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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy: 

1. víta opakované odkazy na trvalo udržateľný rozvoj ako na prioritu Spoločenstva, najmä na 
environmentálny rozmer definovaný v Göteborgu, ako aj dôraz na koordináciu typov 
financovania z politiky súdržnosti, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj 
vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

2. zastáva názor, že správy, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s nariadením, by mali 
hodnotiť prínos fondov k plneniu cieľov európskej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, 
aby bolo možné posúdiť pokrok pri plnení tejto stratégie;

3. súhlasí s názorom Komisie, že je nevyhnutné, aby činnosti podporované zo 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EAFRD) a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFF) tvorili 
súčasť integrovaného akčného plánu;

4. je presvedčený, že úlohám spojeným s rozdielnosťami pri dosahovaní cieľov životného 
prostredia Spoločenstva v oblastiach vodného hospodárstva, odpadu, kvality vzduchu, 
zachovania biodiverzity a politiky týkajúcej sa klimatických zmien sa musí prikladať 
rovnaký význam ako úlohám spojeným s hospodárskymi, sociálnymi a teritoriálnymi 
rozdielmi, v krajinách a regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva (článok 3);

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že štrukturálne fondy a Kohézny fond budú 
spoločne financovať zachovanie, riadenie a trvalo udržateľný rozvoj oblastí s vysokou 
hodnotou biodiverzity tak, aby sieť programu Natura 2000 bola dodatočne podporovaná v 
spojení so základným finančným nástrojom v rámci programu Life+, ktorého ustanovenia 
je potrebné primerane preformulovať; [článok 3]

6.  zastáva názor, že mimovládnym organizáciám v oblasti životného prostredia sa musí 
priznať rovnaká pozícia ako ich sociálnym a hospodárskym kolegom, keďže trvalo 
udržateľný rozvoj zahŕňa sociálny, hospodársky a environmentálny pilier [článok 10 ods. 
1 písm. b druhá zarážka];

7. zastáva názor, že technickou pomocou by mali fondy prispieť tiež k zvýšeniu kapacity 
mimovládnych organizácií zapojených do Partnerstiev štrukturálnych fondov; [článok 10]

8. zdôrazňuje potrebu pružnejších pravidiel programovania, najmä s ohľadom na možnosť 
eventuálneho prerozdelenia zdrojov medzi projektmi a prioritami v súlade s postupom 
uskutočňovania; [článok 19]

9. vyzýva Komisiu, aby ako podmienku súhlasu s vnútroštátnymi strategickými 
referenčnými rámcami a operačnými programami štrukturálneho financovania 
požadovala, aby členské štáty preukázali, ako mienia financovať potreby spojené so 
životným prostredím, najmä so sieťou programu Natura 2000 [článok 31];
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10. navrhuje, aby sa v rámci „prístupu financovania z jedného fondu“, ktorý zastáva Komisia, 
zvýšil pomer financovania medzi jednotlivými fondmi aspoň na 20%; [článok 33]

11. zdôrazňuje, že pre všetky veľké projekty by mala byť stanovená rovnaká prahová 
hodnota 50 miliónov eur; [článok 38]

12. víta potvrdenie, že hodnotenie strategických zámerov, národných strategických 
referenčných rámcov a operačných programov musí zohľadniť požiadavky právnych 
predpisov Strategického hodnotenia životného prostredia a Vyhodnotenia vplyvov na 
životné prostredie;

13. zastáva názor, že členské štáty by mali upresniť opatrenia pre Strategické hodnotenie 
životného prostredia národných strategických referenčných rámcov a operačných 
programov a zabezpečiť včasné Vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie hlavných 
projektov týkajúcich sa infraštruktúry; vyzýva ďalej Komisiu, aby zabezpečila, že hlavné 
projekty týkajúce sa infraštruktúry nebudú v rozpore s ochranou a zlepšovaním životného 
prostredia; [články 38 až 40]

14. navrhuje vytvorenie osobitných noriem rastu pre oblasti, znevýhodnené na základe 
zemepisných alebo prírodných podmienok; [článok 52]

15. zastáva názor, že pravidlá výpočtu vhodného spolufinancovania ziskových projektov by v 
prípade uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“ mali odmeniť (podporiť) 
podporovateľov projektov vo vzťahu k rozsahu uplatňovania tejto zásady; [článok 54]

16. domnieva sa, že pre DPH, ktorú nie je možné hradiť, by malo byť aj naďalej možné 
vyčleňovať príspevky zo všetkých fondov, a nie len z Európskeho sociálneho fondu;

17. pokladá za dôležité, aby riadiace orgány pod kontrolou členských štátov pravidelne a 
primerane uverejňovali operácie financované z prostriedkov Spoločenstva a dostupné 
prostriedky na základe kritéria spôsobilosti; [článok 68]

18. zdôrazňuje, že úroveň predbežného financovania je kľúčová, a to najmä v oblasti 
životného prostredia, a pre všetky fondy odporúča spoločnú hornú hranicu vo výške 10%;
[článok 81 ods. 1]

19. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o automatické zrušenie viazanosti prostriedkov, je potrebné 
identifikovať a zmierniť niektoré negatívne vplyvy pravidla N+2, a preto by mali byť 
zachované súčasné pravidlá pre Kohézny fond a sumy, ktorých sa týka pravidlo N+2, by 
mali byť opätovne použité v rámci politiky súdržnosti;[ článok 81 ods. 2]

20. zastáva názor, že Európsky sociálny fond by mal prispievať k ďalšiemu vzdelávaniu 
odborného personálu s kvalifikáciou v oblasti ochrany životného prostredia.
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