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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisinä lukuisia viittauksia yhteisön kestävää kehitystä koskeviin 
ensisijaisiin tavoitteisiin, erityisesti Göteborgin Eurooppa-neuvoston määrittämään 
ympäristöulottuvuuteen sekä koheesiopolitiikan, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) ja Euroopan kalatalousrahaston eri tyyppisen 
rahoituksen yhteensovittamiseen;

2. katsoo, että asetuksen mukaisissa jäsenvaltioiden kertomuksissa olisi arvioitava 
rahastojen vaikutusta EU:n kestävän kehityksen strategiaan, jotta mainitun strategian 
tavoitteiden saavuttamisen edistymistä voidaan arvioida;

3. yhtyy komission kantaan, jonka mukaan rakennerahastojen, koheesiorahaston, 
maaseuturahaston ja kalatalousrahaston tukemien toimien on perustuttava 
yhdennettyyn toimenpidesuunnitelmaan;

4. katsoo, että haasteita, jotka liittyvät epätasaisuuteen yhteisön ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa esimerkiksi vesi- ja jätepolitiikassa, ilmanlaatua ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä koskevassa politiikassa sekä ilmastopolitiikassa, on 
pidettävä yhtä tärkeinä kuin taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen epätasa-arvoon 
liittyviä haasteita kehityksessä jälkeen jääneissä maissa ja kehityksessä jälkeen 
jääneillä alueilla; [3 artikla]

5. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto osarahoittavat biodiversiteettitasoltaan korkealaatuisia suojelun, 
hallinnan ja kestävän kehityksen alueita, jotta Natura 2000 -verkostolle voidaan antaa 
lisätukea suhteessa perusrahoitusvälineeseen Life+ -ohjelman puitteissa, jonka 
määräyksiä olisi muotoiltava asianmukaisesti uudelleen; [3 artikla]

6. katsoo, että ympäristöalan kansalaisjärjestöt on tunnustettava kumppaneiksi 
tasavertaisesti yhteiskunta- ja talouselämän järjestöjen kanssa, koska kestävään 
kehitykseen kuuluu yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristön pilari; [10 artiklan 
1 kohdan b alakohta]

7. katsoo, että teknisen avun puitteissa rahastojen olisi lisättävä myös 
rakennerahastokumppanuuksiin osallistuvien kansalaisjärjestöjen kapasiteettia; 
[10 artikla]

8. korostaa, että ohjelmatyössä tarvitaan joustavampia säännöksiä erityisesti sen osalta, 
mikä koskee resurssien mahdollista uudelleen jakamista hankkeiden ja ensisijaisten 
tavoitteiden välillä täytäntöönpanon tehokkuuden perusteella; [19 artikla]

9. kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita esittämään, kuinka ne aikovat rahoittaa 
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ympäristön tarpeet, erityisesti Natura 2000-verkoston tukemisen, edellytyksenä 
kansallisten strategisten viitekehysten ja toimenpideohjelmien hyväksymiselle 
rakennerahastotuen myöntämiseksi; [31 artikla]

10. ehdottaa, että komission ehdottaman "yksi rahasto yhteen ohjelmaan" 
-lähestymistavan sijasta eri rahastojen välisen ristiin rahoittamisen osuus olisi 
nostettava vähintään 20 prosenttiin; [33 artikla]

11. korostaa, että kaikille merkittäville hankkeille olisi asetettava yhdenmukainen 
50 miljoonan euron kynnys; [38 artikla]

12. pitää myönteisenä sen vahvistamista, että strategisten suuntaviivojen, kansallisen 
strategisen viitekehyksen ja toimenpideohjelmien arvioinnissa on otettava huomioon 
strategista ympäristöarviointia ja ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset;

13. katsoo, että strategista ympäristöarviointia varten jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
kansallisen strategisen viitekehyksen ja toimintaohjelmien järjestelyt ja varmistettava 
tärkeiden infrastruktuurihankkeiden ympäristövaikutusten oikea-aikainen arviointi; 
kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että mittavat infrastruktuurihankkeet eivät 
ole ristiriidassa ympäristönsuojelun ja ympäristön parantamisen kanssa; [38–
40 artikla]

14. ehdottaa erityisen korotetun rahoitusosuuden käyttöönottoa sellaisia alueita varten, 
joilla on sekä maantieteellisiä että luonnonhaittoja; [52 artikla]

15. katsoo, että "saastuttaja maksaa" -periaatteen soveltamisen osalta tuloja tuottavien 
hankkeiden osarahoituskelpoisuuden määrittämistä koskevissa säännöissä olisi 
palkittava (kannustettava) hankkeen päähakijoita suhteessa mainitun periaatteen 
soveltamisen laajuuteen; [54 artikla]

16. katsoo, että arvonlisävero, jota ei voida maksaa takaisin, olisi säilytettävä 
tukikelpoisena kaikkien rahastojen osarahoituksen suhteen, ei vain ESR:n tapauksessa;

17. pitää tärkeänä, että hallintoviranomaiset tiedottavat jäsenvaltioiden valvonnassa 
säännöllisesti ja asianmukaisesti toimista, joihin saadaan yhteisön rahoitusta, ja 
määrärahoista, jotka ovat käytettävissä tukikelpoisuutta koskevien perusteiden 
mukaisesti; [68 artikla]

18. korostaa, että ennakkorahoituksen taso on ratkaisevan tärkeä erityisesti ympäristön 
alalla, ja suosittelee yleistä 10 prosentin kattoa kaikkien rahastojen osalta; [81 artiklan 
1 kohta]

19. korostaa, että käyttämättä jääneiden määrärahojen automaattisen vapauttamisen osalta 
olisi tunnustettava tietyt N+2 -säännön käyttöönottoon liittyvät kielteiset vaikutukset, 
joita olisi lievennettävä, ja että sen vuoksi koheesiorahastoa koskevat nykyiset säännöt 
olisi pidettävä ennallaan ja N+2 -säännön alaiset varat olisi käytettävä uuteen 
tarkoitukseen koheesiopolitiikan puitteissa; [81 artiklan 2 kohta]

20. katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston olisi edistettävä ympäristönsuojelututkinnon 
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suorittaneen ammattihenkilöstön jatkokoulutusta.
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