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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi novērtē vairākkārtējus izteikumus par Kopienas ilgtspējīgas attīstības prioritātēm, 
īpaši vides jautājumā, kā noteikts Gēteborgā, kā arī akcentē finansēšanas veidu 
koordināciju starp Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecībai fondu (EZF);

2. uzskata, ka ziņojumos, kurus saskaņā ar noteikto kārtību iesniedz dalībvalstis, jānovērtē 
fondu ieguldījums saistībā ar Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) mērķiem, lai 
noteiktu progresu virzībā uz IAS mērķiem;

3. piekrīt Komisijas viedoklim, ka ir svarīgi, lai struktūrfondu, Kohēzijas fonda, ELFLA un 
EZF atbalstītās aktivitātes veidotu daļu no integrēta rīcības plāna;

4. uzskata, ka uzdevumiem, kas saistīti ar atšķirībām Kopienas vides mērķu sasniegšanā 
tādās jomās kā ūdens, atkritumi, gaisa kvalitāte, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
un klimata politika ir jāpiešķir tāda pati nozīme kā uzdevumiem, kas saistīti ar 
ekonomikas, sociālām un teritoriālām atšķirībām valstīs un reģionos, kuru attīstība 
atpaliek [3. pants];

5. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt līdzfinansējumu no struktūrfondiem un Kohēzijas 
fonda to zonu saglabāšanai, pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai, kurās ir augsta 
bioloģiskās daudzveidības vērtība, lai saistībā ar pamatfinansēšanas instrumentu no 
LIFE+ programmas sniegtu papildu atbalstu Natura 2000 tīklam, kura noteikumiem jābūt 
atbilstīgi pārformulētiem [3. pants];

6. tā kā ilgtspējīga attīstība ietver sociālo, ekonomikas un vides pīlāru, uzskata, ka vides 
NVO ir jāatzīst par partneriem, kas ir līdzvērtīgi to kolēģiem sociālajā un ekonomikas 
jomā [10. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums];

7. uzskata, ka minētajiem fondiem arī jāsniedz ieguldījums tehniskās palīdzības veidā to 
NVO spēju palielināšanā, kuras ir iesaistītas struktūrfondu partnerattiecībās [10. pants];

8. uzsver, ka ir vajadzīgi elastīgāki programmas sastādīšanas noteikumi, īpaši attiecībā uz 
resursu iespējamo pārdalīšanu starp projektiem un prioritātēm saskaņā ar īstenošanas 
pasākumu izpildi [19. pants];

9. aicina Komisiju pieprasīt dalībvalstīm uzrādīt, kā tās plāno finansēt vides vajadzības, jo 
īpaši Natura 2000 tīkla atbalstīšanu, kā vienu no nosacījumiem dalībvalstu stratēģisko
pamatprincipu kopumu un darbības programmu apstiprināšanai saistībā ar finansējumu 
no struktūrfondiem [31. pants];

10. iesaka Komisijas izmantotajā “viena fonda pieejā” starpfondu finansējuma procentuālo 
attiecību palielināt vismaz līdz 20% [33. pants];

11. uzsver, ka attiecībā uz visiem galvenajiem projektiem jānosaka vienāda minimālā summa 
EUR 50 miljoni apmērā [38. pants];
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12. atzinīgi novērtē apstiprinājumu tam, ka stratēģisko pamatnostādņu, dalībvalstu 
stratēģisko pamatnoteikumu kopumu un darbības programmu novērtēšanā jāņem vērā 
vides stratēģiskā novērtējuma un vides ietekmes novērtējuma tiesību aktu prasības;

13. uzskata, ka dalībvalstīm savos stratēģisko pamatnoteikumu kopumos un darbības 
programmās jākonkretizē pasākumi saistībā ar vides stratēģisko novērtējumu un 
savlaicīgi jānodrošina galveno infrastruktūras projektu vides ietekmes novērtējums; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka galvenie infrastruktūras projekti nav pretrunā ar vides 
aizsardzību un uzlabošanu [38.–40. pants];

14. iesaka noteikt īpašu palielinājuma koeficientu attiecībā uz ģeogrāfiski un dabiski 
nelabvēlīgos apstākļos esošiem apgabaliem [52. pants];

15. uzskata, ka principa “piesārņotājs maksā” piemērošanas gadījumā noteikumiem par 
atbilstīgā līdzfinansējuma aprēķināšanu projektiem, kas rada ienākumus, ir jāstimulē 
projekta finansētāji atkarībā no pakāpes, līdz kādai šis princips tiek piemērots [54. pants];

16. uzskata, ka neatmaksājamam PVN jāsaglabā tiesības uz visu fondu, ne tikai Eiropas 
Sociālā fonda, ieguldījumiem;

17. uzskata, ka ir svarīgi, lai pārvaldes iestādes dalībvalstu uzraudzībā regulāri un pienācīgi 
sniegtu publisku informāciju par darbībām, kuras tiek finansētas no Kopienas līdzekļiem, 
un pieejamām apropriācijām pēc atbilstības kritērija [68. pants];

18. uzsver, ka ļoti svarīgs ir priekšfinansējuma līmenis, it īpaši vides jomā, un iesaka noteikt 
10% griestus attiecībā uz visiem fondiem [81. panta 1. punkts];

19. uzsver, ka attiecībā uz automātisku naudas līdzekļu atmaksāšanu ir jāapzinās un jāmazina 
N+2 ietekmes daži negatīvi faktori, un ka tāpēc ir jāsaglabā pašreizējie noteikumi 
attiecībā uz Kohēzijas fondu un summas, kas ir pakļautas N+2 noteikumam, atkārtoti 
jāizmanto saistībā ar kohēzijas politiku [81. panta 2. punkts];

20. uzskata, ka Eiropas Sociālajam fondam jādod ieguldījums tādu profesionālu darbinieku 
tālākā apmācībā, kuri kvalificējušies vides aizsardzībā.
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