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ΗΗ παρουσίασηπαρουσίαση θαθα καλύψεικαλύψει

nn ΤοΤο ∆ίκτυο∆ίκτυο ΦΥΣΗΦΥΣΗ 20002000
nn ΤηΤη χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τουτου ∆ικτύου∆ικτύου ΦΥΣΗΦΥΣΗ 20002000
nn ΤοΤο πακέτοπακέτο χρηµατοδοτήσεωνχρηµατοδοτήσεων τωντων
ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών πολιτικώνπολιτικών γιαγια τηντην περίοδοπερίοδο 20072007--
20132013
nnΕιδικότεραΕιδικότερα::

∆ιαρθρωτικά ταµεία &
Αγροτική ανάπτυξη
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ΠροστασίαΠροστασία καικαι ∆ιατήρηση∆ιατήρηση τηςτης
ΦύσηςΦύσης
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ΤιΤι είναιείναι τοτο ∆ίκτυο∆ίκτυο ΦΥΣΗΦΥΣΗ 20002000??

ΈναΈνα ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό δίκτυοδίκτυο προστατευοµένωνπροστατευοµένων ζωνώνζωνών
ΣτόχοςΣτόχος τουτου: : ΝαΝα εξασφαλίσειεξασφαλίσει τητη βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα µέσωµέσω τηςτης προστασίαςπροστασίας καικαι
τηςτης διατήρησηςδιατήρησης τωντων φυσικώνφυσικών βιοτόπωνβιοτόπων καικαι τηςτης άγριαςάγριας πανίδαςπανίδας καικαι
χλωρίδαςχλωρίδας στηνστην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση

ΑποτελείταιΑποτελείται απόαπό::
nn ΕιδικέςΕιδικές ΠεριοχέςΠεριοχές ΠροστασίαςΠροστασίας ((ΟδηγίαΟδηγία HabitatsHabitats))

περίπου 200 τύποι οικοτόπων
Περίπου 700 είδη πανίδας και χλωρίδας

nn ΕιδικέςΕιδικές ΖώνεςΖώνες ΠροστασίαςΠροστασίας ((ΟδηγίαΟδηγία BirdsBirds))
Περιλαµβάνει 181 είδη πουλιών που κινδυνεύουν
Περιλαµβάνει πολλά µεταναστευτικά είδη πουλιών (ειδικά σε υγρότοπους)

nn ΕίναιΕίναι ηη συµβολήσυµβολή τηςτης ΕΕΕΕ στιςστις επιδιώξειςεπιδιώξεις τηςτης ΣύµβασηςΣύµβασης τουτου ΟΗΕΟΗΕ γιαγια τητη
ΒιοποικιλότηταΒιοποικιλότητα
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ΒιογεωγραφικέςΒιογεωγραφικές ΠεριοχέςΠεριοχές
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NaturaNatura 2000 2000 -- ΗΗ γενικήγενική εικόναεικόνα
25.000 25.000 ΠεριοχέςΠεριοχές NaturaNatura 2000 2000 
20% 20% τουτου εδάφουςεδάφους τηςτης ΕΕΕΕ 2525
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BAROMETERBAROMETER
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BAROMETERBAROMETER
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ΤοΤο κόστοςκόστος τουτου ∆ικτύου∆ικτύου
Natura 2000 Natura 2000 

∆απάνες∆απάνες γιαγια::
nn τηντην ετοιµασίαετοιµασία τουτου ∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura 20002000
nn τοντον προγραµµατισµόπρογραµµατισµό & & τητη ∆ιαχείριση∆ιαχείριση τουτου ∆ικτύου∆ικτύου
nn τιςτις τρέχουσεςτρέχουσες ενέργειεςενέργειες διαχείρισηςδιαχείρισης ((ππ..χχ. . µέτραµέτρα
διατήρησηςδιατήρησης//συντήρησηςσυντήρησης φύσηςφύσης, , παρατήρησηπαρατήρηση καικαι
έλεγχοιέλεγχοι,, κκ..λπλπ...) ...) 
nn δαπάνεςδαπάνες επενδύσεωνεπενδύσεων
((όπωςόπως αποκατάστασηαποκατάσταση καικαι βελτίωσηβελτίωση τωντων βιότοπωνβιότοπων, , 
υποδοµέςυποδοµές γιαγια τητη δηµόσιαδηµόσια πρόσβασηπρόσβαση, , πρόληψηπρόληψη
κινδύνωνκινδύνων, , κκ..λπλπ...) ...) 
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ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής γιαγια τητη
χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τουτου δικτύουδικτύου
ΦΥΣΗΦΥΣΗ 2000 2000 -- Natura 2000 Natura 2000 

ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση απόαπό τηντην ΕπιτροπήΕπιτροπή στοστο ΣυµβούλιοΣυµβούλιο
καικαι τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΚοινοβούλιο γιαγια τητη
χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τουτου Natura 2000Natura 2000
COM (COM (τελικότελικό 2004) 431 2004) 431 ττηςης 15.07.200415.07.2004

ΥπολογισµόςΥπολογισµός δαπανώνδαπανών γιαγια όληόλη τηντην ΕΕΕΕ τωντων 25: 25: 
6.1 6.1 δισεκατοµµύριαδισεκατοµµύρια €€
ΑπόφασηΑπόφαση γιαγια τηντην ενσωµάτωσηενσωµάτωση τωντων αναγκώναναγκών

αυτώναυτών σταστα υπάρχονταυπάρχοντα κοινοτικάκοινοτικά χρηµατοδοτικάχρηµατοδοτικά
πακέταπακέτα
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ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής γιαγια τητη
χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τουτου Natura 2000 Natura 2000 

ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ηη απόφασηαπόφαση γιαγια τηντην επιλογήεπιλογή τηςτης ενσωµάτωσηςενσωµάτωσης
τουτου κόστουςκόστους ??
γιαγια νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει ότιότι ηη διαχείρισηδιαχείριση τωντων περιοχώνπεριοχών

NaturaNatura 2000 2000 είναιείναι µέροςµέρος τωντων ευρύτερωνευρύτερων πολιτικώνπολιτικών τηςτης
ΕΕΕΕ γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τηςτης γηςγης καικαι τουτου χώρουχώρου
επιτρέπειεπιτρέπει σταστα κράτηκράτη µέληµέλη νανα θέσουνθέσουν τιςτις
προτεραιότητεςπροτεραιότητες πουπου θέλουνθέλουν καικαι νανα αναπτύξουναναπτύξουν τιςτις
πολιτικέςπολιτικές πουπου απεικονίζουναπεικονίζουν τιςτις εθνικέςεθνικές ιδιοµορφίεςιδιοµορφίες τουςτους
αποφεύγειαποφεύγει τηντην επανάληψηεπανάληψη τηςτης διαφορετικήςδιαφορετικής κοινοτικήςκοινοτικής
χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης
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ΣεµινάριαΣεµινάρια γιαγια τητη
ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση τουτου ∆ικτύου∆ικτύου

ΣτόχοςΣτόχος τωντων ΣεµιναρίωνΣεµιναρίων
ΚαθοδήγησηΚαθοδήγηση
ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση καικαι υποστήριξηυποστήριξη σταστα κράτηκράτη µέληµέλη καικαι τουςτους πιθανούςπιθανούς

δικαιούχουςδικαιούχους γιαγια τοτο πώςπώς νανα χρησιµοποιήσειχρησιµοποιήσει τατα κοινοτικάκοινοτικά κεφάλαιακεφάλαια
γιαγια τοτο NaturaNatura 2000 2000 
ΟργάνωσηΟργάνωση εργαστηρίωνεργαστηρίων//σεµιναρίωνσεµιναρίων σταστα 25 25 κράτηκράτη µέληµέλη
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων κατευθυντηρίωνκατευθυντηρίων γραµµώνγραµµών καικαι καθοδήγησηκαθοδήγηση

γιαγια τοτο πωςπως µπορούνµπορούν νανα χρησιµοποιηθούνχρησιµοποιηθούν
ΣυζήτησηΣυζήτηση συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων προβληµάτωνπροβληµάτων καικαι τωντων προκλήσεωνπροκλήσεων
τηςτης κάθεκάθε χώραςχώρας µέλουςµέλους
ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας / / τηςτης δικτύωσηςδικτύωσης
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ΣεµινάριαΣεµινάρια γιαγια τητη
ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση τουτου ∆ικτύου∆ικτύου

