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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as repetidas referências às prioridades da Comunidade em favor do 
desenvolvimento sustentável, em particular a dimensão ambiental definida em 
Gotemburgo e a ênfase conferida à coordenação dos diferentes financiamentos a título da
política de coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 
ao Fundo Europeu para as Pescas (FEP);

2. Considera que os relatórios apresentados pelos Estados-Membros nos termos do 
regulamento deveriam avaliar a contribuição dos fundos para os objectivos da Estratégia 
Europeia para o Desenvolvimento Sustentável, a fim de avaliar os progressos realizados 
neste sentido;

3. Subscreve o ponto de vista da Comissão de que é essencial que as actividades apoiadas 
pelos Fundos Estruturais, o Fundo de Coesão, o FEADER e o FEP façam parte de um 
plano de acção integrado;

4. Considera que os desafios relacionados com as disparidades na realização dos objectivos 
ambientais da Comunidade em domínios como a água, os resíduos, a qualidade do ar, a 
preservação da biodiversidade e a política climática devem ter o mesmo peso que os 
desafios relacionados com as disparidades económicas, sociais e territoriais nos países e 
regiões com atrasos de desenvolvimento (artigo 3º);

5. Solicita à Comissão e ao Conselho que os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão co-
financiem a conservação, a gestão e o desenvolvimento sustentável das zonas de elevada 
biodiversidade, de forma a que prestem um apoio complementar à rede Natura 2000 em 
relação ao instrumento financeiro de base a título do programa Life+, cujas disposições 
deveriam ser revistas em consequência (artigo 3º);

6. Considera que as ONG ambientais devem ser reconhecidas como parceiros em pé de 
igualdade com os seus homólogos económicos e sociais, na medida em que o 
desenvolvimento sustentável assenta nos pilares sociais, económicos e ambientais (nº 1, 
alínea b), do artigo 10º);

7. Considera que, a título de assistência técnica, os fundos deveriam contribuir para reforçar 
as capacidades das organizações não governamentais (ONG) associadas aos Fundos 
Estruturais (artigo 3º);

8. Sublinha a necessidade de tornar as regras de programação mais flexíveis, nomeadamente 
no que se refere à possibilidade de reafectar os recursos entre os projectos e as 
prioridades com uma aplicação eficaz (artigo 19º);

9. Solicita à Comissão que exija aos Estados-Membros que demonstrem como tencionam 
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financiar os requisitos ambientais, em particular o apoio à rede Natura 2000, como 
condição prévia para a aprovação dos quadros estratégicos nacionais de referência e dos 
programas operacionais para efeitos de financiamento estrutural (artigo 31º);

10. Sugere que, no âmbito da "abordagem monofundo" adoptada pela Comissão, a taxa do 
financiamento cruzado entre os diferentes fundos seja aumentada para 20%, no mínimo 
(artigo 33º);

11. Sublinha que deve ser fixado um limiar uniforme de 50 milhões de euros para todos os 
projectos importantes (artigo 38º);

12. Acolhe favoravelmente a confirmação de que a avaliação das orientações estratégicas, os 
quadros estratégicos nacionais de referência e os programas operacionais devem ter em 
conta as disposições da legislação aplicável à avaliação ambiental estratégica e à 
avaliação do impacto ambiental;

13. Considera que os Estados-Membros devem especificar as modalidades das avaliações 
ambientais estratégicas no âmbito dos quadros estratégicos nacionais de referência e dos 
programas operacionais e assegurar a realização em tempo útil das avaliações do impacto 
ambiental dos grandes projectos de infra-estruturas (artigos 38º a 40º);

14. Sugere a criação de uma taxa de aumento específica a favor das zonas com desvantagens 
geográficas e naturais (artigo 52º);

15. Considera que, no caso da aplicação do princípio do "poluidor-pagador", as regras de 
cálculo do co-financiamento elegível dos projectos que geram receitas deveriam 
recompensar (ou incentivar) os promotores de projectos em função do grau de aplicação 
desse princípio (artigo 54º);

16. Considera que o IVA não reembolsável deveria continuar a ser elegível para as 
contribuições de todos os fundos, e não apenas do FSE;

17. Considera importante que as autoridades de gestão, sob o controlo dos Estados-Membros, 
divulguem de forma regular e adequada as operações que beneficiam de um 
financiamento comunitário e as dotações disponíveis por critério de elegibilidade (artigo 
68º);

18. Sublinha que o nível de pré-financiamento é essencial, em particular no domínio do 
ambiente, e recomenda um limite comum de 10% para todos os fundos (nº 1 do artigo 
81º);

19. Salienta que, no que se refere à anulação automática, certos efeitos negativos da regra 
N+2 deveriam ser reconhecidos e atenuados; por conseguinte, considera que as regras 
actuais aplicáveis ao Fundo de Coesão deveriam ser mantidas e que as verbas sujeitas à 
regra N+2 deveriam ser reutilizadas no âmbito da política de coesão (nº 2 do artigo 81º);

20. Considera que o Fundo Social Europeu deveria contribuir para melhorar a formação do 
pessoal profissional qualificado em matéria de protecção do ambiente.
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