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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie finansowania programu Natura 2000 (2004/2164(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego –
finansowanie programu Natura 2000 (COM(2004)0431), 

– uwzględniając Konwencję o Różnorodności Biologicznej,

– uwzględniając dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 1998 r. w sprawie komunikatu 
Komisji skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego strategii 
różnorodności biologicznej Wspólnoty Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wykonania 
Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG3,

– uwzględniając szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji 
skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego planów działania 
w zakresie różnorodności biologicznej w obszarze ochrony zasobów naturalnych, 
rolnictwa, rybołówstwa oraz współpracy gospodarczej i na rzecz rozwoju5, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji 
Rolnictwa i Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w Göteborgu w czerwcu 2001 r.6, 
szefowie państw i rządów podjęli zobowiązanie zatrzymania procesu utraty różnorodności 
biologicznej w Unii Europejskiej do 2010 r.,

B. mając na uwadze, że celem szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego jest „ochrona, a tam gdzie to będzie konieczne, odbudowa 
struktury i finansowania systemów naturalnych oraz powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej, zarówno w Unii Europejskiej jak i w skali globalnej do 2010 r.7,

  
1 Dz.U. L 103 z 25.04.1979 r., str.1.
2 Dz.U. C 341 z 9.11.1998 r., str.41.
3 Dz.U. C 262 z 18.09.2001 r., str. 132.
4 Dz.U. L 242 z 10.09.2002 r., str.1.
5 Dz.U. C 47 E z 27.02.2003 r., str. 575.
6 Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r.
7 Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca szósty wspólnotowy program
działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.09.2002 r., str. 1).
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C. mając na uwadze, że Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 
w 2002 r. uznał, iż różnorodność biologiczna odgrywa istotną rolę w ogólnym 
zrównoważonym rozwoju i zwalczaniu biedy oraz że jest niezwykle istotna dla naszej 
planety, ludzkiej pomyślności, egzystencji i kulturalnej spójności ludzi; oraz mając na 
uwadze, że plan realizacji postanowień podjętych w Johannesburgu potwierdził globalny 
cel osiągnięcia znacznej redukcji obecnego tempa utraty różnorodności biologicznej do 
2010 r.,

D. mając na uwadze, że sieć obszarów chronionych Natura 2000 stworzonej z terenów 
wyznaczonych w ramach Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej, jest kluczowym 
filarem działań wspólnotowych dotyczących ochrony różnorodności biologicznej,

E. mając na uwadze, że w przeszłości większość Państw Członkowskich w ograniczony 
sposób korzystała z możliwości w ramach rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów 
wiejskich, aby wdrażać program Natura 2000; mając na uwadze, że programy rozwoju 
obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego często przyjmowały założenia przeciwne do 
unijnych priorytetów ochrony środowiska naturalnego,

F. mając na uwadze, że w 2004 r., z całkowitego budżetu Unii Europejskiej w wysokości 
111,3 mld euro, unijne finansowanie wydatków rynku rolniczego i pomocy bezpośredniej 
wynosi 40,2 mld euro, w porównaniu z 6,5 mld euro przeznaczonymi na politykę rozwoju 
obszarów wiejskich; mając na uwadze, obecna polityka rozwoju obszarów wiejskich jest 
ukierunkowana w stronę celów polityki strukturalnej, a nie zapewniania ochrony 
środowiska naturalnego i wspierania przyjaznych środowisku i zrównoważonych praktyk 
rolniczych,

G. mając na uwadze, że projekty Komisji dla Perspektywy Finansowej 2007-2013 
uwzględniają decyzję podjętą przez Radę w Brukseli w 2002 r. zamrożenia wydatków na 
rolnictwo na poziomie 2006 r., uwzględniając roczną inflację w wysokości 1%; mając na 
uwadze, że projekty te przewidują kwotę 301 mld euro na wydatki rynku rolniczego i 
płatności bezpośrednie (średnio 43 mld euro rocznie) i kwotę 88,75 mld euro na działania 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (średnio EUR 12,6 mld euro rocznie); mając na 
uwadze, że kwoty przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich obejmują działania 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wcześniej finansowane ze 
środków funduszy strukturalnych,

H. mając na uwadze, że mimo faktu iż w 2002 r. Rada Europejska nie ustanowiła żadnych 
pułapów na działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, budżet na te działania 
również został zamrożony na poziomie 2006 r., dodając tylko środki przydzielone dla 
Bułgarii i Rumunii, które nie uwzględniają dodania nowego ważnego zadania, jakim jest 
zarządzanie siecią Natura 2000 bez odpowiedniego wzrostu budżetu,

I. mając na uwadze, że Komisja szacuje roczny koszt zarządzania siecią Natura 2000 na 
poziomie 6,1 mld euro rocznie, nie uwzględniając morskich obszarów chronionych,

J. mając na uwadze uzgodnienia Państw Członkowskich z Malahide (27 maja 2004 r.), że 
należy poczynić ustalenia zapewniające odpowiednie i zagwarantowane 
współfinansowanie Wspólnoty sieci Natura 2000, oraz mając na uwadze, że „Wiadomość 
z Malahide” również stanowi, iż „powinno to obejmować m.in. zwiększenie finansowania 
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programów Life-Nature w ramach nowego instrumentu finansowego dla środowiska, wraz 
z rozszerzonym finansowaniem 
z funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich”,

K. mając na uwadze, że Komisja w swoim komunikacie w sprawie Perspektywy 
Finansowej 2007-2013 (COM(2004)0487), stwierdza, iż „Ponadto
Komisja będzie domagała się od Państw Członkowskich wykazania, w jaki sposób
uwzględniły one potrzeby finansowania środowiska, łącznie z odnośnymi aspektami 
programu Natura 2000, przy opracowywaniu swoich programów krajowych w ramach 
funduszy strukturalnych

1. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, aby zaproponować strategiczne podejście 
do finansowania programu Natura 2000;

2. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Komisji, że unijne fundusze strukturalne 
i fundusze rozwoju obszarów wiejskich powinny mieć istotny wkład do 
współfinansowania sieci Natura 2000; równocześnie przyjmuje z zadowoleniem 
umożliwienie finansowania sieci Natura 2000 z funduszy strukturalnych i funduszy 
rozwoju obszarów wiejskich;

3. podkreśla, że obszary Natura 2000 i zasoby naturalne przynoszą ważne publiczne 
korzyści, często na terenach odizolowanych gospodarczo, w tym istotne lokalne 
bezpośrednie wydatki, rosnący potencjał turystyczny, ważne korzyści w zakresie zdrowia, 
rosnący sektor zatrudnienia obecnie szacowany na 125 000 miejsc pracy w Unii 
Europejskiej 15 Państw Członkowskich, zasoby edukacyjne i wysoką wartość 
ekologicznych systemów podtrzymywania życia;

4. zwraca jednak uwagę, że z finansowaniem obszarów Natura 2000 wiążą się obecnie 
znaczące ograniczenia i przeszkody, poprzez zintegrowane podejście, a szczególnie, 

- szczegółowe kryteria dla obszarów geograficznych kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy strukturalnych wyłączą niektóre najbardziej zagrożone rodzaje siedlisk 
przyrodniczych i gatunków;

- ochrona różnorodności biologicznej nie była do tej pory głównym celem funduszy 
strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich i może w kontekście lokalnym 
oraz regionalnym kolidować z innymi celami rozwoju społeczno-gospodarczego;

- finansowanie obszarów Natura 2000 będzie bezpośrednio konkurować z innymi 
projektami rozwoju społeczno-gospodarczego, takimi jak Sieci Transeuropejskie lub 
dostosowanie strukturalne w rolnictwie;

- programowanie funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich 
i zarządzanie nimi jest skierowane w stronę regionalnego rozwoju, a władze 
administracyjne odpowiedzialne za zarządzanie tymi funduszami nadal mają 
ograniczone kompetencje w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a także nie 
posiadają doświadczenia i umiejętności wymaganych do zarządzania projektami 
obejmującymi cele ochrony środowiska naturalnego;
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5. uznaje, że podczas gdy zintegrowane podejście przyniesie skutki tylko wtedy, gdy będzie 
realizowane w dynamiczny sposób, przeszłe doświadczenia pokazują, że powodzenie jest 
ograniczone; uważa, że zaproponowane regulacje prawne dotyczące funduszy 
strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich nie odzwierciedlają odpowiednich 
postanowień w zakresie programu Natura 2000, nie spełniając tym samym ambicji 
komunikatu i narażając unijny cel różnorodności biologicznej do 2010 r.;

6. uznaje, że dostosowanie do zaproponowanych regulacji prawnych w zakresie funduszy 
rozwoju obszarów wiejskich, funduszy strukturalnych i rybołówstwa jest konieczne 
w celu ustanowienia celów wdrożenia programu Natura 2000 i różnorodności biologicznej 
priorytetami najwyższej wagi; takie dostosowanie powinno obejmować m.in. 
postanowienia stanowiące o:

- uzależnieniu udzielenia finansowania strukturalnego od odpowiednich krajowych 
planów finansowych dotyczących programu Natura 2000, zgodnie z komunikatem 
w sprawie Perspektywy Finansowej;

- włączeniu do funduszy rozwoju obszarów wiejskich celu poświęconego wyłącznie 
programowi Natura 2000, z określeniem minimalnego procenta, który miałby zostać 
przeznaczony na finansowanie tego celu, tak jak to ma miejsce w wypadku innych 
celów w ramach rozwoju obszarów wiejskich; oraz o odzwierciedleniu tego 
dodatkowego priorytetu w dodatkowym finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich;

- przeznaczeniu odpowiedniego wsparcia finansowego dla morskich obszarów Natura 
2000;

7. zwraca się do Komisji, aby dostosowała swój projekt do Instrumentu Finansowego na 
rzecz Środowiska LIFE+, włączając do niego cel różnorodności biologicznej w ramach 
tego funduszu, w celu zapewnienia finansowania zarządzania siecią Natura 2000 
w sposób komplementarny z funduszami rozwoju obszarów wiejskich, strukturalnymi 
i rybołówstwa;

8. podkreśla, że wykonane przez Komisję obliczenia rocznego kosztu sieci Natura 2000 
w wysokości 6,1 mld euro, są prawdopodobnie znacząco niedoszacowanymi kosztami 
zarządzania siecią, w związku z czym powinny być uznane jako niezbędne minimum;

9. zaprasza Komisję do przedstawienia sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu 
w sprawie wdrażania zintegrowanego podejścia, kiedy już znany będzie wynik regulacji 
prawnych dotyczących funduszy rozwoju obszarów wiejskich, strukturalnych 
i rybołówstwa i jeżeli nie zostaną włączone żadne fundusze przeznaczone na zarządzanie 
programem Natura 2000, aby przedstawiła propozycję dotyczącą specjalnego funduszu 
przeznaczonego na ten cel;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
estimate should be considered as an absolute minimum 'advisory cost'.
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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-
term basis for the full range of activities associated with Natura 2000 management." 
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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 Parlament Europejski 
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 
present your rapporteur has serious doubts about the Commission recommendation, if no 
strong commitments are made at the same time.
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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.


