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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet –
Finansieringen av Natura 2000 (KOM(2004)0431),

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald,

– med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar1, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 1998 om kommissionens meddelande 
till rådet och Europaparlamentet om Europeiska gemenskapens strategi för biologisk 
mångfald2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2001 om genomförande av direktiv 
92/43/EEG om livsmiljöer3,

– med beaktande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram4, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2002 om kommissionens meddelande till 
rådet och Europaparlamentet om åtgärdsplaner för biologisk mångfald på områdena 
bevarande av naturresurser, jordbruk, fiskeri, ekonomiskt samarbete och utveckling5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet, jordbruksutskottet och utskottet för regional 
utveckling (A6-…/2005), och av följande skäl

A. Vid Europeiska rådets möte i Göteborg i juni 20016 förband sig Europas stats- och 
regeringschefer att vända minskningen av den biologiska mångfalden i Europeiska 
unionen till år 2010.

B. Gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram specificerar målet att ”skydda och vid behov 
återställa de naturliga systemens struktur och funktion, och hejda förlusten av biologisk 
mångfald, både i Europeiska unionen och globalt sett, senast år 2010”7.

  
1 EGT L 103, 25.04.1979, s. 1.
2 EGT C 341, 9.11.1998, s. 41.
3 EGT C 262, 18.9.2001, s. 132.
4 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
5 EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 575.
6 Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Göteborg den 15 och 16 juni 2001.
7 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram (EGT L 242, 10.9.2002, s. 1).
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C. Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 bekräftade att den biologiska 
mångfalden spelar en avgörande roll för den globala hållbara utvecklingen och 
fattigdomsbekämpningen, och att den är nödvändig både för vår planet och för människors 
välbefinnande, försörjning och kulturella integritet. Genomförandeplanen från 
Johannesburg bekräftade det globala målet att en betydande minskning av den takt i vilken 
den biologiska mångfalden minskar skall ha uppnåtts senast år 2010.

D. Natura 2000 – det nät av skyddade områden som utsetts i enlighet med gemenskapens 
fågel- och livsmiljödirektiv – är en av grundpelarna i gemenskapens insatser för att bevara 
den biologiska mångfalden.

E. Tidigare har de flesta medlemsstaterna utnyttjat möjligheterna för att genomföra 
Natura 2000 enligt den nuvarande förordningen om landsbygdsutveckling i begränsad 
omfattning. Program för landsbygdsutveckling och regional utveckling har ofta motverkat 
EU:s prioriteringar av naturskydd.

F. Av EU:s totala budget för 2004 på 111,3 miljarder euro uppgår EU:s medel för 
jordbruksutgifter och direkt stöd till 40,2 miljarder euro, jämfört med 6,5 miljarder euro 
för landsbygdsutvecklingspolitiken. Den nuvarande landsbygdsutvecklingspolitiken är 
fortfarande mer inriktad på strukturpolitiska målsättningar än på att skydda naturen och 
stödja miljövänliga och hållbara jordbruksmetoder.

G. Kommissionens förslag till budgetplan för perioden 2007–2013 respekterar det beslut som 
rådet fattade i Bryssel 2002 att stabilisera jordbruksutgifterna på 2006 års nivå, vilket 
tillåter en årlig anpassning till inflationen med 1 procent. Dessa förslag förutskickar 
därmed ett belopp på 301 miljarder euro för jordbruksutgifter och direkta utbetalningar 
(i genomsnitt 43 miljarder euro per år) och ett belopp på 88,75 miljarder euro för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder (i genomsnitt 12,6 miljarder euro). Beloppen för 
landsbygdsutveckling omfattar EUGFJ-åtgärder som tidigare finansierades via 
strukturfonder.

H. Trots att Europeiska rådet under år 2002 inte hade satt något tak för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder, har även budgeten för sådana åtgärder stabiliserats på 
2006 års nivå, med tillägg endast av anslag för Bulgarien och Rumänien, vilket inte 
lämnar något utrymme för ännu en ny omfattande uppgift som att förvalta 
Natura 2000-nätverket utan motsvarande ökning av budgeten.

I. Kommissionen beräknar att de årliga kostnaderna för att förvalta Natura 2000-nätverket 
uppgår till 6,1 miljarder euro, utan att skyddade havsområden ingår i beräkningen.

