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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan 
rahoitusvälineestä (Life+)
(KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0621)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 
175 artiklan1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0127/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Nämä yhteisön ohjelmat eivät 
kuitenkaan kata kaikkia ympäristöalan 
rahoitustarpeita. Tukea tarvitaan myös 
yhteisön ympäristöpolitiikkaa ja -
lainsäädäntöä sekä erityisesti kuudennen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman 
painopisteitä varten.

(2) Nämä yhteisön ohjelmat eivät 
kuitenkaan kata läheskään kaikkia 
ympäristöalan rahoitustarpeita. Tukea 
tarvitaan myös yhteisön 
ympäristöpolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä 
erityisesti kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman painopisteitä varten, 
millä edistetään kestävää kehitystä.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Koska 1 kohdassa mainitut ohjelmat eivät ole varsinaisia ympäristösuojeluohjelmia, on 
tarpeen korostaa, että rahoitus ei riitä kattamaan tarpeita. Toisaalta on tärkeää korostaa 
Göteborgin Eurooppa-neuvoston 2001 määrittelemän strategian merkitystä kestävälle 
kehitykselle.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Näihin painopisteisiin kuuluvat 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2010 
mennessä ja yhteisön edun mukaisten 
luontovyöhykkeiden säilyttämistarve. 
Natura 2000 -alueiden määrittelyä ja 
nimeämistä on seurattava ja tuettava 
jatkuvasti varsinkin kyseisten alueiden 
hallinnoimiseksi, koska ne auttavat 
selvästi saavuttamaan edellä mainitut 
tavoitteet. Natura 2000 -verkostoon 
liittyvät 2 päivänä huhtikuuta 1979 
annettu direktiivi luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta1 (lintudirektiivi) sekä 
21 päivänä toukokuuta 1992 annettu 
direktiivi luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta2 (luontotyyppidirektiivi), jonka 
8 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden ja 
Euroopan unionin yhteisrahoituksesta.
_______________
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
_______________
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

Perustelu

On syytä palauttaa mieleen, että yhteisön ympäristöpolitiikkaan sisältyy sekä suojeltujen 
Natura 2000 -alueiden määrittäminen että niiden hallinnoiminen. Verkosto on tärkeä tekijä, 
jos halutaan saavuttaa tavoite eli biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysähtyminen 
vuoteen 2010 mennessä. Siksi uudessa Life+-ohjelmassa on varmistettava, että 
Natura 2000:lla on riittävä rahoitus sen toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Jäsenvaltiot sopivat toukokuussa 
2004 Malahidessa, että Natura 2000 
-verkostolle on varmistettava 
asianmukainen yhteisön yhteisrahoitus. 
Komission arvioiden mukaan Natura 
2000 -verkoston hallinnointi maksaa 
vuodessa 6,1 miljardia euroa, ja suojellut 
merialueet eivät sisälly tähän summaan. 
Kokonaiskustannukset ovat 
todennäköisesti suuremmat, ja siksi arvio 
olisi katsottava tarvittavaksi 
vähimmäissummaksi.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan saada aikaan määrärahalisäys ja Natura 2000 -verkoston 
hallinnoinnin sisällyttäminen asetuksen tavoitteisiin.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

(2 c) Ympäristöalan kansalaisjärjestöillä 
on tärkeä rooli demokraattisen 
kansalaisyhteiskunnan luojina ja tulevien 
sukupolvien etujen ja puhtaan ja 
terveellisen ympäristön ajajina 
eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ne 
osallistuvat asiantuntijaryhmien sekä 
asioita valmistelevien ja 
täytäntöönpanevien toimikuntien 
työskentelyyn ja antavat näin merkittävän 
panoksen eurooppalaisiin politiikkoihin, 
ohjelmiin ja aloitteisiin sekä luovat 
tarvittavan tasapainon ympäristöalan 
muiden toimijoiden etuihin nähden. Kun 
otetaan huomioon kansalaisjärjestöjen 
tarve ottaa kantaa yhä useampaan 
politiikan alaan ja nykyisten ja tulevien 
laajentumisten johdosta lisääntynyt 
tukikelpoisten kansalaisjärjestöjen määrä, 
Euroopan tasolla toimivien ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen tukemiseksi 
tarkoitettua kokonaismäärärahaa olisi 
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edelleen lisättävä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Luontotyyppidirektiivin 8 artiklaa 
käsitelleen asiantuntijatyöryhmän 
Natura 2000:n rahoituksesta vuonna 
2001 antamassa loppuraportissa 
suositeltiin, että lyhyellä aikavälillä "olisi 
lisättävä huomattavasti Life-Luonto-
määrärahoja ja yksinkertaistettava 
kyseisen välineen käyttöä ja tehtävä siitä 
paremmin sopiva Natura 2000 -alueiden 
erilaisten investointitarpeiden 
tukemiseen."

Tarkistus 6
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Tämän asetuksen nojalla annettava tuki 
olisi sen vuoksi suunnattava 
ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön 
kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin sekä sitä 
koskevaan tiedottamiseen ja tiedon 
levittämiseen koko EU:ssa.

