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FORSLAG

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

1. glæder sig over de gentagne henvisninger til Fællesskabets prioriterede opgaver inden for 
bæredygtig udvikling, især miljødimensionen som fastsat i Göteborg, og understregningen 
af betydningen af samordning af forskellige former for finansiering fra 
samhørighedspolitikken, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF);

2. mener, at beretningerne fra medlemsstater ifølge forordningen skal evaluere fondenes 
bidrag til gennemførelse af de overordnede mål for EU's strategi for bæredygtig udvikling, 
så der kan foretages en vurdering af, hvilke fremskridt der er gjort i virkeliggørelsen af 
delmålene i strategien;

3. deler Kommissionens opfattelse af, at det er af afgørende betydning, at aktiviteter, der 
modtager støtte fra strukturfondene, Samhørighedsfonden, ELFUL og EFF, indgår som en 
integreret del af en handlingsplan;

4. mener, at de udfordringer, der er forbundet med forskellene i opfyldelsen af Fællesskabets 
miljømål på områder som vand, affald, luftkvalitet, bevarelse af biodiversitet og 
klimapolitik, skal vægtes lige så højt som de udfordringer, der er forbundet med 
økonomiske, sociale og territoriale forskelle i de lande og regioner, der er bagefter i 
udvikling [artikel 3];

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at strukturfondene og Samhørighedsfonden 
medfinansierer bevarelse, forvaltning og bæredygtig udvikling af områder af høj 
biodiversitetsværdi for at give en yderligere støtte til Natura 2000-nettet i forhold til det 
generelle finansieringsinstrument under Life+-programmet, hvis bestemmelser skal 
ændres tilsvarende [artikel 3];

6. mener, at miljø-ngo'er skal anerkendes som partnere på lige fod med arbejdsmarkedets 
parter og de økonomiske partnere, da bæredygtig udvikling omfatter sociale, økonomiske 
og miljømæssige aspekter [artikel 10, stk. 1, litra b), andet led];

7. mener, at fondene som led i den tekniske bistand bør yde støtte til at øge kapaciteten hos 
ikke-statslige organisationer (ngo'er), der er involveret i partnerskaber med 
strukturfondene [artikel 10];

8. understreger nødvendigheden af mere fleksible programmeringsregler navnlig med 
hensyn til muligheden for eventuelle omfordelinger af ressourcer mellem projekter og 
prioriterede opgaver i takt med gennemførelsen [artikel 19];
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9. opfordrer Kommissionen til at kræve, at medlemsstaterne viser, hvordan de vil finansiere 
miljøhensyn, især til støtte for Natura 2000-nettet, som en betingelse for godkendelse af 
de nationale strategiske referencerammer og de operationelle programmer for 
strukturfondsmidler [artikel 31];

10. foreslår, at tallet for krydsfinansiering mellem forskellige fonde inden for den 
"énfondsmodel", som Kommissionen anvender, skal øges til mindst 20 % [artikel 33];

11. understreger, at der bør opstilles en fælles tærskel på 50 millioner euro for alle større 
projekter [artikel 38];

12. glæder sig over bekræftelsen af, at vurdering af strategiske retningslinjer, nationale 
strategiske referencerammer og operationelle programmer skal tage hensyn til kravene i 
lovgivningen om strategisk miljøvurdering og vurdering af virkninger på miljøet;

13. mener, at medlemsstaterne skal redegøre for deres bestemmelser om de strategiske 
miljøvurderinger af nationale strategiske referencerammer og operationelle programmer, 
og sikre rettidig vurdering af større infrastrukturprojekters virkninger på miljøet; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at sikre, at større infrastrukturprojekter ikke er i modstrid 
med beskyttelse og opretning af miljøet [artikel 38 til 40];

14. foreslår, at der fastsættes en specifik vækstrate for områder med geografiske og naturlige 
handicap [artikel 52];

15. mener, at reglerne for beregning af støtteberettigelse for medfinansiering af 
indkomstskabende projekter i de tilfælde, hvor princippet om, at forureneren betaler, 
finder anvendelse, skal belønne (give incitamenter til) projektfremmere i forhold til, i hvor 
vid udstrækning princippet anvendes [artikel 54];

16. er af den opfattelse, at moms, der ikke refunderes, fortsat skal være støtteberettiget i 
forbindelse med bidrag fra alle fonde og ikke blot fra ESF;

17. finder det vigtigt, at de administrative myndigheder under medlemsstaternes kontrol, 
jævnligt og behørigt offentliggør de foranstaltninger, hvortil der ydes fællesskabsstøtte, og 
de bevillinger, der står til rådighed til de forskellige støttekriterier [artikel 68];

18. understreger, at niveauet for forfinansiering er afgørende, især på miljøområdet, og 
anbefaler et fælles loft på 10 % for alle fonde [artikel 81, stk. 1];

19. understreger med hensyn til automatisk bortfald af bevillinger, at nogle af de uønskede 
bivirkninger ved N+2-reglen bør anerkendes og afhjælpes, og at de gældende regler for 
Samhørighedsfonden derfor bør fastholdes, og at beløb, der er underlagt n+2-reglen, skal 
genbruges under samhørighedspolitikken [artikel 81, stk. 2];

20. mener, at Den Europæiske Socialfond skal støtte yderligere uddannelse af professionelt 
personale med kvalifikationer relateret til miljøbeskyttelse.
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