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EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

a „Natura 2000” finanszírozásáról
(2004/2164(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a Natura 2000 
finanszírozásáról szóló közleményére (COM(2004)0431),

– tekintettel a Biodiverzitás Egyezményre,

– tekintettel a Tanács 1979. április 2-i, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK 
irányelvére1,

– tekintettel 1998. október 20-i, a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett, az Európai Közösség biodiverzitási stratégiájáról szóló közleményére vonatkozó 
állásfoglalására2,

– tekintettel 2001. január 17-i, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv végrehajtásáról szóló állásfoglalására3,

– tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programra4,

– tekintettel 2002. március 14-i, a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett, a természeti erőforrások megőrzése, a mezőgazdaság, a halászat, valamint a 
fejlesztési és gazdasági együttműködés területén meghatározott biodiverzitási cselekvési 
tervekről szóló közleményével kapcsolatos állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság, valamint a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

A. mivel az Európai Tanács 2001. júniusi, göteborgi ülésén6 az európai állam- és kormányfők 
elkötelezték magukat az Európai Unió biológiai sokszínűsége csökkenésének 2010-re 
történő megfordítása mellett,

B. mivel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program meghatározza azt a 
célkitűzést, hogy „védeni kell és szükség esetén helyre kell állítani a természetes 
rendszerek szerkezetét és finanszírozását, valamint 2010-re mind az Európai Unióban, 

  
1 HL L 103., 1979.4.25, 1. o.
2 HL C 341., 1998.11.09, 41. o.
3 HL C 262., 2001.9.18., 132. o.
4 HL L 242., 2002.9.10, 1. o.
5 HL C 47. E, 2003.02.27., 575. o.
6 Az Európai Tanács 2001. június 15–16-i, göteborgi ülésének elnökségi következtetései.
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mind globális szinten meg kell állítani a biológiai sokszínűség csökkenését”1,

C. mivel a 2002-ben Johannesburgban megrendezett Fenntartható Fejlődés Csúcskonferencia 
elismerte, hogy a biológiai sokszínűség döntő szerepet játszik az általános fenntartható 
fejlődésben és a szegénység felszámolásában, valamint alapvető fontosságú bolygónk, az 
emberi jólét és az emberek megélhetése és kulturális integritása szempontjából; és mivel a 
johannesburgi végrehajtási terv megerősítette azon általános célkitűzést, hogy a biológiai 
sokszínűség jelenlegi csökkenési mértékét 2010-re jelentősen vissza kell fogni,

D. mivel a Közösség madár- és élőhelyirányelveiben meghatározott élőhelyekből álló védett 
területek „Natura 2000”-hálózata a biológiai sokszínűség megőrzését célzó közösségi 
cselekvés alappillére,

E. mivel korábban a legtöbb tagállam csak korlátozott mértékben élt a hatályos 
vidékfejlesztési rendelet által adott lehetőségekkel a Natura 2000 végrehajtása érdekében; 
mivel a vidékfejlesztési és regionális fejlesztési programok gyakran az EU 
természetvédelmi célkitűzései ellen hatottak,

F. mivel 2004-ben az EU 111,3 milliárd eurós teljes költségvetéséből a mezőgazdasági piac 
kiadásai és a közvetlen segélyek 40,2 milliárd eurót tesznek ki, a vidékfejlesztési 
politikára előirányzott 6,5 milliárd euróval szemben; mivel a jelenlegi vidékfejlesztési 
politika a természetvédelem biztosítása és a környezetbarát és fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatok támogatása helyett továbbra is a strukturális politika célkitűzéseihez van 
kötve,

G. mivel a Bizottság 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervre irányuló javaslata 
tiszteletben tartja a Tanács által 2002-ben, Brüsszelben hozott határozatát, miszerint a 
mezőgazdasági kiadásokat a 2006-os szinten befagyasztja, az infláció miatti éves 1%-os 
kiigazítást lehetővé téve; mivel ezen javaslatok így 301 milliárd eurót irányoznak elő a 
mezőgazdasági kiadások és a közvetlen kifizetések számára (évente átlagosan 43 milliárd 
euró értékben) 88,75 milliárd eurót pedig a vidékfejlesztési intézkedések számára 
(átlagosan 12,6 milliárd euró értékben); mivel a vidékfejlesztésre vonatkozó összeg 
magában foglalja a korábban a strukturális alapokból finanszírozott EMOGA-
intézkedéseket is,

H. mivel annak ellenére, hogy 2002-ben az Európai Tanács nem határozott meg felső 
határértéket a vidékfejlesztési intézkedések számára, ezen intézkedések költségvetését 
szintén befagyasztották a 2006-os szinten, csupán Bulgária és Románia számára 
biztosítván újabb előirányzatokat, ami a költségvetés megfelelő növelése nélkül nem teszi 
lehetővé újabb nagyobb feladat beiktatását, mint például a Natura 2000 hálózat 
igazgatásáét,

