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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser forslagene fra Kommissionen vedrørende den kommende generation af 
programmer for samhørighedspolitikken for programmeringsperioden 2007-2013 velkommen. 
Han er enig i Kommissionens erklærede strategiske mål, f.eks. koncentration af ressourcer, 
forenkling og decentralisering, mere strategisk orientering mod Unionens prioriterede 
opgaver, et forenklet programmeringssystem osv.

For at kunne vurdere det foreliggende forslags virkning på miljøet har ordføreren ikke kun 
taget hensyn til forslaget til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492), men også til de mere fondspecifikke udkast til 
forordninger (KOM(2004)0493, KOM(2004)0494 og KOM(2004)0495).

Ordføreren er af den opfattelse, at EU har brug for en endnu mere fleksibel tilgang til hele 
systemet med programmering og gennemførelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden 
for at kunne styrke Europas konkurrenceevne og opnå de mål, der er fastsat i Lissabon og 
Göteborg. Han går ind for yderligere foranstaltninger, som vil mindske den administrative 
byrde og forøge både effektiviteten af og virkningsgraden for gennemførelsessystemerne. 
Disse vil også forøge absorptionskapaciteten for alle modtagerlande og -regioner og således 
give den økonomiske udvikling i hele Unionen et skub. Af samme årsag skal der tages 
tilstrækkeligt hensyn til hver enkelt ny medlemsstats specifikke behov.

Udvidelsen af støtteberettigelse til nye områder for at støtte bæredygtig udvikling, som f.eks. 
energieffektivitet, vedvarende energi og opsamling af CO2 eller ren bytrafik og bæredygtig 
offentlig transport, er vigtig for at lette den effektive anvendelse af Samhørighedsfonden og 
skal hilses velkommen. Desuden bør Samhørighedsfondens finansielle instrument også rettes 
mod vandforvaltning i afvandingsområder og i særlige programmer relateret til programmer 
til beskyttelse mod oversvømmelse.

Et andet vigtigt punkt med hensyn til Samhørighedsfonden er indførelsen af n+2-reglen og 
den automatiske frigørelse, som medfølger. Det er ordførerens opfattelse, at dette kan medføre 
alvorlige mangler både i planlægnings- og gennemførelsesfaser, især storstilede 
miljøprojekter (f.eks. milde skader, rensning af spildevand, forbedring af drikkevand eller 
affaldshåndtering) eller infrastrukturprojekter, hvor både projektforberedelser og 
gennemførelse tager længere tid, nogle gange flere år. Med hensyn til Samhørighedsfonden, 
som støtter et betydeligt antal projekter inden for miljøområdet, bør de gældende regler for 
n+2 fastholdes. Desuden mener ordføreren, at de frigjorte midler ikke bør gå tabt, men 
genbruges i nye projekter.

I den næste programmeringsperiode vil strategiske miljøvurderinger blive anvendt på alle 
planer og programmer, som krævet af direktivet om strategisk miljøvurdering (2001/42/EF). 
Det er ordførerens opfattelse, at Kommissionen skal lave retningslinjer om, hvordan 
strategiske miljøvurderinger af planer og programmer fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden foretages i overensstemmelse med kravene fra direktivet om 
miljøvurdering. Systematisk og korrekt anvendt kan strategisk miljøvurdering være et stærkt 
værktøj til at minimere risikoen for miljøskadelige projekter.
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Kommissionen foreslår en anden tærskel for miljøprojekter. Der er ikke nogen overbevisende 
begrundelse for en sådan diskriminerende behandling. Større projekter kræver nemlig 
forberedelse af mere (ofte dyr) dokumentation (f.eks. en fuldstændig cost/benefit-analyse), og 
der er større sandsynlighed for forsinkelse, da de kræver Kommissionens godkendelse. Den 
samme tærskel bør gælde for alle projekter for at undgå diskrimination af miljøprojekter, hvor 
det rationelle og potentielle udbytte er ganske indlysende.

For at forøge absorptionskapaciteten ved at undgå unødvendige frigørelser skal tre punkter 
fremhæves. For det første er forfinansieringsniveauet afgørende, da det i stor udstrækning 
bidrager til en hurtig start på operationelle programmer, navnlig inden for miljøområdet. 
Derfor vil det være vigtigt at betale forskud på projektniveau især ved økonomisk svage 
modtagere. Ordføreren er således fortaler for et harmoniseret loft på 10 % for alle fonde i 
stedet for at differentiere mellem strukturfondene og Samhørighedsfonden (7 % for 
førstnævnte og 10,5 % for sidstnævnte). For det andet er der behov for mere fleksible 
programmeringsregler pga. muligheden for eventuelle omfordelinger af ressourcer mellem 
projekter og prioriterede opgaver. For det tredje forekommer den "énfondsmodel", som 
Kommissionen anvender ved at sætte et loft på 5 % for krydsfinansiering mellem forskellige 
fonde, ikke tilfredsstillende. Ordføreren mener, at dette tal skal øges til mindst 20 % for at 
gøre det muligt for medlemsstaternes myndigheder at omdirigere uudnyttede midler fra en 
fond til en anden.

