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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad pagal programą Natura 2000 Europos Sąjungoje saugomų teritorijų tinklas 
yra vienas iš esminių Europos Sąjungos biologinės įvairovės išsaugojimo veiklos 
pagrindų, ir kad didelė biologinės įvairovės dalis jau yra išnykusi;

2. pažymi, kad sveikos ekosistemos yra svarbių socialinių ir ekonomikos išteklių šaltinis, 
teikia galimybių pailsėti ir yra parama ūkininkavimui bei žuvininkystei;

3. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl strateginio požiūrio į Natura 2000 finansavimą;

4. yra susirūpinęs, kad buvo delsiama įgyvendinti Natura 2000 dėl riboto finansavimo ir 
skirtingų procesų pagal šalių įstatymus skirstant teritorijas;

5. pažymi, kad netinkamas finansavimas kenkia tinklui ir juo negalima užtikrinti, kad  iki 
2010 m. bus pasiekta užsibrėžtų tikslų, bei prašo į tai atsižvelgti diskutuojant apie 
finansines perspektyvas po 2006 m.;

6. nurodo, kad programa Natura 2000 finansuojama iš struktūrinių fondų remiantis Kardifo 
aplinkos apsaugos principų integravimo į visas svarbias politikos sritis procesu;

7. remia Komisijos ketinimą paskelbti išsamius patarimus, kaip panaudoti struktūrinius 
fondus Natura 2000 tinklui remti;

8. pabrėžia, kad būtina nuspręsti dėl programos Natura 2000 finansavimo iš struktūrinių 
fondų, o struktūrinį finansavimą numatyti atsižvelgiant į atitinkamus atskirų šalių Natura 
2000 finansavimo planus;

9. ragina Komisiją prašyti valstybių narių, kad šios kurdamos savo struktūrinių fondų 
programas tinkamai apsvarstytų Natura 2000 valdymo poreikius; 

10. ragina pakeisti pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriame būtų pateiktos bendrosios 
nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo, kad jame būtų atsižvelgiama į Natura 2000 ir kad būtų užtikrinta, jog Natura 2000
veikla yra tinkama finansuoti iš struktūrinių fondų. 


