis- ja rakennerahastojen tavoite ja se voi olla ristiriidassa monien 
sosioekonomisten kehitystavoitteiden kanssa paikallisella ja aluetasolla, 

– Natura 2000 -verkoston rahoittaminen kilpailisi suoraan muiden talous - ja 
sosiaalihankkeiden, kuten Euroopan laajuisten verkkojen ja maatalouden 
rakennesopeutukseen liittyvien hankkeiden kanssa,

– maaseudun kehittämis- ja rakennerahastojen suunnittelu ja hallinnointi suunnataan 
alueellisen ja sosioekonomisen kehityksen edistämiseen, mutta näiden hallinnoinnista 
vastaavilla viranomaisilla on yhä nykyään rajallinen tuntemus luonnonsuojeluasioista 
eikä heillä ole tarvittavaa asiantuntemusta eikä taitoa luonnonsuojelutavoitteisiin 



PE 350.146v01-00 6/7 PR\548961FI.doc

FI

tähtäävien hankkeiden johtamiseen;

5. myöntää, että vaikka integroitu lähestymistapa on tehokas, jos se pannaan täytäntöön 
tehokkaasti, saatu kokemus osoittaa saavutusten jääneen rajallisiksi; katsoo, että ehdotetut 
maaseudun kehittämis- ja rakennerahastoja koskevat asetukset eivät heijasta riittävästi 
Natura 2000 -määräyksiä eivätkä vastaa tiedonannon tavoitteiden asettelua, vaan vaarana 
on, ettei tavoitetta biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 
2010 mennessä saavuteta;

6. katsoo, että ehdotettuihin maaseudun kehittämis-, rakenne- ja kalastusrahastoja koskevat 
asetuksiin on tarpeen tehdä mukautuksia, jotta ne vastaavat tavoitteita pitää Natura 2000 
-verkoston täytäntöönpanoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ensisijaisina 
päämäärinä; katsoo, että näihin mukautuksiin pitäisi kuulua muun muassa määräyksiä, että 

– Natura 2000 -verkostoa koskevat asianmukaiset kansalliset rahoitussuunnitelmat ovat 
ehto rakennerahastoista saatavalle rahoitukselle, kuten rahoitusnäkymistä annetussa 
tiedonannossa esitetään,

– maaseudun kehittämisrahastoihin sisällytetään yksi nimenomaan Natura 2000 
-verkostoa koskeva tavoite ja sitä varten varataan tietty vähimmäissumma, kuten on 
tehty maaseudun kehittämisrahastoihin sisältyvien muiden tavoitteiden kohdalla, ja 
että tämä ensisijainen tavoite heijastuu maaseudun kehittämiseen myönnettävässä 
lisärahoituksessa,

– Natura 2000 -merialueita varten myönnetään riittävästi taloudellista tukea;

7. pyytää komissiota mukauttamaan ympäristörahoitusvälinettä Life+ koskevaa ehdotustaan, 
niin, että tämän rahasto tavoitteena on erityisesti biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen, että siitä rahoitetaan Natura 2000 -alueiden hallinnointi ja että se täydentää 
maaseudun kehittämis-, rakenne- ja kalastusrahastoja;

8. painottaa, että komission laskelma Natura 2000 -verkoston 6,1 miljardin 
vuosikustannuksista näyttää merkittävästi alhaisemmalta kuin verkoston hallinnoinnin 
kokonaiskustannukset ja katsoo, että tätä summaa olisi pidettävä välttämättömänä 
vähimmäismääränä;

9. pyytää komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille integroidun lähestymistavan 
täytäntöönpanosta, kun maaseudun kehittämis-, rakenne- ja kalastusrahastoja koskevat 
asetusehdotukset on käsitelty, ja jos Natura 2000 -verkoston hallinnointiin ei ole varattu 
erityisiä määrärahoja, pyytää laatimaan ehdotuksen tätä tarkoitusta varten perustettavasta 
rahastosta;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Valtionpäämiehet sitoutuivat kesäkuussa 2001 pidetyssä Göteborgin huippukokouksessa 
pysäyttämään EU:n biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä. 
Sitoumus vahvistettiin kesäkuun 2004 huippukokouksessa, ja se on osa EU:n sitoumusta 
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen maailmanlaajuisesti. Luonnonvaraiset 
linnut on otettu EU:n biologisen monimuotoisuuden rakenteelliseksi indikaattoriksi. 
Viljelyalueiden lintupopulaatiot ovat uhanalaisia, mikä on lisätodiste siitä, että häviämässä on 
myös muita kasvi- ja eläinryhmiä.

