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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je mreža zavarovanih območij v EU, imenovana Natura 2000, eden od 
glavnih stebrov ukrepov EU za ohranitev biotske raznovrstnosti in da se je biotska 
raznovrstnost v Evropi že močno zmanjšala;

2. se zaveda, da zdravi ekosistemi ne predstavljajo le pomembnih socialnih in gospodarskih 
virov, temveč ponujajo tudi rekreacijske možnosti ter podporo kmetijstvu in ribištvu;

3. pozdravlja predlog Komisije za strateški pristop k financiranju Nature 2000;

4. izraža zaskrbljenost, ker je izvajanje Nature 2000 zavirajo omejena finančna sredstva in 
različni postopki pri določevanju območij v okviru nacionalnih zakonodaj;

5. ugotavlja, da nezadostno financiranje ogroža mrežo in cilje, zastavljene za leto 2010, ter 
poziva, da se to vprašanje vključi v razpravo o finančnem načrtu po letu 2006;

6. opozarja, da so sredstva iz strukturnih skladov za Naturo 2000 v skladu s cardiffskim 
procesom vključevanja okoljskega vidika v vsa ključna področja politik; 

7. podpira namen Komisije, da objavi podrobna navodila, kako uporabiti strukturne sklade 
za podporo omrežju Natura 2000;

8. poudarja, da morajo biti sredstva iz strukturnih skladov za Naturo 2000 namensko 
porabljena in da mora biti njihova sprostitev pogojena z nacionalnim finančnim načrtom 
Nature 2000;

9. poziva Komisijo, da od držav članic zahteva, da pri vzpostavljanju svojih programov za 
strukturne sklade ustrezno upoštevajo potrebo po upravljanju Nature 2000;

10. poziva k spremembi predloga za uredbo Sveta, ki vsebuje splošne določbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z 
Naturo 2000, da se zagotovi primernost dejavnosti v okviru Nature 2000 za financiranje iz 
strukturnih skladov.