ΣυνοδευτικήΣυνοδευτική οµάδαοµάδα εργασίαςεργασίας
ΙδρύθηκεΙδρύθηκε απόαπό τητη ΓενικήΓενική ∆ιεύθυνση∆ιεύθυνση ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

ΚράτηΚράτη µέληµέλη
ΛετονίαΛετονία, , ΠολωνίαΠολωνία, , ΓαλλίαΓαλλία, , ΓερµανίαΓερµανία, , ΙσπανίαΙσπανία

ΟµάδεςΟµάδες συµµετεχόντωνσυµµετεχόντων
COPA/COPA/COGECACOGECA, CEPF, ELO, , CEPF, ELO, ΠράσινοιΠράσινοι ΜΚΟΜΚΟ ((BirdLifeBirdLife) ) 

ΓενικέςΓενικές ∆ιευθύνσεις∆ιευθύνσεις τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής
Γ∆Γ∆ ΠεριφερειακήςΠεριφερειακής ΠολιτικήςΠολιτικής (REGIO), (REGIO), Γ∆Γ∆ ΑγροτικήςΑγροτικής ΠολιτικήςΠολιτικής
((ΑΑGRI), GRI), Γ∆Γ∆ ΑλιείαςΑλιείας (FISH), (FISH), Γ∆Γ∆ ΑπασχόλησηςΑπασχόλησης (EMPL), (EMPL), Γ∆Γ∆
ΈρευναςΈρευνας &&ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας (RTD), (RTD), Γ∆Γ∆ ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος (ENV) (ENV) 
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ΤοΤο οικονοµικόοικονοµικό πλαίσιοπλαίσιο τωντων ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών
πολιτικώνπολιτικών είναιείναι

έναένα πολυετέςπολυετές σχέδιοσχέδιο δαπανώνδαπανών

ΤοΤο ∆εκέµβριο∆εκέµβριο 2005 2005 τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΣυµβούλιοΣυµβούλιο αποφάσισεαποφάσισε::
€€ 862,3 862,3 δισδισ.. πουπου αντιπροσωπεύουναντιπροσωπεύουν τοτο 1,045% 1,045% τουτου ΑΕΠΑΕΠ τηςτης ΕΕΕΕ
ΗΗ τελικήτελική συµφωνίασυµφωνία τωντων ΘεσµικώνΘεσµικών ΟργάνωνΟργάνων τηςτης ΕΕΕΕ::
€€ 864,3 864,3 δισδισ.. πουπου αντιπροσωπεύουναντιπροσωπεύουν τοτο 1,048% 1,048% τουτου ΑΕΠΑΕΠ τηςτης ΕΕΕΕ
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ΤοΤο οικονοµικόοικονοµικό πλαίσιοπλαίσιο 20072007--20132013
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ΤοΤο οικονοµικόοικονοµικό πλαίσιοπλαίσιο 20072007--20132013
–– ΗΗ τελικήτελική συµφωνίασυµφωνία

1A. Competitiveness 
for growth: 74,2 billion

1B.  Cohesion for 
growth: 307,9 billion

2. Preservation & 
management of natural 
resources: 371,3 billion

3A. Freedom, security 
& justice: 6,6 billion

3B. Citizenship: 4,1 billion

4. The EU as a global 
partner: 49,5 billion

5. Administration: 49,8 billion

6. Compensations: 0,8 billion
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ΜελλοντικήΜελλοντική πολιτικήπολιτική
συνοχήςσυνοχής