J. Medlemsstaterna enades i Malahide (27 maj 2004) om att rutiner måste fastställas, som 
ser till att Natura 2000-nätverket får en lämplig och garanterad medfinansiering från 
gemenskapens sida, och budskapet från Malahide konstaterar också att ”detta bland annat 
bör omfatta en ökad finansiering från Life-Natur i det nya finansiella instrumentet för 
miljön, vid sidan av en ökad finansiering från struktur- och 
landsbygdsutvecklingsfonderna”.

K. Kommissionen konstaterar i sitt meddelande om budgetplanen för 2007–2013 
(KOM(2004)0487) att ”Kommissionen kommer dessutom att begära av medlemsstaterna 
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att de redovisar hur de har beaktat finansiering av miljöåtgärder, inbegriper relevanta delar 
av Natura 2000, i sina nationella program inom ramen för strukturfonderna …”.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att föreslå ett strategiskt 
tillvägagångssätt för att finansiera Natura 2000.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande att EU:s landsbygdsutvecklings-
och strukturfonder bör bidra avsevärt till medfinansieringen av Natura 2000-nätverket. 
Parlamentet ställer sig även positivt till att göra det möjligt att finansiera Natura 2000 
genom landsbygdsutvecklings- och strukturfonderna.

3. Europaparlamentet betonar att Natura 2000-områden och naturresurser innebär stora 
fördelar för allmänheten, ofta för ekonomiskt isolerade områden, inklusive betydelsefull 
lokal konsumtion, ökad turismpotential, betydande hälsofördelar, en växande 
arbetsmarknadssektor som för närvarande beräknas uppgå till 125 000 arbetstillfällen 
inom EU-15, utbildningsresurser och livsuppehållande ekosystem av stort värde.

4. Europaparlamentet konstaterar dock att det integrerade tillvägagångssättet innebär att 
finansieringen av Natura 2000-områden för närvarande är förenad med avsevärda 
begränsningar och hinder, särskilt

− de särskilda kriterier för geografiska områden som är berättigade till strukturfondsstöd, 
skulle utesluta vissa av de mest hotade livsmiljötyperna och -arterna,

− bevarandet av den biologiska mångfalden har fram till nu inte varit ett huvudmål för 
landsbygdsutvecklings- och strukturfonder och kan även strida mot andra 
socioekonomiska utvecklingsmål i ett lokalt och regionalt sammanhang,

− finansieringen av Natura 2000-områden skulle konkurrera direkt med andra 
ekonomiska och sociala projekt, som transeuropeiska nät eller strukturanpassning av 
jordbruk,

− planeringen och förvaltningen av landsbygdsutvecklings- och strukturfonder är 
inriktad på att främja regional, socioekonomisk utveckling, och de myndigheter som 
ansvarar för att förvalta dessa har för närvarande fortfarande begränsade kunskaper om 
naturskydd. De saknar den expertis och de kunskaper som krävs för att förvalta projekt 
med naturskyddsmål.

5. Europaparlamentet bekräftar att även om det integrerade tillvägagångssättet kommer att 
vara effektivt om det genomförs på ett kraftfullt sätt, så visar tidigare erfarenheter att 
framgångarna har varit begränsade. Parlamentet anser att de föreslagna förordningarna för 
landsbygdsutvecklings- och strukturfonderna inte tillräckligt återspeglar 
Natura 2000-bestämmelserna, inte motsvarar meddelandets målsättning och innebär en 
risk för att målet att vända minskningen av den biologiska mångfalden i Europeiska 
unionen till år 2010 inte uppnås.

