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PASIŪLYMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau išvardytus 
punktus:

1. džiaugiasi, kad nuolat atsižvelgiama į Bendrijos tvariosios plėtros (TP) prioritetus, ypač į 
Geteborge apibrėžtą aplinkos aspektą, ir kad pabrėžiamas sanglaudos politikos, Europos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo (EŽŪKPF) ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) 
finansavimo tipų koordinavimas;

2. mano, kad norint įvertinti, kokia pažanga padaryta siekiant tvariosios plėtros strategijos 
(TPS) tikslų, valstybių narių pristatomose ataskaitose pagal reglamentą reikia įvertinti 
fondų įnašą įgyvendinant Europos tvariosios plėtros strategijos (ES TPS) uždavinius;

3. pritaria Komisijos požiūriui, jog labai svarbu pasiekti, kad Struktūrinių fondų, 
Sanglaudos fondų, EŽŪKPF (angl. EAFRD) ir EŽF (angl. EFF) remiama veikla sudarytų 
vieno integruoto veiksmų plano dalį;

4. mano, kad iššūkiai, susiję su skirtumais siekiant Bendrijos aplinkos apsaugos tikslų 
vandens, atliekų, oro kokybės, biologinės įvairovės išsaugojimo ir klimato politikos 
srityse, turi būti ne mažiau svarbūs už iššūkius, susijusius su ekonominiais, socialiniais ir 
teritoriniais skirtumais tose šalyse ir regionuose, kurie vystymosi požiūriu atsilieka (3 
straipsnis);

5. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad siekiant papildomai paremti Natura 2000 tinklą 
Struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas bendrai finansuotų teritorijų, pasižyminčių 
didele biologinės įvairovės verte, apsaugos, priežiūros ir tvariosios plėtros projektus, 
kartu su pagrindine finansavimo priemone, numatyta Life+ programoje, kurios nuostatas 
reikia iš naujo atitinkamai suformuluoti (3 straipsnis);

6. mano, kad aplinkos apsaugos sferoje veikiančios NVO reikia pripažinti lygiavertėmis 
visuomeninių ir ekonominių kolegų partnerėmis, nes tvarioji plėtra apima socialinius, 
ekonominius ir aplinkos apsaugos ramsčius (10 straipsnio 1 dalies b punkto 2 įtrauka);

7. mano, kad teikdami techninę pagalbą fondai taip pat turėtų prisidėti prie nevyriausybinių 
organizacijų (NVO), bendradarbiaujančių su struktūriniais fondais, pajėgumų didinimo 
(10 straipsnis);

8. pabrėžia poreikį sukurti lankstesnes programų sudarymo taisykles, ypač atsižvelgiant į 
galimybę projektų įgyvendinimo metu perskirstyti jiems numatytus išteklius ir prioritetus 
(19 straipsnis);

9. ragina Komisiją reikalauti, kad valstybės narės paaiškintų, kaip jos ketina finansuoti 
aplinkos apsaugos reikmes, ypač Natura 2000 tinklą, ir laikytų tai privaloma sąlyga 
nacionalinės strategijos struktūrai ir veiksmų programos finansavimui iš struktūrinių 
fondų patvirtinti (31 straipsnis);
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10. siūlo atsižvelgiant į „vieno fondo“ taisyklę, kuria vadovaujasi Komisija, įvairių fondų 
bendro finansavimo santykį padidinti bent iki 20 proc. (33 straipsnis);

11. pabrėžia, kad skiriant finansavimą visiems didesniems projektams būtų nustatyta vienoda 
50 milijonų EUR riba (38 straipsnis);

12. džiaugiasi, kad yra patvirtinta nuostata, jog vertinant strategines gaires, nacionalinės 
strategijos struktūras ir veiksmų programas būtina atsižvelgti į teisės aktų, susijusių su 
strateginiu aplinkos įvertinimu (SAĮ) ir poveikio aplinkai vertinimu (PAV), reikalavimus;

13. mano, kad valstybės narės turi nustatyti konkrečią nacionalinės strategijos struktūrų ir 
veiksmų programų strateginio aplinkos įvertinimo (SAĮ) tvarką ir užtikrinti, kad būtų 
laiku atliekamas pagrindinių infrastruktūros projektų poveikio aplinkai vertinimas (PAV, 
38–40 straipsniai);

14. siūlo numatyti specialią augimo normą geografiškai ir gamtiniu aspektu nepalankioms 
vietovėms (52 straipsnis);

15. mano, kad tais atvejais, kai taikomas „moka teršėjas“ principas, projektų, kurie duos 
pajamų, tinkamumo bendrai finansuoti apskaičiavimo taisyklėse reikia numatyti atlygį 
(paskatinimą) projekto rėmėjams, atsižvelgiant į prieš tai nurodyto principo taikymo 
apimtį (54 straipsnis);

16. mano, kad nekompensuojamas PVM ir toliau turi būti atlyginamas iš visų fondų, ne tik iš 
ESF;

17. mano, kad svarbu, jog valdančiosios institucijos, kurias prižiūri valstybės narės, 
reguliariai ir tinkamai skelbtų apie veiklą, remiamą iš Bendrijos fondų, ir turimus 
asignavimus pagal tinkamumo kriterijų (68 straipsnis);

18. pabrėžia, kad išankstinio finansavimo lygis yra labai svarbus, ypač aplinkos srityje, ir 
rekomenduoja visiems fondams išlaikyti bendrą  aukščiausią 10 proc. ribą (81 straipsnio 
1 dalis);

19. pabrėžia, kad numatant galimybę savaime nutraukti įsipareigojimus reikia atkreipti 
dėmesį ir sumažinti kai kuriuos taisyklės N+2 taikymo neigiamus padarinius, todėl būtina 
išlaikyti dabartines Sanglaudos fondo taisykles, o pagal N+2 taisyklę reglamentuojamos 
lėšos turi būti vėl panaudotos vykdant sanglaudos politiką (81 straipsnio 2 dalis);

20. mano, kad Europos socialinis fondas turi prisidėti toliau mokant aplinkos apsaugos srities 
profesionalius darbuotojus.
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