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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at Natura 2000-nettet af beskyttede områder spiller en nøglerolle i EU-
indsatsen i forbindelse med biodiversitet, og at en stor del af biodiversiteten i Europa 
allerede er gået tabt;

2. konstaterer, at sunde økosystemer skaber vigtige sociale og økonomiske ressourcer og 
rekreationsmuligheder samt støtte til landbrug og fiskeri;

3. glæder sig over Kommissionens forslag til en strategisk tilgang til finansieringen af 
Natura 2000;

4. er foruroliget over, at gennemførelsen af Natura 2000 er blevet forsinket på grund af 
begrænsede økonomiske midler og forskellige procedurer for udvælgelse af områder i 
henhold til national ret;

5. konstaterer, at utilstrækkelige økonomiske midler underminerer nettet og bringer 
målsætningerne for 2010 i fare, og anmoder om, at der tages hensyn hertil i forbindelse 
med drøftelserne om de finansielle overslag efter 2006;

6. påpeger, at støtte fra strukturfondene til Natura 2000 er i overensstemmelse med 
Cardiff-processen om integration af miljøhensyn i alle vigtige politikker;

7. støtter Kommissionens hensigt om at offentliggøre en detaljeret vejledning i, hvordan 
midler fra strukturfondene kan anvendes til at støtte Natura 2000-nettet;

8. understreger, at midler fra strukturfondene til Natura 2000 skal være øremærket, og at 
det skal være en betingelse for deres frigivelse, at der udarbejdes nationale 
finansieringsplaner for Natura 2000;

9. opfordrer Kommissionen til at kræve, at medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
behovene for Natura 2000-forvaltning ved fastlæggelsen af deres programmer for 
strukturfondene;

10. kræver ændringer af forslaget til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden, således at der henvises til Natura 2000 med henblik på at sikre, at 
Natura 2000-aktiviteter kan opnå støtte fra strukturfondene.


