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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in heel de EU een van de 
hoofdpijlers is van het communautaire beleid inzake biodiversiteit, en dat een groot deel 
van de biodiversiteit in Europa al verloren is gegaan;

2. merkt op dat gezonde ecosystemen belangrijke sociale en economische hulpbronnen 
verschaffen alsmede recreatiemogelijkheden en steun voor het agrarisch bedrijf en de 
visserij;

3. juicht het voorstel van de Commissie voor een strategische benadering van de financiering 
van Natura 2000 toe;

4. is bezorgd over het feit dat de implementatie van Natura 2000 vertraging heeft opgelopen 
door een beperkte financiering en uitstel van procedures voor de aanwijzing van gebieden 
krachtens de nationale wetgeving;

5. merkt op dat inadequate financiering het netwerk ondermijnt en de doelstellingen voor 
2010 in gevaar brengt, en verzoekt dit punt te betrekken in het debat over de financiële 
vooruitzichten na 2006;

6. wijst erop dat financiering voor Natura 2000 uit de Structuurfondsen in overeenstemming 
is met het proces van Cardiff inzake het opnemen van milieuoverwegingen in alle 
belangrijke beleidsterreinen;

7. steunt het voornemen van de Commissie om gedetailleerde richtsnoeren te publiceren over 
het gebruik van de Structuurfondsen voor steun aan het Natura 2000-netwerk;

8. benadrukt dat de kredieten uit de Structuurfondsen voor Natura 2000 voor dat doel 
gereserveerd moet worden en dat deze pas mogen worden vrijgegeven op voorwaarde dat 
er nationale Natura 2000 financieringsplannen zijn;

9. verzoekt de Commissie van de lidstaten te verlangen dat zij de nodige aandacht geven aan 
de eisen die het beheer van Natura 2000 stelt bij het opstellen van hun programma's voor 
de Structuurfondsen;

10. dringt aan op wijzigingen in het voorstel voor een Verordening van de Raad houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, ten einde een verwijzing naar Natura 2000 
op te nemen zodat Natura 2000-activiteiten in aanmerking komen voor subsidie uit de 
Structuurfondsen.


