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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k financování programu Natura 2000
(2004/2164(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - financování programu 
Natura 2000 (KOM(2004)0431), 

– s ohledem na úmluvu o biologické rozmanitosti,

– s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 1998 o sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o strategii Evropského společenství týkající se biodiverzity2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2001 o provádění směrnice 92/43/EHS o 
biotopech3,

– s ohledem na šestý akční program Společenství o životním prostředí4, 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2002 o sdělení Komise 
Radě a Evropskému parlamentu o akčních plánech týkajících se biodiverzity v oblastech 
zachování přírodních zdrojů, zemědělství, rybářství a rozvoje hospodářské spolupráce5,

– s ohledem na článek 45 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávuVýboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro zemědělství a Výboru pro regionální rozvoj 
(A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Göteborgu v červnu 20016 se hlavy 
států a vlád zemí EU zavázaly, zvrátit do roku 2010 pokles biodiverzity v Evropské unii,

B. vzhledem k tomu, že šestý akční program Společenství o životním prostředí přesně 
stanoví cíl „chránit a v případě potřeby obnovit strukturu a financování ekosystémů a 
zastavit do roku 2010'7 ztrátu biodiverzity jak v Evropské unii, tak v globálním měřítku,

  
1 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s.1.
2 Úř. věst. C 341, 9.11.1998, s.41.
3 Úř. věst. C 262, 18.9.2001, s. 132.
4 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s.1.
5 Úř. věst.C 47 E, 27.2.2003, s. 575.
6 Závěry předsednictví ze zasedání Evropské Rady v Göteborgu ve dnech 15.a 16. června 2001.
7 Rozhodnutí č. 1600/2002/ES Evropského parlamentu a Rady o šestém akčním programu Společenství o 
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C. vzhledem k tomu, že světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 
uznal, že biodiverzita hraje rozhodující úlohu v celkovém udržitelném rozvoji a odstranění 
chudoby a je nezbytná pro naši planetu, zdraví lidí a jejich obživu a kulturní integritu, a 
vzhledem k tomu, že johannesburský prováděcí plán potvrdil globální cíl dosáhnout do 
roku 2010 významného snížení současné míry ztráty biodiverzity,

D. vzhledem k tomu, že síť chráněných oblastí Natura 2000, skládající se z oblastí určených 
podle směrnic Společenství o ptácích a biotopech, je klíčovým pilířem opatření 
Společenství na zachování biodiverzity,

E. vzhledem k tomu, že v minulosti většina členských států jen v omezené míře využívala k 
plnění programu Natura možnosti obsažené v současném nařízení o rozvoji venkova; 
vzhledem k tomu, že programy rozvoje venkova a regionálního rozvoje jsou často v 
rozporu s prioritami ochrany zachování přírody Evropské unie,

F. vzhledem k tomu, že v roce 2004 bylo z celkového rozpočtu EU ve výši 111,3 miliard 
EUR poskytnuto na financování výdajů na zemědělské trhy a přímou pomoc  40,2 
miliardy EUR oproti 6,5 miliardám EUR poskytnutým na rozvoj venkova, vzhledem k 
tomu, že současná politika rozvoje venkova je stále zaměřena spíše na cíle strukturální 
politiky než na zajištění zachování přírody a podporu udržitelných zemědělských postupů 
nezatěžujících životní prostředí,

G. vzhledem k tomu, že návrhy Komise týkající se finančního výhledu na období 2007-2013 
dodržují rozhodnutí přijaté Radou v roce 2002 v Bruselu zmrazit výdaje na zemědělství na 
úrovni z roku 2006 s možností meziroční úpravy ve výši 1 % z důvodu inflace; vzhledem 
k tomu, že tyto návrhy tedy počítají s částkou 301 milionů EUR pro zemědělství na výdaje 
trhu a přímé platby (v průměru 43 miliard EUR ročně) a s částkou 88,75 miliard EUR na 
opatření na rozvoj venkova (v průměru 12,6 miliard EUR); přičemž součástí finančních 
prostředků na rozvoj venkova jsou i opatření EPAGF, které byly dříve financovány v 
rámci strukturálních fondů,

H. vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že Evropská rada v roce 2002 nestanovila pro 
rozvoj venkova žádný strop, rozpočet na tato opatření byl také zmrazen na úrovni roku 
2006 a byly pouze přidány finanční prostředky pro Bulharsko a Rumunsko, což neumožní 
zařazení nových velkých úkolů, např. správu sítě Natura 2002, bez odpovídajícího 
navýšení rozpočtu,

I. vzhledem k tomu, že Komise odhaduje roční náklady na správu sítě Natura na 6,1 
miliardy EUR ročně bez zohlednění mořských chráněných oblastí,

J. vzhledem k tomu, že se v Malahide (27. května 2004) členské státy dohodly, že je třeba 
vypracovat opatření na zajištění přiměřeného a zaručeného spolufinancování sítě Natura 
2000 ze strany Společenství, a vzhledem k tomu, že se ve sdělení z Malahide rovněž 
uvádí, že „to by mělo mimo jiné zahrnovat i zvýšení finančních prostředků pro program 
Life-Nature v novém finančním nástroji pro životní prostředí spolu se zvýšením 
financování  ze strukturálních fondů a z fondu pro rozvoj venkova“,