I. mivel a Bizottság becslése szerint a Natura 2000 hálózat igazgatásának éves kiadásai 6,1 
milliárd eurót tesznek ki, a védett tengeri területek figyelembevétele nélkül,

J. mivel a tagállamok Malahide-ban (2004. május 27-én) megállapodtak arról, hogy 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról 
szóló 1600/2002/EK határozata (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.)
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intézkedéseket kell létrehozni a Natura 2000 hálózat megfelelő és garantált közösségi 
társfinanszírozásának biztosítására, és mivel a Malahide-i üzenet azt is leszögezi, hogy 
„ennek többek között magában kell foglalnia a Life-Nature az új környezetvédelmi 
pénzügyi eszközön belüli finanszírozásának megnövelését is a strukturális és 
vidékfejlesztési alapok megnövelt finanszírozása mellett”,

K. mivel a Bizottság a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervről szóló 
közleményében (COM(2004)0487) leszögezi, hogy „a Bizottság fel fogja kérni a 
tagállamokat annak bemutatására, hogy a környezet finanszírozási szükségleteit, többek 
között a Natura 2000 vonatkozó szempontjait miként vették figyelembe nemzeti 
programjaik strukturális alapok szerinti megalkotása során...”,

1. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, amely a Natura 2000 finanszírozása számára 
stratégiai megközelítést javasol;

2. üdvözli a Bizottság azon nyilatkozatát, hogy az EU vidékfejlesztési és strukturális 
alapjainak jelentősen hozzá kell járulnia a Natura 2000 hálózat társfinanszírozásához; 
továbbá üdvözli a Natura 2000 vidékfejlesztési és strukturális alapokból való 
finanszírozásának lehetővé tételét;

3. hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 élőhelyek és a természeti erőforrások kulcsfontosságú 
közhasznot jelentenek a gazdaságilag gyakran elszigetelt területek számára, beleértve a 
jelentős közvetlen helyi kiadásokat, az idegenforgalmi potenciál növelését, a jelentékeny 
egészségügyi hasznokat, a 15 tagú EU-ban jelenleg 125 000 munkahelynyire becsült, 
növekedő foglalkoztatási szektort, az oktatási erőforrásokat és az életet támogató értékes 
ökológiai rendszereket;

4. ugyanakkor megjegyzi, hogy az integrált megközelítés révén jelenleg jelentős 
korlátozások és akadályok kapcsolódnak a Natura 2000 finanszírozásához, elsősorban:

- a strukturális alap támogatására jogosult földrajzi területekre vonatkozó speciális 
kritériumok kizárnak néhányat a leginkább veszélyeztetett élőhelytípus és faj közül;

- a biológiai sokszínűség megőrzése mindeddig nem tartozott a vidékfejlesztési és 
strukturális alapok főbb célkitűzései közé, és helyi vagy regionális összefüggésben 
akár ellent is mondhat egyéb társadalmi-gazdasági fejlesztési céloknak;

- a Natura 2000 finanszírozása közvetlenül versenyezne egyéb gazdasági és társadalmi 
projekttel, így a transzeurópai hálózatokkal vagy a gazdálkodás strukturális 
kiigazításaival;

- a vidékfejlesztési és strukturális alapok programozása és igazgatása a regionális 
társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez van kötve, és az igazgatásukért felelős 
szerveknek jelenleg korlátozottak a természetvédelmi képességei, és hiányoznak a 
természetvédelmet célzó projektek igazgatásához szükséges szakértelmük és 
képességeik;

5. elismeri, hogy míg az integrált megközelítés csak annak erőteljes alkalmazása esetén 
hatékony, a múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy a siker szerény mértékű; úgy véli, 
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hogy a vidékfejlesztési és strukturális alapokra vonatkozó rendeletjavaslatok nem tükrözik 
megfelelően a Natura 2000 rendelkezéseit, egyúttal nem felelnek meg a közlemény 
szándékának és veszélyeztetik az EU-nak a biológiai sokszínűségre vonatkozó 2010-es 
célját;

6. úgy véli, hogy szükséges a vidékfejlesztési, strukturális és halászati alapokra vonatkozó 
rendeletjavaslatok kiigazítása annak érdekében, hogy fő célkitűzésként jelenjen meg 
bennük a Natura 2000-re és a biológiai sokszínűségre vonatkozó célok megvalósítása; 
ezen kiigazításoknak többek között magukban kell foglalniuk az alábbiakat érintő 
rendelkezéseket:

- a strukturális finanszírozás felszabadítását a megfelelő Natura 2000 finanszírozási 
tervek feltételéül kell szabni a pénzügyi tervről szóló közleményben rögzítetteknek 
megfelelően;