6. Europaparlamentet anser att de föreslagna förordningarna om landsbygdsutvecklings-, 
struktur- och fiskerifonderna måste anpassas för att återspegla att genomförandet av 
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Natura 2000 och målen för biologisk mångfald tillhör de viktigaste prioriteringarna. 
Sådana anpassningar bör bland annat omfatta bestämmelser om att

− lämpliga nationella finansieringsplaner för Natura 2000, såsom föreskrivs i 
meddelandet om budgetplanen, görs till ett villkor för utbetalningar från 
strukturfonder,

− ett mål som endast är avsett för Natura 2000 inkluderas i 
landsbygdsutvecklingsfonderna, åtföljt av en minimiandel som skall användas för 
detta mål, såsom har gjorts för andra mål inom politiken för landsbygdsutveckling, 
och att denna extra prioritering återspeglas i ytterligare medel för 
landsbygdsutveckling,

− tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för marina Natura 2000-områden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sitt förslag till det finansiella 
instrumentet för miljön, Life+, genom att i denna fond inkludera ett mål, särskilt avsett för 
biologisk mångfald, om att ställa medel till förfogande för förvaltningen av 
Natura 2000-områden, som komplement till landsbygdsutvecklings-, struktur- och 
fiskerifonderna.

8. Europaparlamentet betonar att kommissionens beräkning av de årliga kostnaderna på 
6,1 miljarder euro för förvaltningen av Natura 2000-nätverket, troligen är en kraftig 
underskattning av den totala kostnaden för förvaltningen av nätverket och därför endast 
bör betraktas som ett minimibelopp.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om 
genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet när resultatet av struktur-, fiskeri-
och landsbygdsutvecklingsförordningarna är klart, och, om inga öronmärkta medel ingår 
för förvaltningen av Natura 2000, att lägga fram ett förslag till en fond som är avsedd för 
detta ändamål. 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Vid Europeiska rådets möte i Göteborg i juni 2001 förband sig Europas stats- och 
regeringschefer att vända minskningen av den biologiska mångfalden i Europeiska unionen 
till år 2010. Detta åtagande bekräftades vid toppmötet i juni 2004 och utgör en del av EU:s 
åtagande att stoppa minskningen av den globala biologiska mångfalden. Vilda fåglar har 
antagits som en strukturindikator på den biologiska mångfalden i EU. Fågelpopulationerna på 
odlade marker är för närvarande hotade, vilket stärker bevisen för att andra grupper av djur 
och växter har drabbats av en liknande omfattande minskning.

Det har gjorts stora framsteg när det gäller inrättandet av Natura 2000-nätverket och mer än 
18 000 områden har utsetts i EU. När det är klart förväntas nätverket täcka mer än 15 procent
av EU:s areal, vari ingår en betydande havsareal (för närvarande 7,7 miljoner hektar).

Ett väl utformat och tillräckligt finansierat Natura 2000-nätverk är en viktig möjlighet för att 
bidra till att uppnå målet fram till 2010. Utan tillräcklig ekonomisk säkerhet finns det risk för 
att målet inte uppnås.

Socioekonomiska fördelar

Utöver fördelarna för den biologiska mångfalden skulle ett välskött Natura 2000-nätverk ha 
stor betydelse för att lösa två utmaningar för den nuvarande offentliga politiken: landsbygdens 
ekonomiska tillbakagång och att förbättra medborgarnas livskvalitet.

Natura 2000-områden som förvaltas korrekt är oftast flerfunktionella till sin natur och bidrar 
till att främja mångfalden i ofta ekonomiskt avlägsna områden genom direkt och indirekt 
konsumtion. Uppskattningsvis är 125 000 arbetstillfällen inom EU-15 beroende av 
naturskyddsrelaterade verksamheter. Naturskyddet är en tillväxtsektor till skillnad från 
jordbruk och skogsbruk. Vissa ”smultronställen” har också en betydande potential för 
turistnäringen, vilket kan bidra till landsbygdens ekonomiska mångfald.

Till fördelarna för samhällsnyttan hör livsuppehållande ekosystem av stort värde, som 
vattenrening och översvämningsskydd. Det finns bevis som talar för att skyddsåtgärder kan 
bidra till att bevara tillgångar värda miljarder euro. Natura 2000-områden är också en 
omfattande utbildningsresurs. Främjande och investeringar i dessa områden är önskvärda för 
att maximera denna potential. Fysisk passivitet är en stor hälsorisk och kan leda till ökade 
hälsoproblem och bördor för hälso- och sjukvården. Genom att ge tillgång till skyddade 
områden med lämpliga faciliteter kan man skapa en allmän resurs som kan fylla en viktig 
funktion för att minska belastningen på folkhälsan genom att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Beräknade kostnader

I kommissionens meddelande beräknas Natura 2000-nätverket kosta 6,1 miljarder euro 
årligen. Preliminära beräkningar av icke-statliga organisationer antyder att det troligen är en 
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kraftig underskattning. Föredraganden anser att kommissionens beräknade summa på 
6,1 miljarder euro bör betraktas som ett minimibelopp

Strategi – eller ”politisk reaktion”?