(4) Tämän asetuksen nojalla annettava tuki 
olisi sen vuoksi suunnattava 
ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön 
kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin kaikkien yhteisön 
politiikkojen yhteydessä sekä sitä 
koskevaan tiedottamiseen ja tiedon 
levittämiseen koko EU:ssa.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että kaikissa yhteisön alakohtaisissa politiikoissa olisi otettava 
huomioon ympäristönäkökohdat, kuten on kirjattu kesäkuussa 1998 pidetyn Cardiffin 
Eurooppa-neuvoston päätelmiin.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On kuitenkin huolehdittava siitä, että 
siirtyminen uuden välineen käyttöön 
tapahtuu sujuvasti, ja jatkettava nykyisistä 
ohjelmista rahoitettavien toimien seurantaa 
ja tarkastuksia ohjelmien voimassaolon 

(8) On kuitenkin huolehdittava siitä, että 
siirtyminen uuden välineen käyttöön 
tapahtuu sujuvasti, ja jatkettava nykyisistä 
ohjelmista rahoitettavien toimien 
seurantaa, laadun arviointia ja tarkastuksia 
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päättymisen jälkeen. ohjelmien voimassaolon päättymisen 
jälkeen.

Perustelu

Life+-ohjelman puitteissa toteutettujen toimien tehokkuuden näkyvyyden varmistamiseksi ei 
riitä, että valvotaan rahoitusta; laadun arviointi mahdollistaa laajemman näkemyksen ja 
antaa täydellisemmän kuvan rahoitettujen toimien vaikutuksista.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Yhteisön tasolla hyväksytyn 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, joten yhteisön apu on perusteltua 
edellyttäen, että siinä ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(12) Yhteisön tasolla hyväksytyn 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, joten yhteisön apu on 
välttämätöntä: unioni on vastuussa 
yhteisön ympäristöpolitiikan 
täytäntöönpanosta ja edistämisestä,

Perustelu

Ympäristönsuojelu ei tunne rajoja, koska ympäristö on valtioiden rajat ylittävä asia. Siksi 
tehokas ja kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka on ennen kaikkea yhteisön politiikkaa: se ei 
ole pelkästään tarpeellista tai "perusteltua", vaan välttämätöntä. EU:lla on jatkossakin oltava 
vastuu sen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 9
1 artiklan 2 kohta

Life+:n yleisenä tavoitteena on edesauttaa 
yhteisön ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa ja edistää tätä kautta 
kestävää kehitystä.

Life+:n yleisenä tavoitteena on edesauttaa 
Natura 2000 -alueiden hallinnointia ja
yhteisön ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa ja edistää tätä kautta 
kestävää kehitystä.

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään Natura 2000 -alueiden hallinnoinnin yhteisrahoitus Life+-
asetuksen tavoitteisiin.
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Tarkistus 10
1 artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohta

– ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttamista sellaiselle tasolle, jolla 
vältetään ihmisen toiminnasta aiheutuvat 
vaaralliset vaikutukset 
ilmastojärjestelmään;

– ilmakehän kasvihuonekaasujen 
huomattavaa vähentämistä niiden 
vakauttamiseksi sellaiselle tasolle, jolla 
vältetään ihmisen toiminnasta aiheutuvat 
vaaralliset vaikutukset 
ilmastojärjestelmään ja estetään näin 
mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristömullistukset;

Perustelu

Tavoitteen on oltava kunnianhimoisempi kuin pelkkä kasvihuonekaasupitoisuuksien 
"vakauttaminen". Tuleva ilmastokriisi ja jo käynnissä olevat muutokset edellyttävät 
asettamaan suuria päästövähennystavoitteita. Vain näin voidaan hillitä ilmastonmuutokseen 
liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristömullistuksia.

Tarkistus 11
1 artiklan 3 kohdan 3 luetelmakohta

– sellaista luonnon järjestelmien, 
luonnollisten elinympäristöjen ja 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelua, säilyttämistä, ennallistamista ja 
toiminnan tukemista, jonka tavoitteena on 
pysäyttää aavikoituminen ja biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen;

– sellaista erityisesti Natura 2000 
-verkostolla suojeltujen luonnon 
järjestelmien, luonnollisten 
elinympäristöjen ja luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelua, 
säilyttämistä, ennallistamista ja toiminnan 
tukemista, jonka tavoitteena on pysäyttää 
aavikoituminen ja biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen;

Tarkistus 12
1 artiklan 3 kohdan 5 luetelmakohta

– strategisten lähestymistapojen laatimista 
politiikan kehittämistä, toteuttamista ja 
integrointia sekä ympäristöhallinnon 
parantamista ja tietoisuuden lisäämistä 
varten.

– strategisten lähestymistapojen laatimista 
politiikan kehittämistä, toteuttamista ja 
integrointia varten, jotta voidaan edistää
ympäristöhallinnon parantamista, 
tiedotusta, tietoisuuden lisäämistä ja saada 
asianosaiset vakuuttuneiksi oikeuksista ja 
velvollisuuksista, kustannuksista ja 
hyödyistä sekä lisäarvosta, joka 
ympäristönäkökohdilla on alakohtaisissa 
politiikoissa.
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Perustelu

On tärkeää antaa kansalaisille enemmän tietoa ja korostaa ympäristönäkökohtien lisäarvoa 
kaikissa yhteisön alakohtaisissa politiikoissa.

Tarkistus 13
1 artiklan 3 kohdan 5 a luetelmakohta (uusi)

– Euroopan kansalaisten osallisuutta 
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Kansalaisten osallisuus ympäristötavoitteiden toteutuksessa on tärkeää, ja heille tulee antaa 
aktiivinen rooli: Life+-ohjelmasta olisi tuettava kansalaisten osallisuutta rakenteellisin tai 
rahallisin keinoin.

Tarkistus 14
2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Life+, jolla tuetaan 1 artiklassa 
määritettyjen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista, koostuu kahdesta osa-
alueesta:

1. Life+, jolla tuetaan 1 artiklassa 
määritettyjen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista, koostuu kolmesta osa-
alueesta:

Perustelu

2 artiklaan on lisätty osa-alue "Natura 2000 -verkoston hallinnointi".

