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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de herhaalde verwijzingen naar de prioriteiten van de Gemeenschap 
inzake duurzame groei (DG), in het bijzonder de milieudimensie als gedefinieerd in 
Gotenburg, alsook de nadruk op de coördinatie van verschillende soorten financiering uit 
het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
en het Europees Visserijfonds (EVF);

2. is van mening dat de rapporten van de lidstaten in het kader van de verordening moeten 
vermelden in hoeverre de fondsen hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de 
Europese strategie voor duurzame ontwikkeling (SDO) om na te gaan of er vooruitgang is 
geboekt ten aanzien van de SDO-streefdoelen;

3. onderschrijft het gezichtspunt van de Commissie dat het van essentieel belang is dat 
activiteiten die steun ontvangen uit de Structuurfondsen, het Cohesiefonds, het ELFPO en 
het EVF deel moeten uitmaken van een geïntegreerd actieplan;

4. is van mening dat uitdagingen die samenhangen met ongelijkheden op het vlak van de 
verwezenlijking van communautaire milieudoelstellingen op gebieden zoals water, afval, 
luchtkwaliteit, behoud van biodiversiteit en klimaatbeleid even zwaar moeten wegen als 
uitdagingen die samenhangen met de economische, sociale en territoriale ongelijkheden 
die zich in landen en regio’s met een ontwikkelingsachterstand voordoen; [artikel 3]

5. verzoekt de Commissie en de Raad ervoor te zorgen dat de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds bijdragen aan de financiering van het behoud, beheer en de duurzame 
ontwikkeling van gebieden met een grote biodiversiteit, om extra steun te verlenen aan het 
Natura-2000 netwerk in samenhang met het bestaande financieel instrument van het Life+ 
programma waarvan de bepalingen op passende wijze moeten worden geherformuleerd; 
[artikel 3]

6. is van mening dat milieu-NGO's erkend moeten worden als partners, op gelijke voet met 
hun sociale en economische collega's omdat duurzame ontwikkeling zowel sociale, 
economische als milieucomponenten bevat; [artikel 10, lid 1, onder b), tweede streepje];

7. is van mening dat in het kader van technische bijstand de fondsen ook moeten bijdragen 
aan de vergroting van de capaciteit van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die 
betrokken zijn bij structuurfondspartnerschappen; [artikel 10]

8. benadrukt dat er flexibelere programmeringsregels nodig zijn, in het bijzonder met 
betrekking tot de mogelijkheid middelen tussen projecten en prioriteiten te herschikken, 
overeenkomstig de implementatieresultaten; [artikel 19]

9. dringt er bij de Commissie op aan dat de lidstaten moeten laten zien hoe zij van plan zijn 
de behoeften van het milieu, met name ter ondersteuning van het Natura-2000 netwerk, te 
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financieren als voorwaarde voor goedkeuring van nationale strategische referentiekaders 
en operationele programma's voor de Structuurfondsen; [artikel 31]

10. stelt voor dat binnen de "monofonds-benadering" van de Commissie, de ratio voor 
gelijktijdige financiering uit verschillende fondsen moet worden verhoogd tot minstens 
20%; [artikel 33]

11. benadrukt dat een uniforme drempel van 50 miljoen € moet worden ingevoerd voor alle 
grote projecten; [artikel 38]

12. is verheugd over de bevestiging dat bij de evaluatie van de strategische richtsnoeren, 
nationale beleidsreferentiekaders en operationele programma's rekening gehouden moet 
worden met de eisen van de wetgeving inzake strategische milieueffectbeoordeling 
(SMEB) en milieueffectrapportage (MER);

13. meent dat de lidstaten de regelingen voor de strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) 
van nationale beleidsreferentiekaders en operationele programma's moeten specificeren, 
en ervoor zorgen dat er tijdig milieueffectrapportages (MERs) van de grote 
infrastructuurprojecten worden uitgevoerd; [artikelen 38 t/m 40]

14. stelt voor een specifieke toeslag te creëren voor gebieden die zowel met geografische als 
met natuurlijke handicaps kampen; [artikel 52]

15. meent dat wanneer het principe van 'de vervuiler' betaalt wordt toegepast, de regels voor 
berekening van subsidiabele cofinanciering voor inkomstengenererende projecten lonend 
moeten zijn voor (stimulansen moeten geven aan) projectpromotors naargelang de mate 
waarin het principe wordt toegepast; [artikel 54]

16. is van mening dat niet-terugvorderbare BTW gesubsidieerd moeten kunnen blijven 
worden uit de bijdragen van alle fondsen, en niet alleen van het ESF;

17. acht het van belang dat de beheersautoriteiten onder toezicht van de lidstaten op 
regelmatige en passende wijze openbaar maken welke operaties in aanmerking komen 
voor communautaire financiering en welke kredieten er per toetsingscriterium beschikbaar 
zijn; [artikel 68]

18. wijst erop dat de hoogte van de prefinanciering van cruciaal belang is, in het bijzonder op 
milieugebied, en beveelt een gemeenschappelijk plafond van 10% aan voor alle fondsen; 
[artikel 81, lid 1]

19. wijst erop dat met betrekking tot de automatische annulering een aantal nadelige effecten 
van de N+2-regel moet worden onderkend en afgezwakt, en dat daarom de bestaande 
regels voor het Cohesiefonds gehandhaafd moeten worden en de bedragen die onder de 
N+2-regel vallen hergebruikt moeten worden binnen het cohesiebeleid; [artikel 81, lid 2]

20. is van mening dat het Europees Sociaal Fonds zou moeten bijdragen aan verdere opleiding 
van beroepskrachten met kwalificaties op het gebied van milieubescherming.
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