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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a Natura 2000, az EU védett területeinek hálózata az EU biodiverzitás 
területén való tevékenységének egyik fő pillére és hogy Európában már jelentősen 
csökkent a fajok gazdagsága;

2. megállapítja, hogy az egészséges ökoszisztémák fontos társadalmi és gazdasági forrást, 
valamint kikapcsolódási lehetőséget kínálnak és támogatják a mezőgazdálkodást és a 
halászatot;

3. üdvözli a Bizottságnak a Natura 2000 költségei fedezésének stratégiai megközelítésére 
irányuló javaslatát; 

4. aggodalommal szemléli, hogy a korlátozott anyagi eszközök, valamint a területek nemzeti 
jog szerinti meghatározása folyamatának különbségei miatt késik a Natura 2000 
megvalósítása;

5. megállapítja, hogy a nem megfelelő finanszírozás aláássa a hálózat munkáját és 
veszélyezteti a 2010-es célkitűzéseket, és kéri ennek megfontolását a 2006 utáni pénzügyi 
tervről folyó vita során;

6. rámutat, hogy a Natura 2000 strukturális alapból való finanszírozása összhangban van a 
környezetvédelmi szempontok minden fontos politikaterületen történő figyelembevételét 
szorgalmazó cardiffi folyamattal;

7. támogatja a Bizottság abbéli szándékát, hogy részletes útmutatót ad ki arról, hogyan 
használhatóak a strukturális alapok a Natura 2000 hálózat támogatására;

8. hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 strukturális alapokból történő finanszírozása csak 
korlátozott lehet és a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásának feltétele a nemzeti Natura 
2000 finanszírozási tervek megléte;

9. felhívja a Bizottságot, hogy követelje meg a tagállamoktól, hogy a strukturális alapok 
programjainak meghatározásakor kellő figyelmet fordítsanak a Natura 2000 
gazdálkodásának szükségleteire;

10. az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap 
általános rendelkezéseit lefektető tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat módosítására hív 
fel, hogy térjenek ki a Natura 2000-re, annak érdekében, hogy lehetőség legyen arra, hogy 
a strukturális alapokból biztosíthassák a Natura 2000 keretében zajló tevékenységek 
finanszírozását.


