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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj, aby jako zodpovědný výbor do svého návrhu usnesení začlenil následující 
návrhy: 

1. vítá opakované odkazy na trvale udržitelný rozvoj jakožto prioritu Společenství, 
zejména na dimenzi životního prostředí definovanou v Göteborgu, a důraz na 
koordinaci typů financování z fondů politiky soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského fondu pro rybolov;

2. domnívá se, že zprávy, které v souladu s tímto nařízením předkládají členské státy, by  
měly posuzovat, jak tyto fondy pomáhají dosahovat cílů Evropské strategie pro trvale 
udržitelný rozvoj, aby se mohlo posoudit, jakého bylo v tomto směru dosaženo 
pokroku;

3. souhlasí s názorem Komise, že je nezbytně nutné, aby se aktivity podporované 
strukturálními fondy, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova a Evropským fondem pro rybolov staly součástí integrovaného akčního 
plánu;

4. je přesvědčen, že úkolům spojeným s rozdílnostmi v dosahování cílů týkajících se 
životního prostředí Společenství v oblastech jako je vodní hospodářství, nakládání s 
odpadem, kvalita vzduchu, zachování biologické rozmanitosti a politika klimatu musí 
být dán stejný význam jako úkolům spojeným s hospodářskými, sociálními a územními 
rozdílnostmi v zemích a krajích, které zaostávají ve vývoji; [článek 3]

5. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistila, že se strukturální fondy a Fond soudržnosti budou 
společně finančně podílet na zachování, řízení a trvale udržitelném rozvoji oblastí s 
vysokou hodnotou biologické rozmanitosti tak, aby se programu Natura 2000 dostalo 
dodatečné podpory ve spojení se základním finančním nástrojem v rámci programu 
Life+, jehož ustanovení je třeba náležitě přeformulovat; [článek 3]

6. domnívá se, že nevládním organizacím zabývajícím se životním prostředím musí být 
uznána stejná pozice jako jejich sociálním a hospodářským partnerům, neboť trvale 
udržitelný rozvoj stojí na sociálním a hospodářském pilíři a pilíři životního prostředí 
[čl. 10 odst. 1 písm. b) druhá odrážka];

7. domnívá se, že s technickou pomocí by fondy měly přispět také ke zvýšení možností 
nevládních organizací zapojených do Partnerství strukturálních fondů; [článek 10]

8. zdůrazňuje potřebu pružnějších pravidel programování, zejména s ohledem na možnost 
eventuálního přerozdělení zdrojů mezi projekty a priority ve shodě s postupem 
provádění; [článek 19]

9. vyzývá Komisi, aby jako podmínku pro souhlas s vnitrostátními strategickými 
referenčními rámci a operačními programy pro strukturální financování požadovala, aby 
členské státy prokázaly, jak hodlají financovat potřeby spojené s životním prostředím, 
zejména program Natura 2000 [článek 31];
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10. navrhuje, aby se v rámci projektu Komise „financování z jednoho fondu“ poměr pro 
financování mezi rozdílnými fondy zvýšil alespoň na 20 %; [článek 33]

11. zdůrazňuje, že by pro všechny hlavní projekty měla být určena stejná prahová částka ve 
výši 50 milionů eur; [článek 38]

12. vítá potvrzení, že se hodnocení strategických pokynů, národních strategických 
referenčních rámců a operačních programů musí řídit požadavky právních předpisů 
strategického ekologického hodnocení a hodnocení vlivu na životní prostředí;

13. domnívá se, že by opatření pro strategické ekologické hodnocení měly členské státy 
doplnit o národní strategické referenční rámce a operační programy a zajistit, aby 
u hlavních projektů týkajících se infrastruktury byl včas hodnocen vliv na životní 
prostředí; dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že hlavní projekty týkající se infrastruktury 
nebudou v rozporu s ochranou a zdokonalováním životního prostředí; [články 38 až 40]

14. navrhuje zavedení zvláštních norem růstu pro geograficky a přírodně znevýhodněné 
oblasti; [článek 52]

15. věří, že pravidla pro výpočet vhodného spolufinancování ziskových projektů by v 
případě uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ měla ocenit (podpořit) navrhovatele 
projektu v souvislosti s mírou, do jaké je tato zásada uplatňována; [článek 54]

16. domnívá se, že by DPH měla zůstat nevratná u příspěvků do všech fondů, a nejen 
v případě Evropského fondu pro rybolov;

17. považuje za důležité, aby řídící orgány pod kontrolou členských států pravidelně 
a vhodně zveřejňovaly operace financované Společenstvím a dostupné částky podle 
kritérií způsobilosti; [článek 68]

18. zdůrazňuje, že zejména v oblasti životního prostředí hrají velice důležitou roli 
předběžné platby, a pro všechny fondy doporučuje společný strop 10 %; [čl. 81 odst. 1]

19. zdůrazňuje, že co se týká automatického zrušení závazků, měly by být pojmenovány a 
zmírněny některé nežádoucí vlivy pravidla N+2, měla by být tudíž zachována současná 
pravidla pro Fond soudržnosti a částky spadající do pravidla N+2 by měly být použity 
znovu v rámci politiky soudržnosti; [čl. 81 odst. 2]

20. domnívá se, že by se Evropský sociální fond měl podílet na dalším vzdělávání 
odborných pracovníků s kvalifikací související s ochranou životního prostředí.
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