Tarkistus 15
2 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Natura 2000 -verkoston hallinnoinnin 
Life+-tuki, jolla
– edistetään Natura 2000 -alueiden 
perustamista, verkostoitumista ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtoa;
– tuetaan kyseisten alueiden hallinnointia 
direktiivien 79/409/ETY ja 92/43/ETY 
täytäntöönpanon mukaisesti ja autetaan 
näin saavuttamaan tavoitteena oleva 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2010 
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mennessä.

Perustelu

Osa-alue "Natura 2000 -verkoston hallinnointi" mahdollistaa Natura 2000 -alueiden 
perustamisen ja hallinnoinnin sisällyttämisen Life+-ohjelmaan. On tärkeää varmistaa, että 
hallinnoinnin rahoittavat yhdessä unioni ja jäsenvaltiot, koska sillä edesautetaan laajasti 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä, jonka unioni haluaa saavuttaa 
vuoteen 2010 mennessä. Verkosto perustuu lintudirektiiviin ja luontotyyppidirektiiviin, ja sen 
säilyttämistä uhkaa se, että komissio ei ole esittänyt ehdotuksia tehokkaan rahoituksen 
varmistamiseksi, vaikka asiasta säädetään direktiivin 92/43/ETY 8 artiklassa. Uudella osa-
alueella voidaan siis varmistaa, että Natura 2000 saa riittävästi määrärahoja unionin 
tulevassa talousarviossa.

Tarkistus 16
2 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan 1 luetelmakohta

– edistetään innovatiivisten toimintatapojen 
ja välineiden kehittämistä ja 
demonstrointia;

– edistetään innovatiivisten toimintatapojen 
ja välineiden kehittämistä ja 
demonstrointia ja näytetään niiden 
ympäristölle tuottama lisäarvo;

Perustelu

On tärkeää, että toimintatavat ja välineet ovat selvästi hyödyllisiä ja edistävät 
ympäristönsuojelua.

Tarkistus 17
2 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan 5 luetelmakohta

– tuetaan ympäristöhallinnon kehittämistä 
ja lisätään sidosryhmien, mukaan luettuina 
valtioista riippumattomat järjestöt, 
kuulemista politiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä sekä niiden osallistumista 
politiikan toteutukseen.

– tuetaan ympäristöhallinnon kehittämistä 
ja lisätään sidosryhmien, mukaan luettuina 
valtioista riippumattomat järjestöt, 
kuulemista politiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä sekä niiden osallistumista 
yhteisön politiikan toteutukseen.

Tarkistus 18
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

– tehdään kansalaiset tietoisiksi 
toimintatavan alakohtaisille politiikoille 
tuottamasta hyödystä ja selkiytetään näin 
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kestävän kehityksen käsitettä;

Perustelu

On tärkeää, että kansalaisille kerrotaan, mitä hyötyä on ympäristönäkökohtien ottamisesta 
huomioon unionin alakohtaisissa politiikoissa ja miten yhteisön ympäristöpolitiikka edistää 
kestävää kehitystä.

Tarkistus 19
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 2 luetelmakohta

– tuetaan liitännäistoimia (tiedottamista, 
viestintätoimia ja -kampanjoita, 
konferensseja jne.).

– tuetaan liitännäistoimia (tiedottamista, 
viestintätoimia ja -kampanjoita, 
konferensseja jne.), joilla saadaan 
eurooppalaista lisäarvoa.

Perustelu

Koska rahoitus on rajallista, rahoitetuissa toimissa on syytä keskittyä ensisijaisiin ja selkeää 
lisäarvoa tuottaviin seikkoihin.

Tarkistus 20
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Yhteisön tuki Natura 2000 -alueiden 
hallinnoinnille toteutetaan 
yhteisrahoituksena. Kyseisten alueiden 
hallinnointiin liittyvien kustannusten 
yhteisrahoitusosuus on 50 prosenttia ja 
enintään 75 prosenttia. Yli 50-
prosenttiseen rahoitusosuuteen 
oikeutettuja alueita koskevat erityisehdot 
on määritelty monivuotisissa ohjelmissa.

Perustelu

Natura 2000 -verkostosta säätävien lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin 8 artikla 
säädetään jäsenvaltioiden ja EU:n yhteisrahoituksesta. Muiden rahastojen tapaan 
yhteisrahoitusosuus on 50 prosenttia ja enintään 75 prosenttia.

Tarkistus 21
4 artiklan 1 kohta

1. Rahoitusta annetaan komission laatimien 1. Rahoitusta annetaan komission laatimien 
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monivuotisten strategisten ohjelmien 
tueksi. Näissä ohjelmissa määritellään 
yhteisön rahoitusta varten päätavoitteet, 
toiminnan painopistealueet, toimityypit 
sekä tavoiteltavat tulokset suhteessa 
1 artiklassa määritettyihin tavoitteisiin, ja 
niihin sisällytetään mahdollisuuksien 
mukaan ohjeelliset rahoitusarviot.

monivuotisten strategisten ohjelmien tueksi 
Euroopan parlamenttia kuullen. Näissä 
ohjelmissa määritellään yhteisön rahoitusta 
varten päätavoitteet, toiminnan 
painopistealueet, toimityypit sekä 
tavoiteltavat tulokset suhteessa 1 artiklassa 
määritettyihin tavoitteisiin, ja niihin 
sisällytetään rahoitusarviot.

Perustelu

Euroopan parlamentilla, joka on yhteisön ainoa suoraan kansalaisia edustava toimielin, on 
oltava oikeus osallistua päätöksentekoon, joka liittyy monivuotisiin strategisiin Life+-
ohjelmiin.

