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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. konštatuje, že sieť Natura 2000, ktorú tvoria chránené oblasti na celom území, EÚ je 
jedným z hlavných pilierov opatrení EÚ na podporu biologickej diverzity a že veľká časť 
biologickej diverzity v Európe je už stratená;

2. konštatuje, že zdravé ekosystémy poskytujú dôležité spoločenské a hospodárske zdroje, 
možnosti na rekreáciu a podporujú pôdohospodárstvo a rybné hospodárstvo;

3. víta návrh Komisie na strategický prístup k financovaniu Natury 2000;

4. je znepokojený skutočnosťou, že uplatňovanie programu Natura 2000 spomaľuje 
obmedzené množstvo finančných prostriedkov a rozdiely v ustanovovaní chránených 
oblastí podľa rozdielnej legislatívy v jednotlivých členských štátoch;

5. konštatuje, že nedostatočné financovanie narušuje sieť a ohrozuje ciele do roku 2010 a 
žiada, aby sa táto skutočnosť zohľadnila v diskusii o finančnom výhľade po roku 2006;

6. poukazuje na skutočnosť, že financovanie Natury 2000 zo štrukturálnych fondov je v 
súlade s cardiffským procesom integrácie environmentálnych kritérií do všetkých 
kľúčových oblastí politiky,  

7. podporuje úmysel Komisie uverejniť podrobné usmernenia o spôsoboch využitia 
štrukturálnych fondov na podporu siete Natura 2000;

8. zdôrazňuje, že financovanie Natury 2000 zo štrukturálnych fondov musí byť viazané na 
konkrétne účely a že jeho uvoľnenie by malo byť podmienené plánmi financovania 
Natury 2000 v jednotlivých členských štátoch;  

9. žiada Komisiu, aby vyžadovala od členských štátov primerané zohľadnenie potrieb 
riadenia Natury 2000 pri vytváraní programov pre štrukturálne fondy;

10. žiada o zmeny návrhu nariadenia Rady ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, 
aby nariadenie odkazovalo na program Natura 2000 s cieľom zabezpečiť oprávnenosť 
činností v rámci Natury 2000 na financovanie zo štrukturálnych fondov.


