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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

1. tervitab korduvaid viiteid ühenduse säästva arengu, eriti Göteborgis määratletud 
keskkonnamõõtme prioriteetidele, samuti ka ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Kalandusfondi (EFF) rahastamisliikide 
kooskõlastamise rõhutamist;

2. on seisukohal, et liikmesriikide poolt määruse kohaselt esitatud raportites tuleks hinnata 
fondide toetust Euroopa Säästva Arengu Strateegia (EU SDS) eesmärkidele, et hinnata 
edusamme säästva arengu strateegia eesmärkide suunas;

3. nõustub Euroopa Komisjoni seisukohaga, et on oluline, et fondide, EAFRD ja EFF poolt 
toetatud tegevused moodustavad osa integreeritud tegevusplaanist;

4. usub, et ühenduse keskkonnaeesmärkide saavutamisel tekkinud lahknevustega seotud 
väljakutsed sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed, õhukvaliteet, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine ja kliimapoliitika peavad omama sama kaalu nagu 
majanduslike, sotsiaalsete ja piirkondlike lahknevustega seotud väljakutsed riikides ja 
piirkondades, mis on arengus maha jäänud [Artikkel 3];

5. kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu üles tagama, et struktuurifondid ja 
Ühtekuuluvusfond kaasrahastaksid bioloogiliselt mitmekesiste alade säilitamist, 
majandamist ja säästvat arengut, et anda Natura 2000 võrgustikule täiendavat toetust 
seoses põhilise rahastamisvahendiga Life+ programmi raames, mille sätted tuleks 
asjakohaselt ümber sõnastada [Artikkel 3];

6. leiab, et valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone tuleb tunnustada partneritena nende 
sotsiaalsete ja majanduslike kolleegidega võrdsetel alustel, kuivõrd säästev areng hõlmab 
sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid sambaid [artikli 10 lõike 1 punkti b teine 
taane];

7. on seisukohal, et tehnilise abi raames peaksid fondid toetama ka struktuurifondidega 
koostööd tegevate valitsusväliste organisatsioonide suutlikkuse suurendamist [Artikkel 
10];

8. rõhutab vajadust paindlikumate programmitöö reeglite järele, eriti seoses ressursside 
võimaliku ümberjaotamisega projektide ja prioriteetide vahel vastavalt nende elluviimise 
tulemuslikkusele [Artikkel 19];

9. kutsub Euroopa Komisjoni üles nõudma, et liikmesriigid näitaksid, kuidas nad 
kavatsevad keskkonnavajadusi rahastada, toetades eelkõige Natura 2000 võrgustikku 
riikliku strateegilise tugiraamistiku ja struktuurifondidest rahastamise rakenduskavade 
heakskiitmise tingimusena [Artikkel 31];

10. soovitab, et Euroopa Komisjoni lähenemise puhul, milles käsitletakse ühest fondist 
rahastamist (monofund approach), tuleks suurendada erinevate fondide vahelise 
ristfinantseerimise suhet vähemalt 20%-ni [Artikkel 33];
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11. rõhutab, et tuleks kehtestada kõikide peamiste projektide jaoks 50 miljoni euro suurune 
võrdne piirmäär [Artikkel 38];

12. tervitab kinnitust, et strateegiliste suuniste, riiklike strateegiliste tugiraamistike ja 
meetmeprogrammide hindamisel tuleb võtta arvesse strateegilise keskkonnamõju 
hindamist (Strategic Environmental Assessment – SEA) ja keskkonnamõju hindamist 
(Environmental Impact Assessment – EIA) käsitlevate õigusaktide nõudeid;

13. leiab, et liikmesriigid peaksid täpsustama riiklike strateegiliste tugiraamistike ja 
meetmeprogrammide strateegilise keskkonnamõju hindamise (SEA) korra ning tagama 
õigeaegselt peamiste infrastruktuuriprojektide keskkonnamõju hindamised (EIA); kutsub 
Euroopa Komisjoni täiendavalt üles tagama, et peamised infrastruktuuriprojektid ei oleks 
vastuolus keskkonna kaitsmise ja parandamisega [Artiklid 38 – 40];

14. soovitab kehtestada geograafiliselt ja looduslikult ebasoodsate alade jaoks konkreetse 
kasvumäära [Artikkel 52];

15. usub, et “saastaja maksab” põhimõtte kohaldamisel tuleks tulu andvate projektide puhul 
kõlbliku kaasrahastamise arvutamise eeskirjades premeerida (motiveerida) projekti 
edendajaid seoses kohaldatava põhimõtte ulatusega [Artikkel 54];

16. leiab, et hüvitamatu käibemaks peaks vastama siiski kõikide fondide ja mitte üksnes 
Euroopa Sotsiaalfondi toetustele;

17. peab oluliseks, et liikmesriikide kontrolli all olevad korraldusasutused avalikustaksid 
korrapäraselt ja asjakohaselt tegevused, mida toetatakse ühenduse vahenditest ja 
abikõlblikkuse kriteeriumi alusel kättesaadavatest assigneeringutest [Artikkel 68];

18. rõhutab, et eelrahastamise tase on oluline, eriti keskkonna valdkonnas, ja soovitab ühtset 
10%-list piirmäära kõikide fondide puhul [Artikli 81 lõige 1];

19. rõhutab, et automaatse kohustustest vabastamise puhul tuleks tunnustada ja leevendada 
N+2 reegli mõningaid kahjustavaid mõjusid ja et seetõttu tuleks alal hoida 
ühtekuuluvusfondi praegused eeskirjad ja tuleks ühtekuuluvuspoliitika raames uuesti 
kasutada N+2 reegli kohaseid summasid [Artikli 81 lõige 2];

20. on seisukohal, et Euroopa Sotsiaalfond peaks toetama keskkonnakaitsealase 
kvalifikatsiooniga erialatöötajate täiendkoolitamist.
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