Den huvudsakliga strategi som kommissionen föreslår är att göra finansieringen av 
Natura 2000 till en integrerad del av EU:s politik för förvaltning av områden: 
landsbygdsutvecklingen och sammanhållningspolitiken. För att lyckas med det måste detta 
politiska beslut återspeglas tillräckligt i förordningarna för landsbygdsutvecklings-, struktur-
och sammanhållningsfonderna. Detta är ett verkligt test av EU:s engagemang i principen om 
integrering av miljöfrågor enligt Cardiffprocessen och EU:s strategi för hållbar utveckling.

Expertgruppens rapport (arbetsgruppen för artikel 8 i livsmiljödirektivet) föreslog tre 
alternativ för medfinansiering: 1) att använda befintliga gemenskapsfonder, 2) att utöka och 
uppgradera instrumentet Life-Natur, 3) att inrätta ett nytt finansieringsinstrument som är 
särskilt avsett för Natura 2000. Kommissionens strategi är att genomföra alternativ 1 och 
integrera finansieringen i landsbygdsutvecklings- och strukturfonderna. En sådan integrering 
bör välkomnas, men det måste påpekas att denna strategi för närvarande har vissa tydliga 
begränsningar och hinder. Notera särskilt följande:

• Förvaltningen av många hotade livsmiljötyper såsom våtmarker och arter som till exempel 
kejsarörnen skulle inte omfattas av landsbygdsutvecklingen eller 
sammanhållningspolitiken.

• Den biologiska mångfalden är fortfarande inte det främsta målet för jordbruks- och 
strukturfonderna. Dessa fonder drivs för närvarande av andra, främst socioekonomiska 
prioriteringar. Även med de ändringar som nyligen gjordes i den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med 2003 års reform, principen om integrering av 
miljöfrågor, är inte naturskyddet det främsta målet för landsbygdsutvecklingen och 
strukturfonderna. Finansieringen av Natura 2000-områden kommer att konkurrera direkt 
med andra, högprioriterade ekonomiska och sociala projekt som transeuropeiska nät eller 
strukturanpassning av jordbruk.

• Ansvariga myndigheter för förvaltning och utbetalning av jordbruks- och strukturfonder 
har ofta begränsad expertis och kunskap om naturskydd. Därför är det viktigt att en 
särskild fond som förvaltas av institutioner som ansvarar för naturskydd, fortsätter att 
spela en viktig roll i finansieringen av Natura 2000.

• I de flesta medlemsstater finns det endast ett begränsat statligt stöd för verksamheter med 
anknytning till Natura 2000-nätverket.

Intressenter har framfört kritik om att det nuvarande systemet är ofokuserat, vilket leder till 
farhågor för att ett integrerat tillvägagångssätt skall vara komplicerat och svårt att genomföra 
korrekt för att skapa målinriktade, reella framsteg för den biologiska mångfalden.

Arbetsgruppen för artikel 8 i livsmiljödirektivet drar följande slutsats: ”Det framgår klart och 
tydligt att dagens system för EU-medfinansiering inte är avpassat för den utmaning det 
innebär att genomföra Natura 2000-nätverket. Finansieringsarrangemangen är mycket 
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komplexa, där ibland flera fonder kan vara inblandade som var och en har ett eget 
ansökningsförfarande och där var och en är utformad för att det egna målet skall uppnås, 
snarare än målen i Natura 2000. Ingen av fonderna kan användas på långsiktig bas för de 
verksamheter som är kopplade till förvaltningen av Natura 2000”. 

Europeiska miljöbyrån (EEA) betraktar naturskyddet i ett mycket bredare perspektiv än 
kommissionen. EEA skriver: ”För att uppnå dessa mål är det nödvändigt med övervakning, 
information, utvärderingar och insikter om följande: de orsaksmässiga sambanden mellan 
mänskliga verksamheter, de påfrestningar som dessa ger upphov till och konsekvenserna på 
miljön i allmänhet och biologisk mångfald i synnerhet, åtgärdsalternativen för att minska och 
förebygga att den biologiska mångfalden går förlorad; effekterna av och effektiviteten hos 
överenskomna åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden”.