Natura 2000 -suojelualueiden luomisessa on edistytty merkittävästi; EU:ssa suojeltavaksi on 
nimetty yli 18 000 aluetta. Kun verkosto on saatu valmiiksi, se odotetaan kattavan yli 
15 prosenttia EU:n alueesta, ja siihen kuuluu huomattava meriosuus (nykyään 7,7 miljoonaa 
hehtaaria).

Hyvin suunniteltu ja asianmukaisesti rahoitettu Natura 2000 -verkosto on keskeinen tekijä 
vuoden 2010 tavoitteen saavuttamisessa. Ilman asianmukaista varmuutta rahoituksesta tavoite 
vaarantuu.

Sosioekonominen hyöty

Biologisen monimuotoisuuden hyödyn lisäksi hyvin hoidetulla Natura 2000 -verkostolla on 
tärkeä rooli vastattaessa nykyisiin kahteen poliittiseen haasteeseen, jotka ovat maaseudun 
taloudellinen taantuminen ja kansalaisten elämänlaadun parantaminen.

Kunnolla hoidetut Natura 2000 -alueet ovat usein monitoiminnallisia, mikä auttaa edistämään 
usein syrjäisten talousalueiden monimuotoisuutta suorilla ja epäsuorilla sijoituksilla. Erään 
arvion mukaan 15 EU-maan luonnonsuojeluun liittyvillä toimilla tuetaan 125 000 työpaikkaa. 
Luonnonsuojelu on kasvuala, toisin kuin maa- ja metsätalous. Tietyt ns. paremmat alueet ovat 
lisäksi potentiaalisia matkailualueita, mikä lisää maaseudun talouden 
monipuolistumismahdollisuuksia.

Yleisesti hyödyttäviä ovat arvokkaat, elämää tukevat ekologiset järjestelmät, kuten vesien 
puhtaanapito ja tulvien estäminen. On nähtävissä merkkejä siitä, että luonnonsuojelutoimet 
auttavat säilyttämään miljardien eurojen edestä tällaista omaisuutta. Natura 2000 -alueet 
toimivat myös hyvinä opetusresursseina. Alueiden tukeminen ja niihin investoiminen on 
mielekästä kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Ruumiillisten ponnistelujen puute on 
huomattava ehkäistävissä oleva terveysriski; se aiheuttaa terveysongelmia ja rasittaa 
terveydenhoitojärjestelmiä. Ihmisten pääsy suojelluille, asianmukaisesti varustetuille alueille 
on yleishyödyllinen asia, jolla vähennetään kansanterveydellistä rasitusta rohkaisemalla 
ihmisiä harrastamaan liikuntaa.
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Arvioidut kustannukset

Komission tiedonannossa arvioidaan, että Natura 2000 -verkosto maksaa vuosittain 
6,1 miljardia euroa. Kansalaisjärjestöjen alustavien laskelmien mukaan arvio on selvästi 
alimitoitettu. Esittelijän mielestä komission 6,1 miljardin euron arviota on pidettävä 
ehdottomana vähimmäismääränä ja suuntaa antavana kustannuksena.

Strategia vai poliittinen reaktio?

Komission ehdottama strategia koostuu pääosin Natura 2000 -rahoituksen ohjaamisesta EU:n 
maankäyttöä koskeviin politiikkoihin eli aluekehitys- ja koheesiopolitiikkoihin. Ollakseen 
menestyksekäs tämän poliittisen valinnan on ilmettävä asianmukaisesti aluekehitys-, rakenne-
ja koheesiorahastoasetuksista. Tässä testataan, onko EU todella sitoutunut Cardiffin prosessin 
mukaiseen ympäristönäkökohtien sisällyttämiseen muihin politiikkoihin ja omaan kestävän 
kehityksen strategiaansa.

