"NATURA 2000: PARTNERSTVO ZA NARAVO"
EL TEIDSKA DEKLARACIJA. 9. MAJ 2002.
zavedajoč se obveze evropskih državnih voditeljev v sklepih z göteburškega sestanka na
vrhu, da bodo sprejeli konkretne ukrepe za zaustavitev upadanja evropske biotske
raznovrstnosti, in prednosti, ki je temu dana v VI. okoljskem akcijskem programu,
zavedajoč se izjemnega pomena Nature 2000 kot omrežja naravnih in delno naravnih
območij, namenjenih ohranitvi najdragocenejših evropskih habitatov in prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrst,
zavedajoč se skupne odgovornosti za zagotovitev varstva teh dragocenih virov v korist
sedanjih in prihodnjih generacij,
zavedajoč se, da je Natura 2000 pomemben prispevek Evrope k svetovnemu varstvu narave
in da poudarja pomembnost ustanavljanja podobnih ekoloških omrežij v drugih regijah in
mednarodnega sodelovanja za ohranitev narave,
zavedajoč se pomembnosti omrežja kot nujno potrebne za našo kakovost življenja in kot vir
rekreacije, izobraževanja in znanstvenega razumevanja,
zavedajoč se, da je za uspeh Nature 2000 potrebna podpora evropskih državljanov, zlasti
krajanov in lastnikov zemljišč, ter njihovo sodelovanje pri odločanju o načinih ohranjanja in
pri upravljanju teh območij,
zavedajoč se, da je veliko naših dragocenih habitatov rezultat tradicionalne rabe zemlje in
da je njihova ohranitev odvisna od ustaljenih postopkov in znanj,
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zavedajoč se in podpirajoč nedavno odločitev o seznamu območij za Makaronezijsko regijo
v omrežju Natura 2000 kot pomemben prispevek k temu omrežju in kot preobrat v njenem
razvoju,
ker bo Skupnost kmalu dokončno razglasila območja Nature 2000 in izraža podporo
razširitvi mreže in njeni obogatitvi s sodelovanjem držav kandidatk,
se podpisani, ob upoštevanju, da je sedaj treba dati večji poudarek upravljanju omrežja,
zavezujemo, da bomo:
•

v najkrajšem času v celoti opredelili omrežje Natura 2000,

•

pospeševali ozaveščenost o Naturi 2000 in njeno razumevanje,

•

podprli razvoj partnerstev z vključitvijo širokega kroga zainteresiranih za ohranitev in
upravljanje območij Nature 2000,

•

podpirali izmenjavo izkušenj in dobrih primerov upravljanja mreže,

•

podpirali trajnostno rabo in upravljanje območij Nature 2000, kot na primer za
izobraževalne in rekreacijske namene,

•

zagotovili, da bodo potrebe Nature 2000 izpolnjene v drugih politikah Skupnosti,

•

vzeli na znanje, da so za uresničenje teh ciljev potrebni ciljno opredeljeni viri.
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