ΜετάΜετά απόαπό τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΣυµβούλιοΣυµβούλιο 15/16.12.05 15/16.12.05 --
ΣυµφωνηθείςΣυµφωνηθείς συνολικόςσυνολικός προϋπολογισµόςπροϋπολογισµός -- €€ 307.619 307.619 
δισεκατοµµύριαδισεκατοµµύρια
60% 60% γιαγια τητη στρατηγικήστρατηγική τηςτης ΛισσαβόναςΛισσαβόνας στηστη
σύγκλισησύγκλιση (EU15 (EU15 µόνοµόνο) ) 
75% 75% γιαγια τητη στρατηγικήστρατηγική τηςτης ΛισσαβόναςΛισσαβόνας στηνστην
περιφερειακήπεριφερειακή ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον µπορείµπορεί νανα συγχρηµατοδοτηθείσυγχρηµατοδοτηθεί στοστο
πλαίσιοπλαίσιο όλωνόλων τωντων στόχωνστόχων
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ΚανονισµόςΚανονισµός, , στρατηγικόςστρατηγικός προσανατολισµόςπροσανατολισµός
καικαι λειτουργίαλειτουργία τηςτης αγροτικήςαγροτικής ανάπτυξηςανάπτυξης γιαγια

τηντην περίοδοπερίοδο 20072007--2013 2013 

ΗΗ νέανέα πολιτικήπολιτική γιαγια τηντην ύπαιθρούπαιθρο έχειέχει τρειςτρεις
(3)_(3)_στόχουςστόχους καικαι άξονεςάξονες::
βελτίωσηβελτίωση τηςτης ανταγωνιστικότηταςανταγωνιστικότητας τηςτης γεωργίαςγεωργίας καικαι
τηςτης δασονοµίαςδασονοµίας, , µέσωµέσω τηςτης αναδόµησηςαναδόµησης, , τηςτης
υποστήριξηςυποστήριξης,  ,  τουτου εκσυγχρονισµούεκσυγχρονισµού καικαι τηςτης καινοτοµίαςκαινοτοµίας
((ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 1) 1) 
βελτίωσηβελτίωση τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι τουτου αγροτικούαγροτικού χώρουχώρου

µέσωµέσω τηςτης υποστήριξηςυποστήριξης γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τηςτης γηςγης
((ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2) 2) 
βελτιώνονταςβελτιώνοντας τηντην ποιότηταποιότητα τηςτης ζωήςζωής στιςστις αγροτικέςαγροτικές
περιοχέςπεριοχές καικαι ενθαρρύνονταςενθαρρύνοντας τητη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων
οικονοµικώνοικονοµικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 3) 3) 
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ΑγροτικήΑγροτική ανάπτυξηανάπτυξη
καικαι οο νέοςνέος κανονισµόςκανονισµός τηςτης

ΟΟ νέοςνέος κανονισµόςκανονισµός RD (RD (κανονισµόςκανονισµός 1698/2005) 1698/2005) περιλαµβάνειπεριλαµβάνει περισσότεραπερισσότερα
µέτραµέτρα φύσηςφύσης περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι θαθα υποστηρίξειυποστηρίξει τιςτις άµεσαάµεσα ήή έµµεσαέµµεσα διάφορεςδιάφορες
πολιτικέςπολιτικές γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον όπωςόπως τοτο NaturaNatura 2000, 2000, τηντην οδηγίαοδηγία πλαισίουπλαισίου ύδατοςύδατος, , 
κκ..λπλπ.... .... 
όλοιόλοι οιοι άξονεςάξονες είναιείναι σχετικοίσχετικοί γιαγια τηντην πολιτικήπολιτική γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον: : 
ΆξοναςΆξονας 1 (1 (περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επενδύσειςεπενδύσεις) ) 
ΆξοναςΆξονας 2 (2 (διαχείρισηδιαχείριση τηςτης γηςγης) ) καικαι
ΆξοναςΆξονας 3 (3 (βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τηςτης ζωήςζωής στιςστις αγροτικέςαγροτικές περιοχέςπεριοχές), ), 
ενώενώ οο άξοναςάξονας LEADER LEADER µπορείµπορεί επίσηςεπίσης νανα διαδραµατίσειδιαδραµατίσει έναένα ρόλορόλο γιαγια νανα
δηµιουργήσειδηµιουργήσει ήή νανα ενισχύσειενισχύσει τιςτις τοπικέςτοπικές συνεργασίεςσυνεργασίες
ηη αρχήαρχή τηςτης επικουρικότηταςεπικουρικότητας ισχύειισχύει, , αλλάαλλά τατα αγροαγρο--περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά µέτραµέτρα
είναιείναι υποχρεωτικάυποχρεωτικά
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, , οιοι πόροιπόροι διαθέσιµοιδιαθέσιµοι γιαγια τηντην αγροτικήαγροτική ανάπτυξηανάπτυξη έχουνέχουν µειωθείµειωθεί
((έναντιέναντι τωντων προτάσεωνπροτάσεων τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής) ) µετάµετά απόαπό τητη συµφωνίασυµφωνία ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου
2005 2005 γιαγια τιςτις δηµοσιονοµικέςδηµοσιονοµικές προοπτικέςπροοπτικές ((σεσε 66,34 66,34 δισεκατοµµύριοδισεκατοµµύριο ΕΥΡΩΕΥΡΩ γιαγια
τηντην περίοδοπερίοδο 20072007--1013) 1013) 
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ΠροτεινόµενηΠροτεινόµενη περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική
χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση 22007007--1313