     
životním prostředí (Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1).
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K. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení o finančním výhledu na období 20072013 
(KOM(2004)0487) uvádí, že „Komise bude od členských států vyžadovat, aby prokázaly, 
jak zohlednily potřebu financování životního prostředí, včetně příslušných aspektů 
programu Natura 2000, při zpracování národních programů v rámci strukturálních 
fondů...“, 

1. vítá iniciativu Komise navrhnout strategický přístup k financování programu Natura 2000; 

2. vítá prohlášení Komise, že by fondy rozvoje venkova a strukturální fondy EU měly 
významnou měrou přispět k spolufinancování sítě Natura 2000, dále vítá možnost 
financovat program Natura 2000 z fondů rozvoje venkova a ze strukturálních fondů;

3. zdůrazňuje, že chráněné oblasti Natura 2000 a přírodní zdroje jsou významným veřejným 
přínosem, často v hospodářsky izolovaných oblastech, včetně významných přímých 
místních výdajů, zvýšeného potenciálu pro turistických ruch, významného přínosu pro 
zdraví, růst zaměstnanosti, který se v současné době odhaduje na 125 000 pracovních míst 
v zemích EU-15, zdrojů v oblasti vzdělávání a vysoce hodnotných ekologických systémů 
na podporu života; 

4. konstatuje však, že v současné době je financování chráněných oblastí Natura 2000 
spojeno se značnými omezeními, zejména v důsledku integrovaného přístupu,

- specifická kritéria zeměpisných oblastí způsobilých pro podporu ze strukturálních 
fondů by vyloučila některé z nejohroženějších ekosystémů a biologických druhů;

- zachování biodiverzity nebylo dosud hlavním cílem rozvoje venkova a strukturálních 
fondů a z místního a regionálního hlediska by mohlo být i v rozporu s jinými cíli 
sociálněekonomického rozvoje;

- financování chráněných oblastí Natura 2000 by přímo konkurovalo jiným sociálním a 
hospodářským projektům, např. transevropským sítím nebo strukturálním změnám v 
zemědělství;

- programování a správa fondu na rozvoj venkova  a strukturálních fondů je 
nasměrováno na posílení regionálního sociálněekonomického rozvoje a orgány 
odpovědné za jejich správu mají nyní stále omezené pravomoci v oblasti uchování 
přírody a nemají dostatek odborných znalostí a dovedností potřebných k řízení 
projektů, jejichž cílem je zachování přírody;

5. uznává, že zatímco integrovaný přístup je efektivní, pokud se uskutečňuje masivně, 
minulé zkušenosti ukázaly, že bylo dosaženo jen omezeného úspěchu; domnívá se, že 
navrhovaná nařízení o fondu pro rozvoj venkova a strukturálních fondech neodpovídají 
příslušným ustanovením Natura 2000 a nesplňují ambice uvedené ve sdělení a ohrožují cíl 
EU v oblasti biodiverzity do roku 2010; 

6. domnívá se, že jsou nezbytné úpravy navrhovaných nařízení o fondu rozvoje venkova a 
strukturálních fondech a fondu pro rozvoj rybolovu, aby se v nich odrazilo plnění 
programu Natura 2000 a cílů biodiverzity jako hlavních priorit  do roku 2010; tyto úpravy 
by měly mimo jiné obsahovat ustanovení o:
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- podmínění strukturálního financování odpovídajícími národními plány na financování 
Natura 2000, jak se uvádí v oznámení o finančním výhledu;

- zařazení cíle spadajícího do fondu rozvoje venkova, který by byl věnován pouze 
Natura 2000 a připadal by na něho jen minimální procentuelní podíl nákladů, jak tomu 
bylo u jiných cílů v rámci fondu rozvoje venkova; a tato další priorita by se zohlednila 
formou dalšího financování rozvoje venkova;

- poskytnout přiměřenou finanční podporu chráněným mořským oblastem  Natura 2000;

7. vyzývá Komisi, aby upravila svůj návrh finančního nástroje pro životní prostředí  LIFE+ 
tak, aby tento fond zahrnoval cíl věnovaný biodiverzitě a mohly se tak poskytnout 
finanční prostředky na správu chráněných oblastí Natura 2000, které by  doplňovaly 
finanční prostředky z fondu rozvoje venkova,  strukturálních fondů a fondu na rozvoj 
rybolovu;

8. zdůrazňuje, že výpočet Komise, podle něhož činí roční náklady na síť Natura 2000 částku 
6,1 miliard EUR, pravděpodobně značně podceňuje výši celkových nákladů na správu 
sítě, a proto by měl být považován jen za nezbytné minimum; 

9. vyzývá Komisi, aby informovala Evropský parlament o uplatňování integrovaného 
přístupu, až bude známo znění nařízení  o strukturálních fondech, rozvoji venkova a 
rybolovu, a aby v případě, že v nich nebude obsaženo vyčlenění prostředků na program 
Natura 2000, navrhla fond určený pro tento účel;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


