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Ny handlingsplan för att hjälpa regionerna att försvara den biologiska
mångfalden och dra ekonomisk nytta av naturskydd
Bryssel den 27 april 2017
Europeiska kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att förbättra skyddet av
naturen och den biologiska mångfalden i EU, till förmån för medborgarna och ekonomin.
Planen består av 15 åtgärder som ska genomföras senast 2019 för att snabbt förbättra genomförandet
av fågel- och habitatdirektiven, som är EU:s främsta naturvårdsinstrument.
Genom direktiven upprättas det största samordnade nätet av skyddade områden med rik biologisk
mångfald i världen, Natura 2000, som täcker 18 % av EU:s landområde och 6 % av dess havsområde.
Dessa skyddade områden bidrar med mellan 1,7 och 2,5 % av EU:s BNP genom att de
tillhandahållander ekosystemtjänster som lagring av koldioxid, vattenrening, pollinering och turism.
Den handlingsplan som antogs i dag handlar om att förbättra förvaltningen av dessa områden, koppla
samman naturskydd och socioekonomisk verksamhet på ett mer allmänt plan, och att knyta kontakter
med nationella myndigheter, aktörer och unga människor.
– Vi har genomfört en ordentlig översyn av dessa direktiv och kommit fram till att de är
ändamålsenliga. Nu ser vi till att de uppnår sin fulla potential när det gäller att skydda och bevara
Europas rika biologiska mångfald. Detta är ett bra exempel på hur bättre lagstiftning stärker skyddet
av EU:s höga miljönormer, säger Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande med
ansvar för bättre lagstiftning.
– Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som kommer att göra att naturvårdsdirektiven
fungerar bättre. Vi lägger en fast grund för att förena skydd av biologisk mångfald med ekonomiska
verksamheter, inklusive investeringar i vårt naturkapital. Vår framgång kommer att vara beroende av
intensivt samarbete med aktörer, särskilt lokala och regionala myndigheter, säger Jyrki Katainen,
kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och
konkurrenskraft.
– I handlingsplanen fastställs ambitiösa förbättringar vad gäller genomförandet av
naturvårdsdirektiven. Det bästa sättet att skydda kommande generationer är att engagera unga
människor. Det är just det som vår nya europeiska solidaritetskår gör. Medlemsstaternas lokala och
regionala regeringar kan visa vägen vad gäller genomförandet av denna och andra strategier som är
nödvändiga för att skydda vårt naturarv, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö-,
havs- och fiskerifrågor.
– Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning. Vi företräder städerna och regionerna i Europa och
kommer att stödja dess genomförande och aktivt samarbeta med lokala och regionala myndigheter för
att se till att vi når målen för biologisk mångfald till 2020, säger vice ordföranden för Europeiska
regionkommittén, Karl-Heinz Lambertz. Han deltog i arbetet med handlingsplanen eftersom de
regionala och lokala myndigheterna har en viktig roll i genomförandet av direktiven.
Följande 15 åtgärder ska genomföras fram till 2019, med fokus på 4 prioriterade områden:
Bättre vägledning, ökad kunskap och mer samstämmighet med övergripande
socioekonomiska mål
- Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att på ett effektivt sätt genomföra
lagstiftningen och dra ekonomiska fördelar. Vi kommer att uppdatera, utveckla och aktivt främja
vägledning om tillståndsgivning inom områden, skydd och förvaltning av arter samt
sektorsspecifika riktlinjer om viktiga frågor såsom vindkraft, vattenkraft och vattenbruk. Nya
riktlinjer om integrering av ekosystemtjänster i beslutsfattandet kommer också att tillhandahållas.
- Kommissionen kommer också att säkerställa allmänhetens tillgång till data för genomförandet av
direktiven (t.ex. satellitbilder från Copernicusprogrammet).
Utveckling av politisk delaktighet och bättre efterlevnad
- Ökad klarhet för berörda parter kommer att förbättra efterlevnaden. Kommissionen kommer att
stödja medlemsstaterna när de inför nödvändiga bevarandeåtgärder för alla områden.

- Kommissionen kommer att samarbeta med nationella och regionala myndigheter, markägare och
andra berörda parter för att förbättra genomförandet och lösa problem.
Ökade investeringar i Natura 2000 och bättre användning av EU-medel
- Förslag till en ökning med 10 % av Life-budgeten för projekt som stöder bevarande av natur och
biologisk mångfald, inom de sammanlagda anslagen för Life-programmet.
- Stimulera den privata sektorns investeringar i naturprojekt genom finansieringsmekanismen för
naturkapital, ett partnerskap för finansiering mellan kommissionen och Europeiska
investeringsbanken som tillhandahåller skräddarsydda lån och investeringar.
- Främja synergieffekter med finansiering från den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive
Europeiska garantifonden för jordbruket, rådgivningstjänster inom jordbruket och det europeiska
innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket.
- Ge vägledning för att stödja utbyggnaden av grön infrastruktur för att skapa bättre förbindelser
mellan Natura 2000-områden, och stödja naturbaserade lösningar genom EU:s forsknings- och
innovationspolitik och medel från Horisont 2020.
Bättre kommunikation och kontaktarbete för att engagera allmänheten, berörda parter och
samhällsgrupper
- Stödja kunskapsutbyte för lokala och regionala myndigheter genom en gemensam plattform med
Regionkommittén.
- Engagera ungdomar genom den europeiska solidaritetskåren, med fullt utnyttjande av de 3,3
miljoner euro som ska användas för frivilligarbete för bevarande av Natura 2000-områden, och
med hjälp av EU-finansiering bidra till att erbjuda unga människor volontärmöjligheter eller
yrkeserfarenhet utomlands.
- Stödja medvetandehöjande verksamhet, genom att använda ny teknik, och stärka kopplingarna
mellan natur- och kulturarv, särskilt mot bakgrund av 2018 som Europaåret för kulturarvet.
- Proklamera den 21 maj som den europeiska Natura 2000-dagen.
Bakgrund
De båda naturvårdsdirektiven (fågeldirektivet (1979) och habitatdirektivet (1992)) är grunden för EU:s
politik för biologisk mångfald. De omfattades av en ”kontroll av ändamålsenligheten” som gav en
övergripande utvärdering av deras effektivitet och ändamålsenlighet som ett led i kommissionens
program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet). Kontrollen av
ändamålsenligheten engagerade alla berörda parter, inklusive en positiv mobilisering av över 500 000
medborgare som uttryckte sitt stöd för direktiven genom kommissionens offentliga samråd – ett
rekordstort antal svar.
Kommissionens slutsatser om kontrollen av ändamålsenligheten av fågel- och habitatdirektiven
offentliggjordes den 16 december 2016. De bekräftade att naturvårdsdirektiven är ändamålsenliga,
men för att uppnå deras mål och förverkliga deras fulla potential krävs omfattande förbättringar i
genomförandet av dem, både sett till effektivitet och ändamålsenlighet. Likaså krävs samarbete med
olika grupper av intressenter i medlemsstaterna och i hela unionen för att kunna uppnå faktiska
resultat ute i fält.
På grundval av resultatet av kontrollen av ändamålsenligheten utarbetades handlingsplanen av ett
projektteam bestående av tio kommissionärer och även med deltagande av Regionkommitténs vice
ordförande, Karl-Heinz Lambertz, med tanke på den viktiga roll som de regionala och lokala
myndigheterna spelar vid direktivens genomförande.
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