”Det finns många, nära förbundna verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden. 
Det är viktigt att utvärderingar integreras en rad olika experter och berörda medborgare 
involveras i dem. Den information som finns om tillståndet och trenderna för den biologiska 
mångfalden är för övrigt begränsad och motsägelsefull i hela Europa. Det är inte troligt att 
denna situation kommer att ändras på kort sikt, eftersom övervakningen av den biologiska 
mångfalden är tämligen tidskrävande, kostsam och svår att prioritera, och följaktligen har 
finansieringen av den inte får någon större uppmärksamhet.”

För närvarande kan vissa Natura 2000-förvaltningsverksamheter finansieras under 
landsbygdsutvecklingen och sammanhållningspolitiken. Hittills har medel från dessa 
instrument använts framgångsrikt för Natura 2000-områden i flera fall. Men omfattningen har 
varit begränsad, vilket visar att om ingen prioritering görs enligt relevanta förordningar, 
kommer nuvarande förhållanden att bibehållas och ett strategiskt finansierat nätverk kommer 
inte att uppnås. 

Kommissionen föreslår inte att genomförandet av Natura 2000-nätverket skall vara 
obligatoriskt i någon av de berörda fonderna. Utan ytterligare anpassning av relevanta 
förordningar kan detta tillvägagångssätt ses som att den biologiska mångfalden utsätts för 
risker genom vad som skulle kunna kallas ett ”optimistiskt” tillvägagångssätt. Det är 
signifikativt att kommissionen konstaterar att: ”Det återstår att se hur medlemsstaterna 
kommer att ta till vara dessa möjligheter i sina program och planer för nästa budgetperiod”. 
Kommissionen konstaterar också: ”Det är emellertid inte möjligt att fastställa ett mål för 
nivån på denna finansiering, eftersom de slutliga utgifterna kommer att bero på hur 
Natura 2000 prioriteras i de enskilda medlemsstaternas program”. 

Med mindre än sex år kvar till 2010 vore det orealistiskt att tro att administrativa strukturer 
skulle utvecklas och medföra storskaliga framsteg för den biologiska mångfalden, utan att en 
fond bibehålls för den biologiska mångfalden som underlättar integreringsprocessen. Det vore 
politiskt och praktiskt beklagligt om EU nu skulle överge sin enda fond som är direkt avsedd 
för den biologiska mångfalden. Life-Natur har varit framgångsrik och har gett valuta för 
pengarna genom att ge fördelar för den biologiska mångfalden, och har varit en 
framgångssaga för EU:s politik när det gäller den biologiska mångfalden. Att bibehålla en 
anpassad fond för den biologiska mångfalden efter 2006 skulle ge ett alternativ som kan 
kallas ”förbättrad integration”.
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Även om kommissionen i princip kan ha rätt i att integrationsstrategin är den effektivaste på
lång sikt, finns det allvarliga tvivel om hur detta tillvägagångssätt kommer att fungera i 
praktiken. Ett fullständigt integrerat tillvägagångssätt och slutet på en fond som är avsedd för 
den biologiska mångfalden bör därför endast gälla från den dag då kommissionen kan 
garantera Europaparlamentet att integrationsstrategin fungerar korrekt. Kommissionen 
uppmanas att snabbt anta flera anpassningar av befintliga fonder. Tillsammans med förslag 
om att begränsa de tryck som mänskliga verksamheter kan orsaka på andra områden, skulle 
det finnas en ordentlig grund för att inte förlänga specifika fonder för mångfald när processen 
för att uppnå Göteborgs-målet är uppenbar. För närvarande har föredraganden allvarliga tvivel 
om kommissionens rekommendation, om inte starka åtaganden görs samtidigt.

I likhet med kommissionens egen expertarbetsgrupp anser föredraganden att 
Natura 2000-nätverket, eftersom naturen inte tar hänsyn till politiska gränser, är ett 
gemensamt ansvar för gemenskapen och medlemsstaterna. Därför bör EU-medel omfatta 
områden och deras förvaltningsverksamhet.