Tarkistus 22
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Monivuotiset ohjelmat hyväksytään 
EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Euroopan parlamentilla, joka on yhteisön ainoa suoraan kansalaisia edustava toimielin, on 
oltava oikeus osallistua päätöksentekoon, joka liittyy monivuotisiin strategisiin Life+-
ohjelmiin.

Tarkistus 23
4 artiklan 3 kohta

3. Monivuotiset ja vuotuiset ohjelmat 
hyväksytään 12 artiklassa säädettyjä 
menettelyjä noudattaen. Monivuotisia ja 
vuotuisia ohjelmia voidaan tarvittaessa 
muuttaa niiden sovelluskauden aikana 
samoja menettelyjä noudattaen.

3. Vuotuiset ohjelmat hyväksytään 
12 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen. Vuotuisia ohjelmia voidaan 
tarvittaessa muuttaa niiden sovelluskauden 
aikana samoja menettelyjä noudattaen.

Perustelu

Ks. tarkistus 22.
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Tarkistus 24
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Rahoitusta annetaan ensisijaisesti 
ympäristönsuojelusta ja ympäristön 
parantamisesta huolehtiville Euroopan 
laajuisesti toimiville kansalaisjärjestöille 
vuosittain tai monivuotisesti 3 a liitteen 
(uusi) määräysten mukaisesti 
myönnettävinä tukina.

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole annettu takuita kansalaisjärjestöjen rahallisesta tukemisesta, 
vaikka niillä on siihen oikeus, koska ne toimivat aktiivisesti ympäristöpolitiikkojen luomisessa 
ja täytäntöönpanossa. Tarkistuksessa täsmennetään Life+-varojen käyttöperiaatetta ja 
korostetaan samalla, että on talousarviossa on otettava huomioon uusin laajentuminen 
(10 uutta jäsenvaltiota) ja tuleva laajentuminen (ensiksi Romania ja Bulgaria).

Tarkistus 25
5 artiklan 2 kohta

2. Komissio voi antaa osan talousarvion 
toteutuksesta kansallisten 
julkisoikeudellisten yhteisöjen tai julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavien 
yksityisoikeudellisten yhteisöjen tehtäväksi 
varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan säännösten nojalla ja liitteessä 
3 esitettyjä valintaperusteita noudattaen.

2. Komissio voi Life+-rahoitukseen 
oikeutettujen hankkeiden valintaa lukuun 
ottamatta antaa osan talousarvion 
toteutuksesta kansallisten tai alueellisten 
julkisoikeudellisten yhteisöjen tai julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavien 
yksityisoikeudellisten yhteisöjen tehtäväksi 
varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan säännösten nojalla ja liitteessä 
3 esitettyjä valintaperusteita noudattaen. 
Komissio vastaa asian seurannasta, 
validoinnista ja arvioinnista ja antaa 
parlamentille tiedonannon.

Perustelu

Komission on voitava valvoa Life+-rahoitukseen oikeutettujen hankkeiden valintaa, sillä jos 
jäsenvaltiot saavat valintaoikeuden, ei ole takeita hankkeiden eurooppalaisesta arvosta eikä 
siitä, kohdellaanko mahdollisia tuensaajia tasapuolisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Toisaalta 
on loogista, että hyödynnetään komission ympäristöpääosastossa edeltävistä ohjelmista 
saatuja kokemuksia. ja kehittynyttä taitoa. Alueellisten yhteisöjen lisäämisellä otetaan 
huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset sisäiset rakenteet; alueellisten viranomaisten on 
voitava osallistua menettelyyn.
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Tarkistus 26
6 artiklan -1 luetelmakohta

– Natura 2000 -alueiden omistajat ja 
hallinnoijat;

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään Natura 2000:n rahoitus Life+-ohjelmaan ja täsmennetään, että 
myös alueiden hallinnoijat ja omistajat voivat olla tuensaajia.

Tarkistus 27
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio varmistaa, että luodaan 
asianmukaiset mekanismit, joilla 
varmistetaan toimintaohjelmien ja Life+-
varojen, rakennerahastovarojen, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (FEADER) varojen ja 
Euroopan kalatalousrahaston (EKR) 
varojen koordinointi suunnitteluvaiheesta 
toteutusvaiheeseen saakka.

Perustelu

Komission on varmistettava, että Life+-rahaston määrärahat koordinoidaan muiden 
rahastojen määrärahojen kanssa. Tämä on välttämätöntä, jotta ei synny päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 28
9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Rahoituspuitteiksi tämän välineen 
toteuttamista varten vahvistetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007 alkavalle ja 31 päivänä 
joulukuuta 2013 päättyvälle ajanjaksolle 
(seitsemän vuotta) 2,19 miljardia euroa.

Rahoituspuitteiksi tämän välineen 
toteuttamista varten vahvistetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007 alkavalle ja 31 päivänä 
joulukuuta 2013 päättyvälle ajanjaksolle 
(seitsemän vuotta) 23,19 miljardia euroa.

Perustelu

Komissio arvioi Natura 2000:n rahoituksesta antamassaan tiedonannossa Natura 2000 
-verkoston tarvitsevan vuosittain 6,1 miljardia euroa eli noin 3 miljardia euroa 
yhteisrahoitusta. Kun uuden Life+-välineen ohjelmakausi on 7 vuotta, Natura 2000:n tarpeet 
vuosiksi 2007–2013 ovat siis 21 miljardia euroa, ja kun siihen lisätään nykyinen summa, 
päädytään 23,19 miljardin euron kokonaissummaan. Vaikka tämä arvio Natura 2000 
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-verkoston hallinnointikustannuksista saattaa olla aivan liian vaatimaton, ehdotettu summa 
perustuu tarpeisiin, joiden komissio katsoo aiheutuvan suojeltujen Natura 2000 -alueiden 
hallinnoinnista.

