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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába 
foglalja be a következő javaslatokat:

1. üdvözli a közösség fenntartható fejlődéssel (SD) kapcsolatos prioritásaira történő ismételt 
utalásokat, különös tekintettel a Göteborgban meghatározott környezeti szempontokra, 
valamint a kohéziós politika, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD), 
és az Európai Halászati Alap (EFF) finanszírozási típusaival kapcsolatos koordináció 
hangsúlyozására;

2. úgy véli, hogy a tagállamok által a rendelet értelmében benyújtott jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az alapok hozzájárulásának értékelését az Európai Fenntartható 
Fejlődési Stratégia (EU SDS) céljaihoz, annak érdekében, hogy a stratégia céljainak 
teljesülése értékelhetővé váljék;

3. egyetért a Bizottság véleményével, mely szerint alapvető fontosságú, hogy a Strukturális 
Alap, a Kohéziós Alap, az EAFRD és az EFF által támogatott tevékenységek integrált 
cselekvési terv részét képezzék;

4. úgy véli, hogy a Közösség környezetvédelmi – például a víz, a hulladék, a 
levegőminőség, a biodiverzitás megőrzése és az éghajlatpolitika terén kialakított –
célkitűzéseinek megvalósítása terén fennálló különbségekkel kapcsolatos kihívásoknak a 
kevésbé fejlett országok és régiók gazdasági, szociális és területi különbségeiből fakadó 
kihívásokkal egyenlő fontosságot kell tulajdonítani;

5. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, gondoskodjanak arról, hogy a Strukturális Alap és 
a Kohéziós Alap vegyen részt a biodiverzitás szempontjából magasabb értéket képviselő 
övezetek, főként a Natura 2000 hálózat megőrzése, igazgatása és fenntartható fejlődése 
társfinanszírozásában az alapfinanszírozási eszközzel összefüggésben a Life+ program 
keretei között, mely programra vonatkozó rendelkezéseket megfelelő módon újra kell 
fogalmazni; [3. cikk]

6. úgy véli, hogy a környezetvédelem terén működő, nem kormányzati szervezeteket 
éppúgy partnerként kell tekinteni, mint a társadalmi és gazdasági szinten működő 
szervezeteket, mert a fenntartható fejlődés egyaránt épül társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi pillérekre [10. cikk (1) bekezdés 1. pont 2. franciabekezdés],

7 úgy véli, hogy szakmai támogatás mellett az alapoknak hozzá kellene járulnia a 
Strukturális Alapok partnerségi programjaiban résztvevő civil szervezetek kapacitásának 
növeléséhez; [10. cikk]

8. hangsúlyozza a rugalmasabb programozási szabályok kialakításának szükségességét, 
különös tekintettel a forrásoknak a különböző projektek és prioritások között, a 
megvalósítás függvényében történő átcsoportosítására; [19. cikk]
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9. felszólítja a Bizottságot, követelje meg a tagállamoktól annak ismertetését, miként 
kívánják a környezetvédelem terén szükséges lépések finanszírozását megoldani, különös 
tekintettel a „2000 Natura” hálózat támogatására, ami a nemzeti stratégiai 
referenciastruktúrák és a strukturális finanszírozás célját szolgáló operatív programok 
jóváhagyásának előfeltétele [31. cikk];

10. javasolja, hogy a Bizottság által képviselt, „egyetlen forrásból történő finanszírozás” 
elvén belül a különböző alapok közötti keresztfinanszírozás mértékét növeljék minimum 
20%-ra; [33. cikk]

11. hangsúlyozza, hogy a nagyobb projektek számára egyenlő mértékű, 50 millió eurós 
küszöbértéket kell megállapítani; [38. cikk]

12. üdvözli annak megerősítését, hogy a stratégiai iránymutatások, a nemzeti stratégiai 
referenciakeretek és az operatív programok értékelésekor figyelembe kell venni a 
stratégiai környezeti értékeléssel (SEA) és az környezeti hatásvizsgálattal (ELA) 
kapcsolatos jogszabályokat;

13. úgy véli, hogy a tagállamoknak részletezniük kell a nemzeti referenciakeretek és operatív 
programok stratégiai környezeti értékelésével (SEA) kapcsolatban tett intézkedéseket, és 
biztosítaniuk kell a nagyobb infrastrukturális projektek környezeti hatásvizsgálatainak 
(EIA) időben történő elvégzését; [38. és 40. cikk]

14. különleges szorzóráta létrehozását javasolja a halmozott földrajzi és természeti 
hátrányokkal küzdő övezetekre vonatkozóan; [52. cikk]

15. úgy véli, hogy a „szennyező fizet" alapelv alkalmazása esetén a bevételt termelő 
projektek támogatható társfinanszírozásának kiszámításakor alkalmazandó szabályoknak 
az alapelv érvényesülésének mértékében jutalmazniuk (ösztönözniük) kellene a projektek 
kezdeményezőit; [54. cikk]

16. úgy véli, hogy a vissza nem téríthető ÁFA összegének nem csupán az Európai 
Tudományos Alapítvány, hanem valamennyi alap hozzájárulásai esetében rendelkezésre 
kell állnia;

17. fontosnak tartja, hogy a felügyelő hatóságok a tagállamok ellenőrzése mellett rendszeres 
jelleggel és megfelelő módon nyilvánosságra hozzák a közösségi finanszírozásban 
részesült műveleteket, valamint a választhatósági kritériumok szerint rendelkezésre álló 
pénzügyi előirányzatokat; [68. cikk]

18. kiemeli, hogy az előfinanszírozás szintje kulcsfontosságú szerepet játszik, különös 
tekintettel a környezetvédelem területére, és közös, 10%-os felső határ megállapítását 
javasolja az összes alap számára; [81. cikk (1) bekezdés]

19 kiemeli, hogy a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása esetén az N+2 szabály 
káros hatásait azonosítani és enyhíteni kell, ennek érdekében a kohéziós alap jelenlegi 
szabályait fenn kell tartani, az N+2 szabály hatálya alá tartozó összegeket pedig a 
kohéziós politikán belül kell újrahasznosítani; [81. cikk (2) bekezdés]
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20. úgy véli, hogy az Európai Szociális Alapnak hozzá kell járulnia a környezetvédelmi 
képzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzésének költségeihez.
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