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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Σημειώνει ότι το δίκτυο Natura 2000 των προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης είναι 
ένας από τους κύριους πυλώνες κοινοτικής δράσης για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας 
και ότι μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας της  Ευρώπης έχει απολεσθεί ήδη,

2. Σημειώνει ότι υγιή οικοσυστήματα παρέχουν σημαντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς 
πόρους, ευκαιρίες αναψυχής και ενισχύουν καλλιέργειες και την αλιεία, 

3. Χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για στρατηγική προσέγγιση της χρηματοδότησης 
του προγράμματος Natura 2000,

4. Ανησυχεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος Natura 2000 καθυστέρησε, λόγω 
περιορισμένης χρηματοδότησης και διαφορετικών διαδικασιών καθορισμού περιοχών 
Natura 2000, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, 

5. Σημειώνει ότι η ανεπαρκή χρηματοδότηση υπονομεύει το δίκτυο και απειλεί τους στόχους 
για το 2010 και ζητά αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών μετά το 2006,

6. Υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση από το διαρθρωτικό ταμείο του Natura 2000 
συμφωνεί με τη Διαδικασία του Κάρντιφ, σύμφωνα με την οποία συμπεριλαμβάνονται 
περιβαλλοντικά θέματα σε όλους βασικούς πολιτικούς τομείς,

7. Υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση διαρθρωτικών ταμείων για την υποστήριξη του δικτύου Natura 2000,

8. Τονίζει ότι η χρηματοδότηση του Natura 2000 από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς της και ότι η έγκριση αυτών των πόρων 
πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή εθνικών σχεδίων χρηματοδότησης για το Natura 
2000,

9. Καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις διοικητικές 
ανάγκες του Natura 2000, όταν θα καταρτίσουν τα προγράμματά τους για τα διαρθρωτικά 
ταμεία,

10. Καλεί για τροποποιήσεις στην Πρόταση κανονισμού περί γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, ώστε να γίνεται ρητή αναφορά στο Natura 2000, για να είναι επιλέξιμες 
οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Natura 2000  για τη χρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία.


