Komisjoni rakendusotsus programmi LIFE mitmeaastase tööprogrammi vastuvõtmise
kohta ajavahemikuks 2014–2017
Loodust puudutavad valdkondlikud prioriteedid: tegevus, millega rakendatakse loodus- ja
linnudirektiivi, eelkõige:
i) tegevus, mille eesmärk on parandada liidule oluliste elupaikade ja liikide, sealhulgas
mereelupaikade ja -liikide ning linnuliikide kaitsestaatust;
ii) tegevus Natura 2000 võrgustiku biogeograafiliste õpikodade toetamiseks;
iii) ühtsed käsitused prioriteetsete tegevusraamistike rakendamiseks.
Eelistatakse järgmisi projektiteemasid, mis aitavad kaasa 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia
1. eesmärgi saavutamisele, et täielikult rakendada linnukaitse direktiiv ja elupaikade direktiiv.
1. Projektid, mille eesmärk on parandada ühendusele oluliste1 elupaigatüüpide või liikide (sealhulgas
linnuliikide) kaitsestaatust, keskendudes Natura 2000 aladele, mis on nende elupaigatüüpide või liikide
jaoks välja pakutud või neile määratud.
2. Projektid, mille eesmärk on parandada Natura 2000 aladel ühendusele oluliste elupaigatüüpide või liikide
(sealhulgas linnuliikide) kaitsestaatust, tingimusel et nende staatus ei ole vastavalt elupaikade direktiivi
artiklile 17 asjaomasel geograafilisel tasandil liikmesriikide esitatud kõige uuemate üldhinnangute või
linnukaitse direktiivi artikli 12 kohaste kõige uuemate hinnangute ja linde käsitlevate ELi-tasandi
hinnangute kohaselt „soodne/turvaline ja mitte vähenev” või „teadmata”.
3. Projektid, millega rakendatakse üht või mitut asjaomases tähtsusjärjestatud tegevuskavas ette nähtud
tegevust, nagu liikmesriigid on seda ajakohastanud, või Natura 2000 biogeograafiliste seminaride
raamistikus määratletud, soovitatud või kokku lepitud konkreetset tegevust.
4. Projektid, milles tegeletakse elupaikade direktiivi ja linnukaitse direktiivi rakendamise merekeskkonna
komponendiga ja seotud sätetega merestrateegia raamdirektiivi tunnuse nr 1 kohaselt, eelkõige siis, kui
sellistes projektides keskendutakse ühele või mitmele järgmistest tegevusliikidest:
a) riiklike andmekogude koostamine ja lõpuleviimine avamere alade Natura 2000 võrgustiku loomiseks;
b) Natura 2000 merealade taastamine ja majandamine, sealhulgas alade kaitsekorralduskavade
ettevalmistamine ja rakendamine;
c) tegevus, mis on seotud liike, elupaiku või alasid puudutavate konfliktide lahendamisega merekeskkonna
kaitse ja kalurite või muude „mere kasutajate” vahel, samuti tegevus, milles kombineeritakse
kaitsemeetmeid Natura 2000 alade säästva kasutamisega;
d) näidis- või innovaatilised käsitused kriitilises seisus mereelupaikadele ja liikidele avalduva inimtegevuse
mõju hindamiseks ja seireks kui vahend aktiivsete kaitsemeetmete suunamiseks.
5. Projektid, mille eesmärk on ühendusele oluliste elupaigatüüpide või liikide (sealhulgas linnuliikide)
kaitsestaatuse parandamine, tegevus, mis vastab liikide või elupaikadega seotud asjaomastes riiklikes või
ELi tasandi tegevuskavades määratletud meetmetele.
6. Projektid, mis on suunatud invasiivsetele võõrliikidele, kui need tõenäoliselt halvendavad ühendusele
oluliste liikide (sealhulgas linnuliikide) või elupaigatüüpide kaitsestaatust, ning millega toetatakse Natura
2000 võrgustikku.
Bioloogilist mitmekesisust puudutavad valdkondlikud prioriteedid: tegevus, millega rakendatakse ELi
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia, eelkõige:
i) tegevus, mille eesmärk on aidata kaasa 22. eesmärgi saavutamisele;
ii) tegevus, mille eesmärk on aidata kaasa 33., 44. ja 55. eesmärgi saavutamisele.
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Käesolevas kontekstis kasutatud viidet terminile „ühendusele oluline” tuleb mõista kui „liidule oluline”.
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Järgmised projektiteemad keskendatakse 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2., 3., 4. ja 5.
eesmärgi rakendamisele, kuivõrd neid saab rahastada programmi LIFE raames.
