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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že program Natura 2000 je se svou sítí chráněných oblastí na území EU 
jedním z hlavních pilířů činnosti EU v oblasti biodiverzity a že velká část evropské 
biodiverzity již byla ztracena;

2. bere na vědomí, že zdravé ekosystémy jsou významnými sociálními a hospodářskými 
zdroji a vytváří rovněž možnosti rekreace a podporují zemědělskou činnost a rybolov;

3. vítá návrh Komise na strategický přístup k financování programu Natura 2000;

4. je znepokojen skutečností, že uskutečňování programu Natura 2000 bylo zpožděno z 
důvodu omezeného financování a různých postupů při lokalizaci oblastí v rámci národních 
předpisů;

5. bere na vědomí, že nedostatečné financování narušuje síť a ohrožuje dosažení cílů 
stanovených pro rok 2010 a z tohoto důvodu žádá, aby záležitost byla projednána v rámci 
debaty o finančním výhledu po roce 2006;

6. zdůrazňuje, že financování programu Natura 2000 ze strukturálního fondu je v souladu s 
procesem Cardiff, který sjednocuje úvahy, pokud jde o životní prostředí ve všech 
klíčových oblastech politiky;

7. podporuje záměr Komise zveřejnit podrobný návod, jak využívat strukturálních fondů na 
podporu sítě programu Natura 2000;

8. zdůrazňuje, že na financování programu Natura 2000 ze strukturálních fondů by se mělo 
vztahovat omezení a že uvolnění finačních prostředků by mělo podléhat národním 
finančním plánům programu Natura 2000;

9. vyzývá Komisi, aby po členských státech žádala, aby při vytváření programů pro 
strukturální fondy podrobně zvážily potřeby řízení programu Natura 2000;

10. žádá změny návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení pro Evropský 
regionální rozvojový fond, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti vztahující se k 
programu Natura 2000 s cílem zajistit nárok na financování činností v rámci programu 
Natura 2000 ze strukturálních fondů.