- a vidékfejlesztési alapok célkitűzései közé egy, kizárólag a Natura 2000-t érintő 
célkitűzést kell beiktatni, amit az e célkitűzésre fordítandó minimális százalékarány 
követ, a vidékfejlesztés egyéb célkitűzései esetében alkalmazott eljáráshoz hasonlóan; 
és a vidékfejlesztés pótlólagos finanszírozásának tükröznie kell ezt a célkitűzést;

- megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítani a tengeri Natura 2000 élőhelyek 
számára;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a környezetvédelmi pénzügyi eszközről, a LIFE+-ról szóló 
javaslatát igazítsa ki úgy, hogy az alapot egészítsék ki egy, a biológiai sokszínűségre 
vonatkozó célkitűzéssel annak érdekében, hogy a Natura 2000 élőhelyek igazgatása 
számára kiegészítő finanszírozást biztosítson a vidékfejlesztési, strukturális és halászati 
alapok mellett;

8. hangsúlyozza, hogy azzal, hogy a Bizottság a Natura 2000 hálózat éves költségeit 6,1 
milliárd euróra teszi, valószínűleg jelentős alulbecsli a hálózat teljes működtetési 
költségeit, és ezért ezt csak az elengedhetetlen minimumnak kellene tekinteni;

9. felhívja a Bizottságot, hogy amikor a strukturális, halászati és vidékfejlesztési rendeletek 
kimenetele ismert, számoljon be az Európai Parlamentnek az integrált megközelítés 
végrehajtásáról, és abban az esetben, ha nincsenek a Natura 2000 igazgatása számára 
előirányzott források, tegyen javaslatot ilyen célú külön forrásokra;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz.
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Introduction

At the June 2001 Gothenburg Summit, Heads of State committed to the target of halting 
biodiversity loss in the EU by 2010.  This commitment was reaffirmed at the June Summit in 
2004 and forms part of EU’s commitment to stem losses of global biodiversity.  Wild birds 
have been adopted as an EU structural indicator of EU biodiversity.  Farmland bird 
populations are currently endangered, reinforcing evidence that other groups of flora and 
fauna are in similar deep decline.

Significant progress has been made in the establishment of the Natura 2000 network of 
protected areas through the designation of more than 18,000 sites across the EU. When 
finalised, the network is expected to cover more than 15 % of the EU's territory with a 
significant marine component (currently 7.7 million hectares).

Delivering a well designed and adequately financed Natura 2000 network is a key opportunity 
to help deliver the 2010 target.  Without adequate financial security, this target will be put at 
risk.

Socio-economic benefits

In addition to biodiversity benefits, a well-managed Natura 2000 network should play an 
important role in the solution to two current public policy challenges: rural economic decline 
and improvement in citizens’ quality of life.

Properly managed Natura 2000 sites are mostly multi-functional in nature, helping to promote 
diversity in often economically remote areas through direct and indirect spending.  It is 
estimated that 125,000 jobs are supported in the EU-15 in nature protection related activities.  
Nature conservation is a growth sector, unlike agriculture and forestry.  Certain ‘honey pot’ 
sites also show significant potential for the tourism industry, adding to rural economic 
diversification potential.

Public benefits include high value ecological life support systems such as water purification 
and flood prevention.  Evidence suggests that conservation efforts will help to preserve 
billions of Euros of such assets.  Natura 2000 sites also offer an extensive educational 
resource.  Promotion and investment in these sites is desirable to maximise this potential.  
Physical inactivity is a major preventable health risk leading to increasing health problems 
and burdens on health structures.  Accessible protected areas with appropriate facilities 
provide a public facility that can play a role in reducing public health burdens through 
encouragement of physical activity.

Estimated costs

The Commission's Communication estimates that the Natura 2000 Network will cost € 6.1 
billion annually. Preliminary calculations by NGOs suggest that this is likely to be a 
significant underestimate. According to your 'rapporteur', the Commission’s € 6.1 billion 
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estimate should be considered as an absolute minimum 'advisory cost'.

Strategy – or ‘Policy response’?

The principal strategy proposed by the Commission is to mainstream Natura 2000 financing 
into the EU spatial management policies: the Rural Development and Cohesion policies.  In 
order to be successful, this political choice must be adequately reflected in the Rural 
Development, Structural and Cohesion fund regulations.  This represents a key test for the 
EU’s commitment to the principal of environmental integration under the Cardiff Process and 
the EU's Sustainable Development Strategy.

The Expert Group Report (Working Group on Article 8 of the Habitats Directive) proposed 
three options for co-financing: 1) use of existing EU funds; 2) increasing and upgrading the 
LIFE-Nature fund; 3) creation of a new funding instrument dedicated to Natura 2000. The 
Commission’s approach is to pursue Option 1) and integrate financing into Rural 
Development and Structural Funds. Such mainstreaming should be welcomed, but it must be 
noted that currently this strategy has some conspicuous limitations and obstacles.  In 
particular:

• Management of many endangered habitat types, such as wetlands, and species such as 
the Imperial Eagle, would not be covered by the scope of Rural Development or 
Cohesion Policy.

