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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje powtarzające się odwołania do wspólnotowych priorytetów 
zrównoważonego rozwoju (ZR), w szczególności zaś wymiaru środowiskowego 
określonego w Göteborgu, oraz nacisk położony na koordynację rodzajów finansowania z 
polityki spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR);

2. uważa, że sprawozdania przedstawiane przez Państwa Członkowskie zgodnie z 
rozporządzeniem powinny oceniać wkład funduszy do celów Europejskiej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju (ESZR), aby ocenić postęp w realizacji celów SZR;

3. podziela stanowisko Komisji, że niezwykle istotne jest, by działania finansowane z 
Funduszy Strukturalnych, EFRROW i EFR stanowiły część zintegrowanego planu 
działania;

4. uważa, że wyzwania związane z dysproporcjami w osiąganiu wspólnotowych celów w 
zakresie środowiska naturalnego w takich obszarach, jak woda, odpady, jakość 
powietrza, ochrona różnorodności biologicznej i polityka klimatyczna, muszą mieć takie 
samo znaczenie jak wyzwania związane z dysproporcjami ekonomicznymi, społecznymi 
i terytorialnymi w krajach i regionach o niskim poziomie rozwoju; [art. 3]

5. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, by Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności 
współfinansowały ochronę, zarządzanie i zrównoważony rozwój stref o dużej wartości ze 
względu na bioróżnorodność, tak aby stanowiły one komplementarne wsparcie sieci 
Natura 2000 w stosunku do bazowego instrumentu finansowego w ramach programu 
LIFE+, którego postanowienia powinny zostać odpowiednio przeredagowane; [art. 3]

6. uważa, że organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska muszą być 
postrzegane jako partnerzy, na równi z organizacjami zaangażowanymi w sprawy 
społeczne i ekonomiczne, ponieważ zrównoważony rozwój obejmuje filar społeczny, 
ekonomiczny i środowiskowy; [art. 10 ust. 1 lit. b akapit drugi]

7. uważa, że w ramach pomocy technicznej fundusze powinny także przyczyniać się do 
zwiększenia zdolności organizacji pozarządowych (NGO) zaangażowanych w partnerstwa 
w ramach Funduszy Strukturalnych; [art. 10]

8. podkreśla potrzebę bardziej elastycznych zasad programowania, zwłaszcza w odniesieniu 
do możliwości ewentualnych przesunięć środków między projektami a priorytetami, 
zgodnie z dokonanym wdrożeniem; [art. 19]

9. wzywa Komisję, by domagała się od Państw Członkowskich przedstawienia sposobów 
finansowania potrzeb środowiska, szczególnie tych wspierających sieć Natura 2000, jako 
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warunku zatwierdzenia krajowych referencyjnych strategii ramowych i programów 
operacyjnych dla finansowania strukturalnego; [art. 31]

10. proponuje zwiększenie stopy krzyżowego finansowania między różnymi funduszami w 
ramach przyjętego przez Komisję „podejścia jednofunduszowego” do co najmniej 20%; 
[art. 33]

11. podkreśla konieczność ustalenia identycznego progu 50 milionów euro dla wszystkich 
większych projektów; [art. 38]

12. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie konieczności uwzględnienia wymogów 
ustawodawstwa dotyczącego Strategicznej Oceny Środowiska (SOŚ) i Oceny Wpływu na 
Środowisko (OWŚ) przy ocenie strategicznych wytycznych, krajowych referencyjnych 
strategii ramowych i programów operacyjnych;

13. uważa, że Państwa Członkowskie powinny wyszczególnić porozumienia krajowych 
referencyjnych strategii ramowych i programów operacyjnych dla Strategicznej Oceny 
Środowiska (SOŚ) oraz zapewnić terminową Ocenę Wpływu na Środowisko (OWŚ) 
głównych projektów infrastrukturalnych; ponadto wzywa Komisję do zapewnienia, by
duże projekty infrastrukturalne nie kolidowały z ochroną i poprawą stanu środowiska; 
[art. 38-40]

14. sugeruje ustalenie konkretnej stopy wzrostu dla obszarów o niekorzystnych warunkach 
geograficznych i naturalnych; [art. 52]

15. wyraża przekonanie, że w przypadku zastosowania zasady „zanieczyszczający płaci” 
zasady obliczania kwalifikowanych do współfinansowania projektów generujących 
dochody powinny wynagradzać (dostarczać bodźców) promotorom projektów w zakresie, 
w jakim zasada ta jest stosowana; [art. 54]

16. uważa, że nie podlegający zwrotowi VAT powinien kwalifikować się do 
współfinansowania w ramach wszystkich funduszy, a nie tylko w przypadku EFS;

17. uważa, że ważne jest, by władze zarządzające, znajdujące się pod kontrolą Państw 
Członkowskich, regularnie i w sposób właściwy podawały do wiadomości publicznej 
działania, które wykorzystują fundusze wspólnotowe oraz dostępne środki według 
kryterium kwalifikującego; [art. 68]

18. podkreśla, że poziom wstępnego finansowania ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w 
obszarze ochrony środowiska, i zaleca wspólny pułap 10% dla wszystkich funduszy;

19. podkreśla, że w kwestii automatycznego uwolnienia zobowiązań należy zdać sobie sprawę 
z pewnych niekorzystnych skutków zasady n+2 i je zmniejszyć, należy też utrzymać 
obecne zasady dla Funduszu Spójności, a kwoty, do których odnosi się zasada n+2 
powinny zostać ponownie wykorzystane w ramach polityki spójności; [art. 81 ust. 2]

20. wyraża pogląd, że Europejski Fundusz Społeczny powinien przyczyniać się do dalszego 
szkolenia kadr wykwalifikowanych w zakresie ochrony środowiska.
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