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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at samhørighedspolitikken er et grundlæggende instrument til fremme af 
økonomisk og social samhørighed med det formål at træffe foranstaltninger til 
nedbringelse af de regionale forskelle, fremme reel konvergens og stimulere vækst og 
beskæftigelse samt bidrage til at opnå miljøpolitiske mål;

2. understreger, at investeringsniveauet på miljøområdet ikke har udviklet sig som forventet, 
hvilket fremgår af omfanget af de udvalgte projekter, som kun tegner sig for 21 % af det 
samlede beløb til programmerne;

3. tager til efterretning, at der gøres gode fremskridt, hvad angår investeringer i 
sundhedsinfrastruktur, og at der er en positiv sammenhæng mellem 
samhørighedspolitikken og de strukturelle reformer i sundhedssektoren; understreger, at 
denne positive sammenhæng skal tages i betragtning, når investeringsprioriteterne for den 
næste programmeringsperiode fastlægges;

4. understreger, at investeringerne i jernbanesektoren ikke skrider frem efter planen, som 
med 22,5 % af det samlede beløb afsat til programmerne ligger langt under de udvalgte 
projekter for vejsektoren (34 %) og ikke bidrager tilstrækkeligt til at nedbringe CO2-
reduktionen i transportsektoren;

5. opfordrer til en bedre gennemførelse af programmerne på miljøområdet, især inden for 
tværgående sektorer, der kan skabe europæisk merværdi, f.eks. bekæmpelse og 
mindskelse af samt tilpasning til klimaforandringer, investering i renere teknologier med 
lavt CO2-udslip, foranstaltninger til bekæmpelse af luft- og vandforurening, 
foranstaltninger til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, udvidelse af 
jernbanenettene, fremme af energieffektivitet, især i byggesektoren, og vedvarende 
energikilder med sigte på at opfylde EU's 2020-mål og tilskynde til oprettelse af grønne 
job og skabelse af en grøn økonomi; understreger endvidere samhørighedspolitikkens 
centrale rolle med henblik på at nå disse mål; opfordrer til en hurtig gennemførelse af 
allerede udvalgte projekter og fremskyndet udvælgelse af kvalitetsprojekter;

6. slår til lyd for at anvende de nødvendige midler til forebyggelse af og/eller hurtig reaktion 
på miljøkatastrofer, og henstiller til medlemsstaterne at fremskynde investeringerne inden 
for forebyggelse og sanering af industriområder og forurenede arealer på grund af den 
lave gennemførelsesgrad;

7. understreger, at samhørighedspolitikken er et af de instrumenter, der vil kunne bidrage til 
at skabe en passende finansiel ramme for forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, da den støtter og skaber sammenhæng mellem dette og andre 
instrumenter, såsom politikken for udvikling af landdistrikter, regionalpolitikken, 
Solidaritetsfonden og det syvende rammeprogram; opfordrer med henblik herpå til, at der 
i forbindelse med de finansielle overslag for tiden efter 2013 tages hensyn til 
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katastrofeforebyggelse;

8. opfordrer til en bedre gennemførelse af programmer for sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse i overensstemmelse med EU's strategiske retningslinjer som 
supplement til sundhedsinfrastrukturen, da der her er tale om væsentlige faktorer til 
nedbringelse af sundhedsmæssige forskelle inden for Europa;

9. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan de igangværende programmer kan 
reducere de voksende sundhedsmæssige forskelle i og mellem regionerne, der er de 
største flaskehalse til hinder for social samhørighed og social integration i forbindelse 
med EU's 2020-dagsorden for fattigdomsbekæmpelse;

10. opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for at indføre enklere og mere fleksible 
regler for programgennemførelsen og genforhandle medfinansieringssatserne, for så vidt 
medlemsstaterne har anmodet herom, idet der tages hensyn til "konvergensregionerne", 
især de mindst udviklede regioner i Samhørighedsfondens medlemsstater og regioner, der 
er karakteriseret ved permanente geografiske eller naturlige ulemper, såsom de mest 
afsidesliggende regioner; anmoder om, at der etableres en tidstro videreformidling af 
oplysningerne om godkendelse og gennemførelse af projekter henhørende under 
samhørighedspolitikken ved hjælp af en fælles nomenklatur for statistiske regionale 
enheder (NUTS), der er så detaljeret som muligt (i givet fald på NUTS 3-niveau), via en 
hjemmeside på internettet, der er tilgængelig for alle, da dette vil kunne styrke 
gennemsigtigheden og en streng kontrol med forvaltningen af midlerne til 
samhørighedspolitikken;

11. understreger nødvendigheden af en resultatorienteret tilgang til samhørighedspolitikken 
gennem opstilling af klare og målelige mål og resultatindikatorer; understreger 
nødvendigheden af, at samtlige medlemsstater i deres årlige beretninger i god tid 
forelægger komplette og præcise oplysninger om indikatorer for og fremskridt hen imod 
de fastlagte mål, for at muliggøre en bedre forståelse af programindhold og en bedre 
overvågning af fremskridt i gennemførelsen;

12. erkender manglen på data vedrørende de projekter, der er indgået kontrakt om, og de 
projekter, der er betalt i henhold til strategirapporten 2010; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at forelægge oplysninger, der kan belyse den faktiske gennemførelse af 
samhørighedspolitikken ved hjælp af pålidelige indikatorer, såsom de endelige betalinger 
til projekterne, opnåelsen af projekternes mål sammenholdt med den tilsvarende politik 
som led i Europa 2020-strategien;

13. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe midler til programmer, der er gearet til 
byfornyelse og forbedring af de miljømæssige forhold, herunder vandkvalitetsprojekter; 

14. opfordrer Kommissionen til at optrappe kommunikationen i regionerne om de 
muligheder, EU tilbyder for innovation inden for miljøteknologier, og understreger 
nødvendigheden af at gennemføre foranstaltninger, som kan fremme inddragelse af 
SMV'er;

15. efterlyser en bedre koordination og integration af samhørighedsprogrammer på de 
forskellige infrastrukturområder, herunder IKT og energi, ved hjælp af en bedre 
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planlægning på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på at nedbringe 
omkostningerne og sikre en bedre beskyttelse af miljøet; 

16. understreger nødvendigheden af at forenkle og fremskynde tildelingen af midler og 
betalinger til endelige modtagere, samtidig med at der sikres en forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

17. erkender samhørighedsprogrammernes beskedne indvirkning på nationale økonomiske 
indikatorer, herunder BNP, og påpeger, at forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen 
af samhørighedspolitikken delvis skyldes alt for usmidige procedurer; understreger 
derfor, at det er nødvendigt at gøre samhørighedspolitikken mere effektiv, blandt andet 
ved at reducere bureaukrati og strømline de eksisterende procedurer og metoder for 
godtgørelse til modtagerne; understreger nødvendigheden af at skabe balance mellem 
forenkling af de bureaukratiske procedurer og bekæmpelse af svig;

18. påpeger, at det er nødvendigt at øge EU-budgettets løftestangseffekt, hvad angår 
samhørighedsprogrammer, gennem nye former for finansiering af investeringer, herunder 
ved hjælp af dels innovative metoder til kombination af tilskud og lån, idet der åbnes nye 
markeder for forskellige former for offentlig-private partnerskaber, dels udbredt brug af 
internationale finansielle virksomheders ekspertise;

19. understreger, at samhørighedspolitikken fortsat bør fremme grænseoverskridende, 
transnationale og interregionale former for samarbejde; påpeger derfor behovet for en 
revision og forenkling af de nuværende ordninger for grænseoverskridende samarbejde.
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