• Biodiversity is still not the main objective of Rural and Structural Funds. These funds 
are at present driven by other, largely socio-economic priorities. Even with the recent 
changes in the CAP agreed with the 2003 Reform, the principle of environmental 
integration, the main objective of the Rural Development and Structural Funds is not 
nature conservation. Financing of Natura 2000 sites will compete directly with other, 
high-priority economic and social projects, such as the Trans-European Networks or 
structural adjustment in farming.

• Administrations responsible for managing and disbursing Rural and Structural Funds, 
often have limited nature conservation expertise and skills. It is therefore important 
that a dedicated fund, managed by institutions responsible for nature conservation, 
continues to play a significant role in Natura 2000 financing.

• It is a reality in most Member States that limited government funding is available for 
activities linked to the Natura 2000 network.

Criticisms have been voiced by stakeholders that the present system is unfocused, leading to 
fears that an integrated approach will be complex and difficult to implement correctly in order 
to deliver targeted on-the-ground biodiversity gains.

The Working Group on Article 8 of the Habitats Directive thus concludes: "It is evident that 
the existing range of EU co-financing arrangements in unsuited to the challenge of 
implementing Natura 2000. Arrangements are complex, potentially involving a large number 
of funds, each with separate criteria and application processes and designed to deliver against 
its own objectives, rather than those of Natura 2000. None of the funds is available on a long-
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term basis for the full range of activities associated with Natura 2000 management."

The European Environment Agency (EEA) views nature protection in a much broader 
perspective than the Commission’s approach. The EEA writes: "Achieving these targets will 
require monitoring, information, assessments and understanding of: the causal relationships 
between human activities, the pressures they produce and the impacts of these pressures on 
the environment in general and biodiversity in particular; the options for actions to reduce and 
prevent biodiversity loss; and the effects and effectiveness of agreed actions on biodiversity."

"There are many inter-related activities that have an impact on biodiversity. Assessments need 
to be integrated and involve a wide range of expertise and concerned citizens. In addition, 
information is limited and inconsistent across Europe on the state and trends in biodiversity.
This situation is unlikely to change quickly since biodiversity monitoring is quite time 
consuming, costly and difficult to prioritise and hence has received relatively little attention 
for funding."

At present certain Natura 2000 management activities can be financed under rural 
development and cohesion policies.  To-date, funds from these instruments have been used 
successfully in Natura 2000 sites in a number of instances.  However, coverage has been 
limited, demonstrating that if not given a priority under the relevant regulations, the status 
quo, will be maintained and a strategically financed network will not be achieved.

The Commission does not propose to make the implementation of the Natura 2000 network 
obligatory in any of the concerned Funds. Without further adjustment to the relevant 
regulations, this approach may be seen as putting biodiversity at risk, with what could be 
termed as an 'optimistic' approach.  It is significant that the Commission states that: "it 
remains to be seen how the Member States will integrate the available opportunities in their 
programmes and plans for the next financial period." Further the Commission states: "It is 
however, not possible to fix a target for the level of this funding since the final expenditure 
will depend on the priority given to Natura within individual member states programmes".

With less than six years to go before 2010, it is considered unrealistic to expect administrative 
structures to evolve and deliver large-scale biodiversity gains without maintaining a 
biodiversity fund to facilitate the mainstreaming process.  It would be politically and 
practically regrettable if the EU were to abandon its only dedicated biodiversity fund at this 
time.  LIFE-Nature has proved successful and good value for money in terms of delivering 
biodiversity benefits, and has been a success story for the EU’s biodiversity policies.  
Maintaining an adapted biodiversity fund after 2006 would deliver what can be called 
‘enhanced integration’ option.

Even though the Commission in principle, may be correct, that the integration approach is the 
most effective in the long term, serious doubts exist as to whether this approach will work in 
practise. A fully integrated approach and the end of a dedicated biodiversity fund should 
therefore only apply from the day when the Commission can assure the European Parliament 
that the integration approach is working properly. The Commission is invited to rapidly adopt 
a number of adjustments to existing funds. Together with proposals on limiting the pressures 
that human activities cause in other sectors, there would be a sound basis for not prolonging 
specific diversity funds, when the process of achieving the Gothenburg goal is evident. At 
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present your rapporteur has serious doubts about the Commission recommendation, if no 
strong commitments are made at the same time.

In agreement with the Commission’s own expert Working Group, your Rapporteur believes 
that as nature does not respect political boundaries, the Natura 2000 network is a joint 
responsibility between the Community and Member States, and therefore EU funds should 
cover sites and their management activities.