Tarkistus 29
9 artiklan 3 kohta

3. Rahoitustuen ohjeellinen jakautuminen 
Life+:n kahden osa-alueen kesken 
esitetään liitteessä 2.

3. Rahoitustuen ohjeellinen jakautuminen 
Life+:n kolmen osa-alueen kesken 
esitetään liitteessä 2.

Perustelu

Ks. tarkistus 35.

Tarkistus 30
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Ympäristöalan kansalaisjärjestöjen 
tukeen tarkoitettua vuotuista talousarviota 
lisätään asteittain vuoden 2005 
talousarvion perusteella.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kansalaisjärjestöjen tarve ottaa kantaa yhä useampaan politiikan 
alaan ja nykyisten ja tulevien laajentumisten johdosta lisääntynyt tukikelpoisten 
kansalaisjärjestöjen määrä, Euroopan tasolla toimivien ympäristöalan kansalaisjärjestöjen 
tukemiseksi tarkoitettua kokonaismäärärahaa olisi edelleen lisättävä.

Tarkistus 31
13 artiklan 3 kohta

Loppuarviointi tehdään vähintään vuosi 
ennen ohjelman päättymistä ja se
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Loppuarviointi tehdään vähintään vuosi 
ennen ohjelman päättymistä. Väliarviointi 
ja loppuarviointi toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Euroopan parlamentilla, joka on yhteisön ainoa suoraan kansalaisia edustava toimielin, on 
oltava oikeus olla mukana arvioinneissa, jotka koskevat monivuotisia strategisia Life+-
ohjelmia.
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Tarkistus 32
Liite I, 1 kohta, johdantokappale

Asetuksen 1 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti voidaan muun 
muassa rahoittaa toimia aihealueilla, jotka 
tukevat kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman toteutusta. Tällaisia 
aihealueita ovat:

Asetuksen 1 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti rahoitetaan 
Euroopan unionin Natura 2000 -alueiden 
hallinnointia, pääasiassa 
ympäristönsuojelualalla toimivia 
kansalaisjärjestöjä ja toimia aihealueilla, 
jotka tukevat kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman toteutusta. 
Tällaisia aihealueita ovat:

Perustelu

Natura 2000:n hallinnoinnin ja kansalaisjärjestöjen rahoituksen sisällyttäminen Life+:aan.

Tarkistus 33
Liite I, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– luonto ja biologinen monimuotoisuus: 
Natura 2000 -verkosto (täydentäen 
maaseudun kehittämisen ja 
koheesiopolitiikan välineitä mutta ei 
päällekkäin niiden kanssa); tähän 
sisältyvät muun muassa: suojelualueiden 
hoitoa ja tiettyjen alueiden suunnittelua ja 
hoitokustannuksia koskevat innovatiiviset 
toimintatavat (myös uusilla alueilla sekä 
rakennerahastojen ja maaseudun 
kehittämisrahaston tuen ulkopuolelle 
jäävillä alueilla); biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiskehityksen 
kääntäminen vuoteen 2010 mennessä; 
metsien ja ympäristövuorovaikutusten 
seuranta yhteisössä sekä metsäpalojen 
ehkäisytoimet;

– luonto ja biologinen monimuotoisuus: 
Natura 2000 -verkosto; tähän sisältyvät 
muun muassa: suojelualueiden hoitoa ja 
suunnittelua koskevat innovatiiviset 
toimintatavat ja niiden suojelutilanteen 
seuranta; lajien suojelua koskevien 
toimintasuunnitelmien kehittämisen ja 
täytäntöönpanon rahoitus; biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiskehityksen 
kääntäminen vuoteen 2010 mennessä; 
metsien ja ympäristövuorovaikutusten 
seuranta yhteisössä sekä metsäpalojen 
ehkäisytoimet;

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että Natura 2000:n hallinnointi rahoitetaan omasta Life+-välineen osa-
alueestaan (tarkistus 15), kun taas tämä kohta koskee Life-Luonto-tyyppisten toimien 
jatkamista, so. hanketoimia ja innovatiivisia toimia.



PR\556664FI.doc 19/25 PE 355.348v01-00

FI

Tarkistus 34
Liite I, 2 kohta, -1 luetelmakohta

– Natura 2000 -alueiden rahoitushallinto 
ja asianmukaiset hallinnointitoimet

Perustelu

Natura 2000:n hallinnoinnin sisällyttäminen Life+-välineeseen.

Tarkistus 35
Liite 2

Life+:n kahdelle osa-alueelle osoitettavat 
osuudet kokonaistalousarviosta ovat 
ohjeellisesti seuraavat:

Life+:n kahdelle osa-alueelle osoitettavat 
osuudet kokonaistalousarviosta ovat 
ohjeellisesti seuraavat:

Natura 2000 -alueiden hallinnoinnin 
Life+-tuki 90 %

Täytäntöönpanon ja hallinnon Life+-tuki 
75–80 %

Täytäntöönpanon ja hallinnon Life+-tuki 
7,5–8 %

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki 20–
25 %

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki 2–
2,5 %

Perustelu

Kun otetaan huomioon Natura 2000 -verkoston hallinnointikustannusten kattamiseen 
tarvittava summa, on syytä osoittaa 90 prosenttia käytettävissä olevista varoista osa-alueelle 
"Natura 2000 -verkoston hallinnointi".

