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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej w sprawie, o uwzględnienie w 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Zwraca uwagę, że unijna sieć obszarów chronionych programu Natura 2000 jest jednym z 
głównych filarów działań Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności i że utracona 
została już znaczna część bioróżnorodności Europy;

2. Zwraca uwagę, że zdrowe ekosystemy stanowią istotne źródła społeczne i gospodarcze, 
dają możliwość rekreacji oraz stanowią wsparcie dla rolnictwa i rybołówstwa;

3. Z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji strategicznego podejścia do finansowania 
programu Natura 2000;

4. Jest zaniepokojona faktem, że wdrażanie programu Natura 2000 opóźniło się wskutek 
ograniczeń finansowych oraz różnic w procesach alokowania terenów zgodnie z 
krajowymi przepisami;

5. Zwraca uwagę, że niewystarczające środki finansowe osłabiają sieć i powodują 
zagrożenie dla celów na rok 2010 i prosi, by zwrócono na to uwagę podczas debaty nad 
perspektywami finansowymi po roku 2006;

6. Wskazuje, że finansowanie programu Natura 2000 z funduszy strukturalnych jest zgodne 
z procesem z Cardiff integracji zagadnień środowiskowych ze wszystkimi kluczowymi 
obszarami polityk;

7. Wspiera zamiar Komisji opublikowania dokładnych wskazówek dotyczących tego, jak 
należy wykorzystywać fundusze strukturalne do celów wspierania sieci Natura 2000;

8. Podkreśla, że finansowanie programu Natura 2000 z funduszy strukturalnych musi zostać 
wyodrębnione i że uwolnienie funduszy powinno być uzależnione od krajowych planów 
finansowych związanych z programem Natura 2000;

9. Wzywa Komisję, by zażądała od Państw Członkowskich poświęcenia odpowiedniej 
uwagi potrzebom związanym z zarządzaniem programem Natura 2000 przy ustalaniu 
programów dla funduszy strukturalnych;

10. Wzywa do zmiany projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności tak, aby uwzględniały program Natura 2000 w celu zapewnienia 
możliwości kwalifikowania się programu do finansowania z funduszy strukturalnych.


