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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att Natura 2000 – nätet av skyddade områden inom EU –
är en av grundpelarna i EU:s insatser för den biologiska mångfalden och att mycket av den 
biologiska mångfalden i Europa redan har gått förlorad.

2. Europaparlamentet konstaterar att sunda ekosystem skapar sociala och ekonomiska 
resurser, samt möjligheter till fritidsaktiviteter och stöd till jordbruk och fiske.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en strategi för finansieringen av
Natura 2000.

4. Europaparlamentet är bekymrat för att genomförandet av Natura 2000 har försenats på 
grund av begränsade bidrag och olika processer enligt olika nationella bestämmelser för 
att utse områden.

5. Europaparlamentet konstaterar att otillräcklig finansiering försvagar nätverket och 
äventyrar målen för 2010 och ber att detta skall tas i beaktande i debatten om 
budgetplanen efter 2006.

6. Europaparlamentet påpekar att finansieringen av Natura 2000 genom strukturfonderna är i 
enlighet med Cardiffprocessen om att integrera miljöaspekter i alla centrala 
politikområden.

7. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att offentliggöra detaljerade riktlinjer om 
hur strukturfonderna skall användas för att stödja nätverket Natura 2000.

8. Europaparlamentet betonar att finansiella bidrag från strukturfonderna för Natura 2000 
måste avgränsas och att utbetalningen av dessa är beroende av de nationella 
budgetplanerna för Natura 2000. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära att medlemsstaterna tar hänsyn till 
de behov som förvaltningen av Natura 2000 kräver när de inrättar sina program för 
strukturfonderna.

10. Europaparlamentet efterlyser ändringar av förslaget till rådets förordning där allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden fastställts om att införa en hänvisning till Natura 2000 för att 
garantera tilldelning av stöd från strukturfonderna för Natura 2000-verksamhet.