På et mere specifikt punkt vedrørende reglerne om udgifters støtteberettigelse erklærer man i 
udkastet til forordning moms for ikke-støtteberettiget for finansiering fra ERFU (og 
Samhørighedsfonden) i alle tilfælde, uanset om den skal betales tilbage eller ej. Hvis de nye 
støtteberettigelsesregler for moms træder i kraft, vil den aktuelle støttesats som følge heraf 
blive reduceret af den anvendte momssats, hvilket betyder, at niveauet for national 
medfinansiering vil stige. I betragtning heraf mener ordføreren, at de gældende regler om 
støtteberettigelse for moms skal fastholdes for den næste programmeringsperiode. Den moms, 
som ikke skal betales tilbage, skal derfor fortsat være støtteberettiget for ERFU-bidrag, som 
det er tilfældet for Den Europæiske Socialfond. Det er meget vigtigt, at reglerne for alle 
fondene er de samme.

Med hensyn til princippet om, at forureneren betaler, kræver miljøprojekter tariffer, der 
pålægges brugere af infrastrukturen. Samtidig er medfinansieringen faldet i takt med de 
forventede fremtidige indtægter fra infrastrukturprojektet. Denne kombination medfører det 
uønskede uforenelige incitament, at jo bedre gennemførelse af princippet om, at forureneren 
betaler (dvs. den større procentdel af miljøomkostningerne pålægges brugerne), jo lavere 
medfinansiering anvendes der til et givent projekt. For at tage fat i problemet har 
Kommissionen for den nye programmeringsperiode foreslået en anden, mere gunstig regel for 
beregning af medfinansiering for miljøprojekter. Den nye forordnings bestemmelser er 
imidlertid uklare med hensyn til dette aspekt, og der er uvished om, hvorvidt den ændrede 
regel kan anvendes under den nye forordning.

Endelig skal Kommissionen sikre, at strukturfondene og Samhørighedsfonden medfinansierer 
bevarelse, forvaltning og bæredygtig udvikling af områder af høj biodiversitetsværdi, især 
Natura 2000-nettet.
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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed anmoder 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, om at tage hensyn til følgende 
punkter under behandlingen af Kommissionens forslag:

1. tager godt imod de gentagne henvisninger til Fællesskabets prioriterede opgaver til 
bæredygtig udvikling, især miljødimensionen som fastsat i Göteborg, og vægten på 
koordination af finansieringstyper fra samhørighedspolitikken, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 
Fiskerifond (EFF);

2. mener, at beretninger forelagt af medlemsstater i overensstemmelse med forordningen 
skal vurdere fondenes bidrag til målene for EU's strategi for bæredygtig udvikling for at 
kunne vurdere fremskridt i forhold til målsætningerne i strategien for bæredygtig 
udvikling;

3. deler Kommissionens opfattelse af, at det er væsentligt, at aktiviteter, der støttes af 
fondene, ELFUL og EFF, er en integreret del af en handlingsplan;

4. understreger nødvendigheden af mere fleksible programmeringsregler navnlig med 
hensyn til muligheden for eventuelle omfordelinger af ressourcer mellem projekter og 
prioriterede opgaver i takt med gennemførelsen;

5. glæder sig over bekræftelsen af, at vurdering af strategiske retningslinjer, nationale 
strategiske referencerammer og operationelle programmer skal tage hensyn til kravene fra 
lovgivningen om strategisk miljøvurdering og vurdering af virkninger på miljøet;

6. mener, at medlemsstaterne skal redegøre for, hvordan de arrangerer de strategiske 
miljøvurderinger af nationale strategiske referencerammer, og sikre rettidige vurderinger 
af større infrastrukturprojekters virkninger på miljøet;

7. understreger, at der bør opstilles en ens tærskel på 50 millioner euro for alle større 
projekter;

8. foreslår, at tallet for krydsfinansiering mellem forskellige fonde inden for den 
"énfondsmodel", som Kommissionen anvender, skal øges til mindst 20 %;

9. mener, at reglerne for beregning af støtteberettigelse for medfinansiering af 
indkomstskabende projekter ved anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, skal 
belønne (give incitamenter til) projektfremmere i forhold til, i hvor vid udstrækning 
princippet anvendes;

10. mener, at fondene som led i den tekniske bistand bør yde støtte til at øge kapaciteten hos 
ikke-statslige organisationer (ngo'er), der er involveret i partnerskaber med 
strukturfondene;

11. er af den opfattelse, at moms, der ikke skal tilbagebetales, fortsat skal være 
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støtteberettiget for alle fondes bidrag og ikke kun for ESF;

12. understreger, at niveauet for forfinansiering er afgørende, især på miljøområdet, og 
anbefaler et fælles loft på 10 % for alle fonde;

13 understreger med hensyn til den automatiske frigørelse, at nogle af de uønskede 
bivirkninger ved N+2-reglen bør anerkendes og afhjælpes, og at de gældende regler for 
Samhørighedsfonden derfor bør fastholdes, og at beløb, der er underlagt n+2-reglen, skal 
genbruges under samhørighedspolitikken;

14. opfordrer Kommissionen til sikre, at strukturfondene og Samhørighedsfonden 
medfinansierer bevarelse, forvaltning og bæredygtig udvikling af områder af høj 
biodiversitetsværdi, især Natura 2000-nettet;

15. mener, at Den Europæiske Socialfond skal støtte yderligere uddannelse af professionelt 
personale med kvalifikationer relateret til miljøbeskyttelse.


