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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet välkomnar de återkommande hänvisningarna till gemenskapens 
prioritering av hållbar utveckling, särskilt miljödimensionen som fastställdes i Göteborg 
samt den tonvikt som läggs på samordningen av olika typer av finansiering från 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
och Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Europaparlamentet anser att rapporter som utarbetats av medlemsstater i enlighet med 
förordningen bör innehålla en utvärdering av hur fonderna bidrar till målen för 
Europeiska unionens strategi för hållbar utveckling, så att utvecklingen mot målen i 
strategin kan utvärderas.

3. Europaparlamentet instämmer i kommissionens åsikt om att det är viktigt att de 
verksamheter som stöds av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, EJFLU och 
EFF utgör en del i en integrerad handlingsplan.

4. Europaparlamentet anser att de utmaningar som är kopplade till skillnaderna för att uppnå 
gemenskapens miljömål på områden som vatten, avfall, luftkvalitet, bevarande av 
biologisk mångfald och klimatpolitik måste väga lika tungt som de utmaningar som är 
kopplade till ekonomiska, sociala och geografiska skillnader i länder och regioner vilkas 
utveckling ligger efter [artikel 3].

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden används till medfinansiering av bevarande, förvaltning och 
hållbar utveckling av zoner med stor biologisk mångfald, i syfte att ytterligare stödja 
Natura 2000-nätverket i förhållande till det grundläggande finansiella instrumentet inom 
Life+-programmet vars bestämmelser bör omformulerats på ett ändamålsenligt sätt 
[artikel 3].

6. Europaparlamentet anser att de icke-statliga miljöorganisationerna måste erkännas som 
parter på jämställd grund med sina sociala och ekonomiska kollegor, eftersom hållbar 
utveckling omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga pelare [artikel 10.1 b, andra 
strecksatsen].

7. Europaparlamentet anser att fonderna under tekniskt stöd även skall bidra till att öka 
kapaciteten hos icke-statliga organisationer som är parter i strukturfondsprojekt 
[artikel 10].
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8. Europaparlamentet understryker behovet av flexiblare regler för programplaneringen, 
särskilt när det gäller möjligheten till eventuella omfördelningar av resurser mellan projekt 
och prioriteringar i takt med att projektet genomförs [artikel 19].

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva av medlemsstaterna att de skall visa 
hur de avser att finansiera miljöbehoven, och särskilt stödet till Natura 2000-nätverket, 
som en förutsättning för att godkänna de nationella strategiska referensramarna och de 
operativa programmen för strukturstöd [artikel 31].

10. Europaparlamentet föreslår att procentandelen för korsfinansiering mellan de olika 
fonderna – inom ramen för kommissionens strategi med en enda fond per program – skall 
höjas till åtminstone 20 procent [artikel 33].

11. Europaparlamentet betonar att en tröskel motsvarande 50 miljoner euro bör fastställas för 
alla större projekt [artikel 38].

12. Europaparlamentet välkomnar bekräftelsen att man måste ta hänsyn till bestämmelserna 
för strategisk miljöbedömning (SMB) och miljökonsekvensbedömning (MKB) när man 
utvärderar strategiska riktlinjer, nationella strategiska referensramar och operativa 
program.

13. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ge en beskrivning av planen för den 
strategiska miljöbedömningen (SMB) av nationella strategiska referensramar och 
operativa program och se till att miljökonsekvensbedömningar (MKB) av större 
infrastrukturprojekt görs i rätt tid. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att se 
till att större infrastrukturprojekt inte strider mot skydd och förbättring av miljön 
[artiklarna 38–40].

14. Europaparlamentet föreslår en särskild ökning av stödet till områden med ett flertal 
geografiska eller naturbetingade nackdelar [artikel 52].

15. Europaparlamentet anser att när det gäller projekt som drar in pengar, och där man 
tillämpar principen om att förorenaren skall betala, skall reglerna för beräkning av rätten 
till medfinansiering belöna (uppmuntra) de projektansvariga i förhållande till den 
omfattning i vilken principen tillämpas [artikel 54].

16. Europaparlamentet anser att moms som inte är återbetalningspliktig även i fortsättningen 
skall berättiga till stöd från alla fonder, och inte bara från Europeiska socialfonden.

17. Europaparlamentet anser att det är viktigt att förvaltningsmyndigheterna, under 
medlemsstaternas kontroll, på ett lämpligt sätt och regelbundet offentliggör den 
verksamhet som beviljas gemenskapsstöd samt de krediter som finns tillgängliga enligt 
kriterierna för stödberättigande [artikel 68].
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18. Europaparlamentet betonar att nivån på förfinansieringen är viktig, särskilt på 
miljöområdet, och rekommenderar ett gemensamt tak på 10 procent för alla fonder 
[artikel 81.1].

19. Europaparlamentet betonar att vissa negativa effekter av n+2-regeln måste 
uppmärksammas och dämpas i fråga om automatiskt återtagna anslag och att de 
nuvarande reglerna för Sammanhållningsfonden därför måste fortsätta gälla samt att de 
belopp som berörs av n+2-regeln bör återanvändas inom sammanhållningspolitiken 
[artikel 81.2].

20. Europaparlamentet anser att Europeiska socialfonden skall användas till fortbildning av 
yrkespersonal med kvalifikationer inom miljöskydd.
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