Tarkistus 36
Liite 3, 3 kohta

Nämä toimivaltaiset viranomaiset tai 
elimet (jäljempänä ’kansalliset toimistot’) 
nimeää joko komissio 
yhteisymmärryksessä kunkin jäsenvaltion 
kanssa tai jäsenvaltio itse neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 
56 artiklan sekä neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2342/2002 38 ja 39 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Nämä toimivaltaiset viranomaiset tai 
elimet (jäljempänä ’kansalliset tai 
alueelliset toimistot’) nimeää komissio 
yhteisymmärryksessä kunkin jäsenvaltion 
ja alueellisten viranomaisten kanssa 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan ja 56 artiklan sekä neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
38 ja 39 artiklan säännösten mukaisesti.
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Perustelu

Käsitteen "alueellinen" lisäämisellä otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset sisäiset 
rakenteet; alueellisten viranomaisten on voitava osallistua Life+-ohjelman määrittely-, 
hallinnointi- ja täytäntöönpanoprosessiin.

Tarkistus 37
Liite 3, 5 kohta, johdantokappale

Kansallisia toimistoja nimettäessä on 
noudatettava seuraavia valintaperusteita:

Kansallisia tai alueellisia toimistoja 
nimettäessä on noudatettava seuraavia 
valintaperusteita:

Perustelu

Käsitteen "alueellinen" lisäämisellä otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset sisäiset 
rakenteet.

Tarkistus 38
Liite 3, 6 kohta

Komissio tekee kunkin kansallisen 
toimiston kanssa sopimuksen
varainhoitoasetuksen 
täytäntöönpanosääntöjen 41 artiklan 
mukaisesti, ja sopimuksen määräyksissä 
määritetään yksityiskohtaisesti muun 
muassa tehtävät, raportointia koskevat 
säännöt, vastuiden jako sekä 
valvontajärjestelyt. Kansallisten 
toimistojen on noudatettava avoimuuden ja 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteita, 
vältettävä päällekkäisyyttä muista yhteisön 
rahoituslähteistä saatavan rahoituksen 
kanssa sekä seurattava hankkeita ja 
perittävä takaisin kaikki varat, jotka 
tuensaajien on määrä palauttaa.

Komissio tekee kunkin kansallisen tai 
alueellisen toimiston kanssa sopimuksen 
varainhoitoasetuksen 
täytäntöönpanosääntöjen 41 artiklan 
mukaisesti, ja sopimuksen määräyksissä 
määritetään yksityiskohtaisesti muun 
muassa tehtävät, raportointia koskevat 
säännöt, vastuiden jako sekä 
valvontajärjestelyt. Kansallisten 
toimistojen on noudatettava avoimuuden ja 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteita, 
vältettävä päällekkäisyyttä muista yhteisön 
rahoituslähteistä saatavan rahoituksen 
kanssa sekä seurattava hankkeita ja 
perittävä takaisin kaikki varat, jotka 
tuensaajien on määrä palauttaa.

Perustelu

Käsitteen "alueellinen" lisäämisellä otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset sisäiset 
rakenteet.
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Tarkistus 39
Liite 3 a (uusi)

Liite 3 a
Ympäristöalan kansalaisjärjestöjen 

tukeminen
Life+-välineellä yhteisrahoitetaan 
sellaisten Euroopan laajuisten 
kansalaisjärjestöjen toimintaa, jotka 
huolehtivat ensisijaisesti 
ympäristönsuojelusta ja ympäristön 
parantamisesta.
Tukea saadakseen kansalaisjärjestön on 
täytettävä seuraavat ehdot:
– sen on oltava riippumaton ja voittoa 
tavoittelematon oikeushenkilö, joka toimii 
ensisijaisesti ympäristön suojelemiseksi ja 
parantamiseksi yhteisen hyvän nimissä ja 
kestävän kehityksen aikaansaamiseksi;
– sen on toimittava Euroopan laajuisesti 
joko yksin tai (jäsenyyteen perustuvana) 
yhdistyksenä, jonka rakenne ja toiminta 
kattavat vähintään kolme Euroopan 
maata;
– sen on osallistuttava EU:n politiikan ja 
lainsäädännön kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon.
Kansalaisjärjestöjen toimintatukien 
hallinnointia ei saa delegoida 
kansalliselle tasolle. Toimintatukia 
koskevat yksityiskohtaiset ehdot 
vahvistetaan monivuotisissa 
strategiaohjelmissa.

Perustelu

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt toimivat tärkeänä yhdyssiteenä EU:n toimielinten ja suuren 
yleisön välillä ja edistävät näin hyvää ympäristöhallintoa. Jotta ne voisivat toimia 
tehokkaasti, uudessa asetuksessa olisi luotava niille monivuotiset toimintapuitteet 
(komissiolla on kuitenkin oikeus arvioida yksittäisten järjestöjen suorituskykyä ja niiden 
suunnitelmien laatua). Kansalaisjärjestöjen tukemisen olisi liityttävä selkeästi EU:n 
politiikkoihin; siksi tämän tyyppinen toiminta ei sovellu hajautettavaksi.
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PERUSTELUT

Life+ eli ympäristöalan uusi talousarviopolitiikka

Life+-välineestä käytävä keskustelu ei koske vain esiteltyä rahoitusvälinettä. Sitä ei voida 
irrottaa muista käsiteltävinä olevista politiikoista, jotka koskevat maaseudun 
kehittämisrahastoa, koheesiorahastoa, tavoitteen 2 alueita, innovatiivisen teknologian tulevia 
rahoitusvälineitä, uutta naapuruuspolitiikkaa ja tietenkin Euroopan unionin tulevaa 
talousarviota.

