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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 
odgovorni odbor, da v svoj predlog resolucije vstavi naslednje pobude:

1. pozdravlja ponovno sklicevanje na prednostne naloge Komisije v zvezi s trajnostnim 
razvojem (TR), posebno okoljske razsežnosti, ki je bila določena v Göteborgu, in 
poudarek na usklajevanju načinov financiranja v okviru kohezijske politike, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega ribiškega sklada (ERS);

2. meni, da bi morala poročila držav članic v skladu z uredbo vsebovati presojo, v kolikšni 
meri skladi prispevajo k ciljem evropske strategije trajnostnega razvoja (EU STR), da bi 
lahko presodili napredek pri doseganju ciljev STR;

3. strinja se s stališčem Komisije, da je bistvenega pomena, da dejavnosti, ki jih podpirajo 
strukturni in kohezijski skladi, EKSRP in ERS, tvorijo del integracijskega akcijskega 
načrta;

4. meni, da izzivi, povezani z razlikami pri doseganju okoljskih ciljev Skupnosti na 
področjih, kot so oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, kakovost zraka, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in podnebna politika ne smejo imeti manjše teže od izzivov, povezanih z 
gospodarskimi, družbenimi in ozemeljskimi razlikami v državah in na območjih, ki 
zaostajajo v razvoju [člen 3];

5. poziva Komisijo in Svet, da zagotovita, da strukturni skladi in Kohezijski sklad 
sofinancirajo ohranjanje, upravljanje in trajnostni razvoj območij z visoko stopnjo biotske 
raznovrstnosti, in s tem dodatno podpirajo mrežo Natura 2000 v odnosu do osnovnega 
finančnega instrumenta v okviru programa Life+, katerega določila bi morali ustrezno 
preoblikovati [člen 3];

6. meni, da je treba okoljevarstvene nevladne organizacije obravnavati enakovredno 
njihovim gospodarskim in družbenim partnerjem, saj trajnostni razvoj obsega družbene, 
gospodarske in ekološke vidike [člen 10(1)(b) druga alinea];

7. meni, da bi morali skladi s tehnično pomočjo prav tako prispevati k povečanju kapacitet 
nevladnih organizacij (NVO), ki so vključene v partnerstva strukturnih skladov; [člen 10]

8. poudarja potrebo po bolj prilagodljivih programskih pravilih, še zlasti v zvezi z 
možnostjo morebitnega prerazporejanja sredstev med projekti in prednostnimi nalogami v 
skladu z njihovim izvajanjem; [člen 19]

9. poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva, da kot pogoj za odobritev nacionalnih 
strateških referenčnih okvirjev in operativnih programov za strukturno financiranje 
pojasnijo, kako nameravajo financirati potrebe okolja, zlasti podporo mreže Natura 2000 
[člen 31];

10. predlaga, da se znotraj „pristopa financiranja le iz enega sklada“, ki ga je sprejela 
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Komisija, razmerje navzkrižnega financiranja med različnimi skladi poveča na najmanj 
20 %; [člen 33]

11. poudarja, da bi bilo treba za večje projekte uvesti enotni prag 50 milijonov EUR; [člen 
38]

12. pozdravlja potrditev, da mora ocena strateških smernic, nacionalnih strateških referenčnih 
okvirov in operativnih programov upoštevati zakonodajne zahteve strateške okoljske 
presoje (SEA) in presoje vplivov na okolje (EIA);

13 meni, da bi morale države članice opredeliti ukrepe za strateško presojo okolja (SEA) pri 
nacionalnih strateških referenčnih okvirih in operativnih programih ter zagotoviti 
pravočasno presojo vplivov na okolje (EIA) pri večjih infrastrukturnih projektih; nadalje 
poziva Komisijo, da zagotovi, da večji infrastrukturni projekti ne bodo v neskladju z 
varstvom in izboljšanjem okolja; [členi 38 do 40]

14. predlaga določitev posebne stopnje povečanja za geografsko in naravno zapostavljena 
območja; [člen 52]

15. meni, da bi v primeru uporabe načela „onesnaževalec plača“ pravila za izračun 
upravičenega sofinanciranja projektov, ki ustvarjajo prihodek, morala nagraditi 
(priskrbeti stimulacije za) pobudnike projektov glede na to, v kolikšni meri se načelo 
uporablja; [člen 54]

16. meni, da bi moral nepovratni DDV ostati upravičen do prispevkov vseh skladov, ne le v 
primeru ESS;

17. meni, da je pomembno, da upravni organi pod nadzorom držav članic redno in na 
primeren način objavljajo ukrepe, ki jih financirajo skladi Skupnosti, in razpoložljiva 
sredstva po merilih upravičenosti;[člen 68]

18. poudarja, da je stopnja vnaprejšnjega financiranja ključnega pomena, posebno na 
področju okolja, in priporoča skupno zgornjo mejo 10 % za vse sklade; [člen 81(1)]

19. poudarja, da bi morali glede samodejnega prenehanja obveznosti prepoznati in zmanjšati 
nekaj negativnih učinkov pravila n+2 in zaradi tega ohraniti sedanja pravila za Kohezijski 
sklad ter v okviru kohezijske politike ponovno uporabiti zneske, ki so predmet pravila
n+2; [člen 81(2)]

20. meni, da bi moral Evropski socialni sklad prispevati k dodatnemu usposabljanju 
strokovnjakov s področja varstva okolja.
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