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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka saistībā ar Natura 2000 aizsargāto teritoriju tīkls visā ES ir viens no 
galvenajiem ES darbības pīlāriem bioloģiskās daudzveidības jomā un ka daudz no šīs 
daudzveidības jau ir zaudēts;

2. atzīmē, ka veselīgas ekosistēmas nodrošina svarīgus sociālus un ekonomikas resursus, 
atpūtas iespējas, kā arī atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai;

3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu stratēģiskai pieejai attiecībā uz Natura 2000
finansēšanu;

4. izsaka bažas, ka ierobežoto līdzekļu un atšķirīgo procedūru dēļ, ar kurām nosaka 
teritorijas saskaņā ar dalībvalstu likumiem, ir aizkavējusies Natura 2000 īstenošana;

5. atzīmē, ka neatbilstīgs finansējums negatīvi ietekmē minēto tīklu un pakļauj riskam 
2010. gadam izvirzītos mērķus, un lūdz šo jautājumu izskatīt debatēs par finanšu plānu 
laika posmam pēc 2006. gada;

6. uzsver, ka Natura 2000 finansēšana no struktūrfondiem ir saskaņā ar Kārdifas procesu, 
kas paredz vides apsvērumu integrēšanu visās galvenajās politikas jomās;

7. atbalsta Komisijas nodomu publicēt detalizētus norādījumus, kā izmantot struktūrfondus 
Natura 2000 tīkla atbalstīšanai;

8. uzsver, ka Natura 2000 finansējumam no struktūrfondiem ir jābūt ierobežotam un ka tas 
jāpiešķir tikai tad, ja ir Natura 2000 finansēšanas plāni dalībvalsts līmenī;

9. aicina Komisiju pieprasīt dalībvalstīm sniegt pienācīgus apsvērumus par to vajadzībām 
saistībā ar Natura 2000 vadību, kad tās veidos savas programmas attiecībā uz 
struktūrfondiem;

10. aicina mainīt priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vispārējos noteikumus, lai tajos iekļautu 
atsauci uz Natura 2000 nolūkā nodrošināt to, ka no struktūrfondiem var finansēt darbības 
saistībā ar šo programmu.