Nyt kun ollaan määrittelemässä rahoitusnäkymiä 7-vuotiskaudelle (2007–2013), on syytä 
tarkastella kokonaisvaltaisesti yhteisön ympäristöbudjettia. Asiaa on käsiteltävä eri 
valiokunnissa, jotta varmistetaan tulevan talousarvion koheesio ja voidaan toteuttaa unionin 
itselleen asettamat poliittiset sitoumukset. Kokonaisvaltainen näkemys on sitä tärkeämpi mitä 
kunnianhimoisempia asetetut tavoitteet ovat.

Ympäristöasiat ovat kauan joutuneet kilpailemaan muiden politiikkojen kanssa (mainittakoon 
erityisesti maatalous- ja aluekehityspolitiikka), jotka ovat huomattavasti vähentäneet 
luonnonvaroja. Nyt ympäristönäkökohdat kuuluvat tai niiden pitäisi kuulua unionin 
alakohtaisiin politiikkoihin. Niinpä tiettyjä ympäristöinvestointihankkeita rahoitetaan 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta (esim. vesihuolto).

Mutta tämä ei vielä riitä. Jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikkien tällä monitahoisella ja 
laajalla alalla asetettujen tavoitteiden erityispiirteet, luotiin vuonna 1992 Life-rahoitusväline. 
Se on kiistämättä tärkein väline ympäristöystävällisten hankkeiden edistämisessä, vaikka 
tiettyjä ympäristöpolitiikkoja varten on omia, vähäisin määrärahoin varustettuja 
erityisohjelmia, kuten Urban, tuki kansalaisjärjestöille, metsäalan Forest Focus 
-toimintaohjelma ja merten pilaantumisen estäminen.

Life-välineellä on ollut kolme kautta. Viimeisin eli Life III oli jaettu kolmeen osa-alueeseen:

– Life-Luonto: tuki luonnonsuojelutoimille

– Life-Ympäristö: tuki ympäristön parantamiseksi tarkoitetuille uutta luoville toimille

– Life-Kolmannet maat: tuki kestävän kehityksen hankkeille kolmansissa maissa.

Life-välineen avulla on luotu huomattavia hankkeita kaikilla tasoilla, vaikka talousarviot ovat 
olleet vaatimattomia. Esimerkiksi Life-Ympäristö-välineen avulla on käynnistetty 
kokeiluhankkeita ympäristön laadun parantamiseksi (energiatalous, jätehuolto, innovatiivinen 
yritysteknologia jne.).

Life-Luonto välineestä on saatu parhaat tulokset, joiden perusteella on alettu valita ja 
hallinnoida Natura 2000 -alueita. Silti Natura 2000 -alueiden luokittelu ei ole ollut 
ongelmatonta, ja verkon käyttöönotossa ilmenneet viiveet voidaan sälyttää niiden 
jäsenvaltioiden vastuulle, jotka eivät suostuneet myöntämään Natura 2000:n etuja. Siellä 
missä hankkeet on toteutettu, Natura 2000 on osoittautunut tärkeäksi kestävän kehityksen 
tekijäksi.
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Life+-välineen näkymät 2007–2013

Kysymys kuuluu, miten EU:n ympäristöpolitiikka rahoitetaan. Komissio on ehdotuksessaan 
pitänyt Life+-välineen ympäristöalan erityisrahoitusvälineenä, mikä on hyvä asia. Life on 
tähän päivään mennessä ainoa rahoitusväline, jolla on edistetty tehokkaasti EU:n 
ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehitystä ja täytäntöönpanoa.

Komission asetusehdotuksessa Life+-välineen tavoitteet ja sisältö herättävät kuitenkin 
hämmennystä. Ehdotuksen epämääräisyys ja epätäsmällisyys sekä puuttuvat määritelmät 
tärkeimmistä asioista, joilla on tarkoitus saavuttaa kestävän kehityksen strategian, Göteborgin 
strategian, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan strategian ja 
ilmastonmuutoksen torjuntastrategian tavoitteet, antavat aiheen kysyä, mihin komissio itse 
asiassa pyrkii.

Integrointi: mitä hyötyä ympäristölle?

Ympäristöpolitiikan täytäntöönpanossa komissio on valinnut integraation 
talousarviomoottoriksi ja jättää näin vastuun hankkeiden valinnasta ja täytäntöönpanosta 
muille, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa ympäristöalan ymmärrystä ja asiantuntemista.

Komission Life+-ehdotus osoittaa, että se ei halua ottaa yhteisön tasolla vastuuta 
ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta, vaan delegoi sen jäsenvaltioille. Komissio on tehnyt 
"a la carte" -ehdotuksen, joka antaa jäsenvaltioille vapauden valita toimet, jotka ne aikovat 
toteuttaa unionin yhteisrahoituksella.

Tässä vastuun siirrossa ei oteta huomioon, että ympäristöpolitiikkaa on toteutettava yhteisön 
tasolla, koska ympäristö ei rajoitu valtioiden rajoihin. Vastuuta ei saa siirtää, koska sillä 
tuhotaan unionin ympäristöpolitiikkojen yhtenäisyys.

Life+-väline on tarkoitus kohdistaa pääasiassa ympäristöpolitiikan tukitoimiin ja tässä 
kahteen alaan: täytäntöönpano ja hallinnointi sekä tiedotus ja viestintä. Määräraha-arviot ovat 
ällistyttäviä, kun tiedetään, millaisia toimia unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
(ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet ja huomattavia investointeja vaativa 
vesipuitedirektiivi).

