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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista que a rede Natura 2000 das zonas protegidas na UE constitui um dos principais 
pilares da acção da UE em matéria de biodiversidade e que grande parte da biodiversidade 
da Europa já está irremediavelmente perdida; 

2. Constata que ecossistemas saudáveis proporcionam recursos sociais e económicos 
importantes, bem como oportunidades de recreação e apoio aos sectores da agricultura e 
das pescas;

3. Congratula-se com a proposta da Comissão no sentido de uma abordagem estratégica do 
financiamento da Natura 2000; 

4. Manifesta a sua preocupação com o atraso verificado na aplicação da Natura 2000, o qual 
ficou a dever-se a restrições de financiamento e a processos divergentes na designação das 
zonas no âmbito das legislações nacionais; 

5. Constata que um financiamento inadequado prejudica a rede e coloca em risco os 
objectivos fixados para 2010, pelo que solicita que estes elementos sejam tidos em conta 
no debate sobre as Perspectivas Financeiras após 2006; 

6. Salienta que o financiamento da Natura 2000 ao abrigo dos Fundos Estruturais está em 
conformidade com o Processo de Cardiff que visa a integração das questões relativas ao 
ambiente em todos os domínios políticos-chave; 

7. Manifesta o seu apoio à intenção da Comissão de publicar orientações circunstanciadas 
sobre como utilizar os Fundos Estruturais em apoio da rede Natura 2000; 

8. Sublinha que os financiamentos provenientes dos Fundos Estruturais que se destinam à 
Natura 2000 devem ser orientados concretamente e que a sua atribuição deverá ser 
subordinada aos planos financeiros nacionais para a rede Natura 2000; 

9. Solicita à Comissão que inste os Estados-Membros a, aquando da elaboração dos seus 
programas para os Fundos Estruturais, concederem a devida atenção às necessidades em 
matéria de gestão da Natura 2000; 

10. Solicita que as modificações à proposta de regulamento do Conselho que estabelece as 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão façam referência à rede Natura 2000 a fim de 
garantir a elegibilidade das suas actividades para os financiamentos no âmbito dos Fundos 
Estruturais. 