ΜέσωΜέσω τωντων οικονοµικώνοικονοµικών µηχανισµώνµηχανισµών τηςτης ΕΕΕΕ
∆ιαρθρωτικά∆ιαρθρωτικά ταµείαταµεία ((ευρωπαϊκήευρωπαϊκή περιφερειακήπεριφερειακή DEV. DEV. ΤαµείοΤαµείο, , ευρωπαϊκόευρωπαϊκό κοινωνικόκοινωνικό ΤαµείοΤαµείο) ) 
ΤαµείοΤαµείο συνοχήςσυνοχής
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΓΓεωργικόεωργικό ΤαµείοΤαµείο γιαγια τηντην αγροτικήαγροτική ανάπτυξηανάπτυξη (EAFRD) (EAFRD) 
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΤαµείοΤαµείο αλιείαςαλιείας (EFF) (EFF) 
ΟργανοΟργανο προένταξηςπροένταξης
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό όργανοόργανο γειτονιάςγειτονιάς καικαι συνεργασίαςσυνεργασίας (ENPI) (ENPI) 
ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ΕΕ&&ΤΑΤΑ πλαισίουπλαισίου
ΠρόγραµµαΠρόγραµµα πλαίσιοπλαίσιο ανταγωνιστικότηταςανταγωνιστικότητας καικαι καινοτοµίαςκαινοτοµίας (CIP) (CIP) 
LIFE+ (LIFE+ (µόνοµόνο ""καθαρήκαθαρή περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση") ") 
((ΤράπεζαΤράπεζα επενδύσεωνεπενδύσεων τηςτης ΕΥΡΕΥΡ, , ΕΥΡΕΥΡ. . ΕπενδυτικόΕπενδυτικό κεφάλαιοκεφάλαιο, , ΕΥΡΕΥΡ. . ΤράπεζαΤράπεζα REC & DEV) REC & DEV) 
uuΜέσωΜέσω τωντων εκτόςεκτός τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης οικονοµικώνοικονοµικών µηχανισµώνµηχανισµών
ΧρηµατοδοτώνταςΧρηµατοδοτώντας µηχανισµοίµηχανισµοί τωντων νορβηγικώννορβηγικών//ΕΟΧΕΟΧ

ΚόκκινοΚόκκινο = = αποκεντρωµένηαποκεντρωµένη προσέγγισηπροσέγγιση �� ΠράσινοςΠράσινος = = προσκλήσειςπροσκλήσεις υποβολήςυποβολής προτάσεωνπροτάσεων �� UEBL = UEBL = δάνειαδάνεια
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LIFE-Nature:
a pool of good examples 
and best practices for 
the management of 
Natura 2000 sites

http://www.europa.eu.
int/comm/
environment/life/
project/index.htm
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LIFE and Agri-
environment:
How actions started as 
demonstration / pilot 
LIFE-Nature projects have 
turned out to agri-
environmental measures

http://europa.eu.int/comm/en
vironment/life/infoproducts/a
grienvironmentreport_en.pdf
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LIFE for birds:

25 years of the Birds 
Directive:
the contribution of LIFE-
Nature projects

http://europa.eu.int/comm/
environment/life/infoprodu
cts/lifeforbirds_en.pdf
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