Koska ei ole asianmukaisia määrärahoja, komissio on panostanut strategiaan, jonka mukaan 
ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kaikissa politiikoissa. Se toivoo, että suuremmilla 
budjeteilla varustettujen muiden politiikkojen avulla voidaan varmistaa 
ympäristöpainotteisten kestävän kehityksen strategian ja Lissabonin strategian täytäntöönpano 
lisäämättä määrärahoja lainkaan. Ehdotus on tuomittu epäonnistumaan.

Natura 2000

Ehdotuksen toinen puute liittyy Natura 2000 -verkon hallinnoinnin rahoitukseen vuosina 
2007–2013. Tämä siitäkin huolimatta, että luontotyyppidirektiivin 8 artiklaa käsitellyt 
asiantuntijatyöryhmä korosti raportissaan, että luontotyyppidirektiivi ja Natura 2000 ovat 
strategisesti tärkeitä ja että ne on nykyään tunnustettu tärkeimmiksi yhteisön välineiksi, joilla 



PE 355.348v01-00 24/25 PR\556664FI.doc

FI

voidaan toteuttaa uusi maailmanlaajuinen ja yhteisön tavoite eli biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä.

Komission "integrationistinen" tapa suhtautua Natura 2000 -ohjelmaan voitaisiin ymmärtää 
yhdessä sellaisen yhteisön politiikan kanssa, jonka määritelmään ja rakennepoliittisiin 
budjettikohtiin on kirjattu erityisesti ja täsmällisesti Natura 2000 -alueiden hallinnoinnista 
vastaaminen.

Natura 2000:n rahoituksesta antamassaan tiedonannossa komissio esitti Natura 2000:n 
hallinnointikustannuksiksi 6,1 miljardia euroa, joista 5 miljardia 15 "vanhassa" jäsenvaltiossa 
ja miljardi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Ympäristöjärjestöjen mukaan arviot kattavat vain puolet 
kyseisten alueiden hallinnointiin tarvittavista investoinneista. Siksi 6,1 miljardin euron summa 
on katsottava ehdottomaksi vähimmäissummaksi.

Kuitenkaan näitä tarpeita, joista puolet koituu jäsenvaltioille, ei ole kirjattu yhteenkään 
budjettikohtaan eikä esitetty osuutena rakennerahastoista, vaikka niiden on komission mukaan 
huolehdittava tarpeiden täyttämisestä. Luontotyyppidirektiivin 8 artiklaa käsitellyt työryhmä 
on vahvistanut, että komissio on jättänyt täysin huomiotta rakennerahastoja koskevan tärkeän 
ehdon, jonka mukaan FEADER-, FEDER- ja Euroopan sosiaalirahastoon voidaan sisällyttää 
erityinen lauseke, joka velvoittaa ne tukemaan Natura 2000:n hallinnointia.

Rakennerahastotukien saamiseksi olisi osoitettava, että rahoitetut toimet hyödyttävät 
talouselämää ja yhteiskuntaa, mikä merkitsee, että luonnollisten elinympäristöjen, soiden, 
metsien ja kalkkipitoisten niittyjen hoito tai lajien suojelu eivät kuulu ratkaisuperusteisiin.

Lisäksi olisi vaikeaa jakaa maaseudun kehittämiseen tarkoitetut tuet Natura 2000:n kanssa, 
koska maaseudun tukeminen on yksi prioriteeteista. Komissio ei ole maininnut mitään 
summia, jotta ei säikäytettäisi mahdollisia kumppaneita. Avoimuuden puutteen vuoksi 
Natura 2000:n hallinnoijat joutuvat kuitenkin käymään arvaamatonta taistelua. Ei ole 
toivottavaa eikä hyväksyttävää panna biologisen monimuotoisuuden suojelua kilpailemaan 
unionin muiden politiikkojen kanssa.

Esittelijä on taipuvainen ajattelemaan, että periaate, jonka mukaan ympäristönäkökohdat 
otetaan huomioon kaikissa politiikoissa, osoittautuu kilpailun aiheuttajaksi ja että yhteisön 
talousarviossa ikuisesti "vähäosainen" ympäristö ja erityisesti Natura 2000 saavat naurettavan 
vähän määrärahoja.

Komission on siis otettava vastuu Natura 2000:n täytäntöönpanosta ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelusta, joka on julistettu Euroopan edun mukaiseksi ensisijaiseksi 
asiaksi. Natura 2000:n yhteisrahoituskysymyksen hämärtämisellä komissio vaarantaa asian 
toteutuksen. Ilman yhteisön yhteisrahoitusta vaarantuu koko suurella vaivalla luotu 
järjestelmä. Näin Natura 2000 olisi kuolleena syntynyt hieno hanke!

Esittelijän ehdotukset

Koska komission ehdotuksilla ei taata tarvittavaa yhteisrahoitusta, esittelijä on sisällyttänyt 
Natura 2000:n toteutuskustannukset Life+-välineeseen osa-alueen "Natura 2000 -verkon 
hallinnoinnin Life+-tuki" avulla. Näin komissio ja neuvosto joutuvat kantamaan vastuunsa.
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Koska on tärkeää varmistaa kansalaisjärjestöjen toiminnalle ennustettavissa olevat 
monivuotiset puitteet, esittelijä on tehnyt lisäyksiä, joilla on tarkoitus varmistaa tietyn 
suuruinen rahoitus ympäristöalan kansalaisjärjestöille, jotka osallistuvat yhteisön politiikan 
kehittämiseen.

Esittelijä pyytää komission jäseniä käymään syvällisen keskustelun erityisrahoitustarpeista 
hankkeissa, jotka liittyvät luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, ja ottamaan huomioon 
edellisen Life-Luonto-ohjelman merkityksen ja menestyksekkyyden.