Asiantuntijaryhmän (luontotyyppidirektiivin 8 artiklassa tarkoitettu työryhmä) raportissa 
tarkastellaan kolmea yhteisrahoitusmahdollisuutta: 1) nykyiset EU-rahastot, 2) LIFE Luonto 
-rahoituksen lisääminen ja laajentaminen, 3) uusi rahoitusväline Natura 2000 -verkostoa 
varten. Komission lähestymistavassa valitaan vaihtoehto 1, ja rahoitus sisällytetään 
aluekehitys- ja rakennerahastoihin. Tämä on tervetullut asia, mutta on todettava, että 
strategiassa on tällä hetkellä ilmeisiä rajoituksia ja esteitä. Niitä voidaan eritellä seuraavasti:

– Useiden uhanalaisten luontotyyppien, kuten kosteikkojen, ja lajien, kuten keisarikotka, 
hallinnointi ei kuulu maaseudun kehittämispolitiikan tai koheesiopolitiikan 
soveltamisalaan.

– Biologinen monimuotoisuus ei edelleenkään sisälly maaseudun kehittämisrahaston ja 
rakennerahastojen päätavoitteisiin. Näiden rahastojen käyttöä ohjaavat nykyään muut, 
pääosin sosioekonomiset prioriteetit. Edes niiden yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten 
mukaan, joista sovittiin vuonna 2003, luonnonsuojelu ei kuulu maaseudun 
kehittämisrahaston ja rakennerahastojen päätavoitteisiin huolimatta siitä, että on päätetty 
sisällyttää ympäristönäkökohdat muihin politiikkoihin. Natura 2000 -kohteiden rahoitus 
kilpailee suoraan muiden ensisijaisten taloudellisten ja sosiaalisten hankkeiden, kuten 
Euroopan laajuisten verkkojen tai maatalouden rakennemuutosten, kanssa.

– Maaseudun kehittämisrahaston ja rakennerahastojen hallinnosta ja varojen jakamisesta 
vastaavilla tahoilla ei useinkaan ole kovin syvällistä kokemusta ja tietoa 
luonnonsuojelusta. Siksi on tärkeää, että Natura 2000:n rahoitusta hoidetaan omasta 
rahastosta, jota hallinnoivat luonnonsuojelun ammattilaiset.

– Konkreettinen tilanne useissa jäsenvaltioissa on sellainen, että Natura 2000 -toimiin on 
käytettävissä vain varsin rajallinen määrä valtion rahoitusta.

Asiassa mukana olevat tahot ovat arvostelleet sitä, että nykyinen järjestelmä ei ole oikein 
kohdennettu, mistä johtuu, että lähestymistapa on monimutkainen ja hankala toteuttaa niin, 
että saadaan todellisia tuloksia biologisen monimuotoisuuden hyväksi.
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Luontotyyppidirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun työryhmän raportissa todetaan, että on 
ilmeistä, että EU:n nykyiset yhteisrahoitusjärjestelyt ovat riittämättömiä Natura 2000 -
ohjelman täytäntöönpanemiseksi. Järjestelyt ovat monimutkaisia, ja niissä voi olla mukana 
koko joukko eri rahastoja, jotka kukin soveltavat omia ehtojaan ja menettelyjään ja pyrkivät 
omiin tavoitteisiinsa eivätkä niinkään Natura 2000 -tavoitteisiin. Raportin mukaan mikään 
rahastoista ei sovellu pitkällä aikavälillä kaikkien Natura 2000 -toimien täysipainoiseen 
rahoitukseen.

Euroopan ympäristökeskus (EEA) tarkastelee luonnonsuojelua paljon laajemmasta 
näkökulmasta kuin komissio. Ympäristökeskus toteaa: "Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää seurantaa, tietoa, arviointeja ja sen ymmärtämistä, millainen syysuhde vallitsee 
ihmisen toiminnan, sen aiheuttamien paineiden ja näiden paineiden ympäristöön yleensä ja 
erityisesti biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten välillä; on myös selvitettävä vaihtoehdot 
toimenpiteiksi, joilla biodiversiteetin häviämistä voidaan vähentää ja ehkäistä, sekä sovittujen 
biodiversiteettiä koskevien toimenpiteiden vaikutukset ja tehokkuus."