Eelistatakse allpool loetletud projektiteemasid.
1. Projektid, mille eesmärk on rakendada bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärki, ühendades
ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamise ja tugevdamise meetmed avaliku või erasektori tegevusse, luues
nii rohelise kui ka sinise taristu ja taastades kahjustunud ökosüsteeme. Nende projektide raames tuleks
katsetada ja kohaldada lähenemisviise, mille eesmärk on
a) ökosüsteemide, sealhulgas mere ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamine ja hindamine (sealhulgas
väärtustamine), et aidata kaasa ennistamise, rohelise või sinise taristu või bioloogilise mitmekesisuse
summaarse vähenemise ärahoidmise prioriteediks seadmisele;
b) ökosüsteemide, sealhulgas ranniku ja mere ökosüsteemide ja nende teenuste taastamine, kohaldades
taastamise prioriteetide raamistikku;
c) hindamismetoodikate ja ökosüsteemi teenuste (sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete teenuste) eest
tasumise metoodikate väljatöötamine või
d) innovaatilised juhtimiskavad, milles tegeletakse eelkõige vee ökosüsteemi teenustega, mis võiksid
pakkuda potentsiaalseid rahastamismehhanisme, et saavutada bioloogilise mitmekesisuse strateegia
eesmärgid ja aidata kaasa veepoliitika raamdirektiivi ja üleujutusi käsitleva direktiivi eesmärkide täitmisele.
2. Projektid, milles rakendatakse meetmeid, mis on suunatud invasiivsetele võõrliikidele (bioloogilise
mitmekesisuse 5. eesmärgi kohaselt või eesmärgiga aidata kaasa merestrateegia raamdirektiivi 6 tunnuses nr
2 sätestatud kaitsetaseme saavutamisele), katsetades ja kohaldades lähenemisviise, mille eesmärk on
a) invasiivsete võõrliikide sissetoomise vältimine, eelkõige võideldes juhusliku sissetoomise teede ja viiside
vastu;
b) varajase hoiatamise ja kiire reageerimise süsteemi kehtestamine ning
c) sissetoodud invasiivsete võõrliikide likvideerimine või tõrje asjakohases ruumilises ulatuses.
Kõnealuste projektide raames tegeletakse nende meetmete kolme etapiga (ennetamine; varajane hoiatamine
ja kiire reageerimine; kõrvaldamine/tõrje) terviklikus raamistikus või juhul, kui üks etapp on juba läbitud,
paigutatakse meetmed vähemalt selgelt laiemasse raamistikku, mis seob kõik kolm etappi. Need tuleks
rakendada olemasoleva tehnilise, haldus- või õigusraamistiku parandamiseks või uue raamistiku
kehtestamiseks asjakohasel tasandil; nende eesmärk peaks olema ennetada invasiivsete võõrliikide laiemat
levikut ELis.
3. Projektid, mis on suunatud ohustatud liikidele, mis ei ole kantud elupaikade direktiivi lisadesse, kuid
mille staatus on „ohustatud” või halvem Euroopa punase raamatu nimekirjades (European Red Lists)
(http://ec.europa.eu/environment/ nature/conservation/species/redlist/ index_en.htm) või Rahvusvahelise
Looduskaitse Liidu (IUNC) nende liikide punases nimekirjas, mis ei ole Euroopa punase raamatuga
hõlmatud (http://www.iucnredlist.org/).
4. Katse- ja näidisprojektid, milles kasutatakse bioloogilise mitmekesisusega seotud tegevuse jaoks avalikus
ja erasektoris otsese või kaudse rahastamise innovaatilisi viise (sealhulgas avaliku ja erasektori
partnerlused, maksuvahendid, bioloogilise mitmekesisuse tasakaalustamine jne).
5. Katse- või näidisprojektid, mille raames katsetatakse ja seejärel rakendatakse rohelise taristu meetmeid,
keskendudes
a) innovaatilistele tehnoloogialahendustele ning nendega seotud tehniliste standardite väljatöötamisele ja
kohaldamisele;
b) ökosüsteemide kaitsmisele või taastamisele inimeste tervise hüvanguks või
c) kulutõhusatele tehnoloogialahendustele ja meetoditele, mis vähendavad olemasolevate energia- ja
transporditaristute mõju bioloogilisele mitmekesisusele, tugevdades ruumiliselt seotud ökosüsteemide
funktsionaalsust.
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Merestrateegia raamdirektiivi I lisa punkt 2.