"On monia toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa biodiversiteettiin. 
Toimenpiteisiin on liitettävä arvioinnit ja otettava mukaan laaja-alaista asiantuntemusta sekä 
asiasta kiinnostuneita kansalaisia. Lisäksi biodiversiteetin tilaa ja suuntauksia koskevaa tietoa 
on vähän, ja se ei ole Euroopassa yhdenmukaista. Tilanne ei todennäköisesti muutu nopeasti, 
koska biodiversiteetin seuranta on aikaavievää, kallista ja vaikeasti priorisoitavaa. Siksi se on 
saanut rahoituksen kannalta suhteellisen vähän huomiota osakseen."

Tällä hetkellä tiettyjä Natura 2000 -toimia voidaan rahoittaa maaseudun kehittämispolitiikan 
ja koheesiopolitiikan puitteissa. Tähän mennessä näitä rahoitusvälineitä on käytetty 
menestyksekkäästi useilla Natura 2000 -alueilla. Kattavuus on kuitenkin ollut rajallista, mikä 
osoittaa, että mikäli asiaa ei priorisoida asetuksissa, nykytilanne säilyy eikä saada aikaan 
strategisesti rahoitettua verkostoa.

Komissio ei ehdota Natura 2000 -verkoston sitovaa toteuttamista minkään mainittujen 
rahastojen puitteissa. Ellei rahastoasetuksia mukauteta, biologinen monimuotoisuus vaarantuu 
sen johdosta, mitä kutsutaan "optimistiseksi" lähestymistavaksi. Kuvaavaa on, että komissio 
toteaa: "Nähtäväksi jää, miten jäsenvaltiot ottavat käytettävissä olevat mahdollisuudet 
huomioon seuraavan rahoituskauden ohjelmissaan ja suunnitelmissaan." Lisäksi se toteaa: "Ei 
ole kuitenkaan mahdollista vahvistaa tämän rahoituksen tavoitetasoa, koska lopulliset menot 
riippuvat siitä, minkälainen painoarvo Natura 2000:lle annetaan yksittäisten jäsenvaltioiden 
ohjelmissa."

Kun vuoteen 2010 on enää alle kuusi vuotta, ei ole realistista odottaa, että syntyy uusia 
hallinnollisia rakenteita, jotka hyödyttävät suuresti biologista monimuotoisuutta, ellei ole 
biodiversiteettirahastoa helpottamassa ympäristötoimien sisällyttämistä muihin politiikkoihin. 
Sekä poliittisista että käytännön syistä olisi valitettavaa, jos EU nyt luopuisi yksinomaan 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen tarkoitetusta rahastostaan. LIFE Natura on 
osoittautunut menestyksekkääksi, ja rahalle on saatu vastinetta biodiversiteettihyödyn 
muodossa. Se on ollut menestystarina EU:n biodiversiteettitoimissa. Mukautetun 
biodiversiteettirahaston säilyttämisellä vuoden 2006 jälkeen saataisiin aikaan "tehostettu 
yhdentäminen".

Vaikka komissio saattaakin olla periaatteessa oikeassa siinä, että yhdentäminen on pitkällä 
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aikavälillä tehokkain tapa, on syytä epäillä vahvasti, onko kyseinen lähestymistapa toimiva. 
Täydellinen yhdentäminen ja varsinaisesta biodiversiteettirahastosta luopuminen olisi 
toteutettava vasta sitten, kun komissio voi vakuuttaa Euroopan parlamentille, että 
yhdentäminen toimii kunnolla. Parlamentti kehottaa komissiota tekemään viipymättä joukon 
mukautuksia nykyisiin rahastoihin. Yhdessä niiden ehdotusten kanssa, joilla rajoitetaan 
ihmisen toiminnan muille aloille aiheuttamia paineita, saadaan terve perusta olla jatkamatta 
erityistä biodiversiteettirahastoa, kun nähdään, että Göteborgin tavoite saavutetaan. Tällä 
hetkellä esittelijällä on vahvoja epäilyksiä komission suositusten suhteen, ellei samalla tehdä 
vankkoja sitoumuksia.

Esittelijä yhtyy komission oman asiantuntijatyöryhmän näkemyksiin, että samoin kuin luonto 
ei tunne poliittisia rajoja, Natura 2000 -verkosto on yhteisön ja jäsenvaltioiden 
yhteisvastuullinen hanke, ja siksi Natura-alueiden ja niiden hallinnointitoimien kuuluu saada 
EU-rahoitusta.


