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RÖVID INDOKOLÁS

Your draftsman welcomes the proposals by the Commission for the next generation of 
cohesion policy programmes for the programming period 2007-2013. He agrees with the 
Commission's declared strategic aims such as: concentration of resources, simplification and 
decentralisation, more strategic orientation on the priorities of the Union, simplified 
programming system etc. 

In order to evaluate the impact of this proposal on the environment, your draftsman took into 
consideration, not only the Proposal for a Council Regulation laying down general provisions 
on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion 
Fund (COM(2004)0492), but also the fund-specific draft regulations (COM(2004)0493, 
COM(2004)0494 and COM(2004)0495). 

Your draftsman feels that the EU needs an even more flexible approach for the whole system 
of programming and implementing the Structural Funds and the Cohesion Fund in order to 
enhance Europe's competitiveness and to reach the objectives set in Lisbon and in 
Gothenburg. He advocates further actions, which would lessen the administrative burden and 
increase, both the effectiveness and the efficiency of the implementation system. These would 
also enhance the absorption capacity of all the beneficiary countries and regions and thus 
boost the economic development of the whole of the Union. For the same reason, the specific 
development needs of the new Member States should also be sufficiently taken into account.

In order to facilitate the efficient use of the Cohesion Fund, the extension of eligibility to new 
fields in support of sustainable development such as energy efficiency, renewable energy and 
CO2 capture or clean urban transport and sustainable public transport is essential and has to be 
welcomed. Moreover, the Cohesion Fund financial instruments should be also directed 
towards water management in the catchment areas and in particular programmes linked to the 
flood protection programmes.

Another important point regarding the Cohesion Fund is the introduction of the N+2 rule and 
the automatic decommittment resulting from it. In the view of your draftsman, this could 
cause serious deficiences in both planning and implementation phases, especially for large-
scale environmental (e.g. mitigating damages, waste water treatment, improvement of 
drinking water or waste management) or infrastructure projects, where project preparations as 
well as implementation takes longer, sometimes several years.  In the case of the Cohesion 
Fund, which supports a significant number of projects in the environmental sector, current 
rules with respect to n+2 should be maintained. In addition, your draftsman believes that the 
decommitted funds should not be lost but should be reused for new projects.

In the next programming period, Strategic Environmental Assessments (SEAs) will be applied
to all plans and programmes as required by the SEA Directive (2001/42/EC). In the view of 
your draftsman, the Commission should produce guidelines on how to undertake Strategic 
Environmental Assessments (SEAs) of Structural Funds and Cohesion Fund plans and 
programmes in accordance with the requirements of the SEA Directive. If applied 
systematically and correctly, SEA could be a powerful tool for minimising the risk of 
environmentally damaging projects.
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The Commission proposed a different threshold for environment projects. There is no 
convincing justification for such discriminative treatment: major projects require the 
preparation of more (often costly) documentation (e.g. full cost-benefit analysis), and are 
more likely to be delayed as they need approval from the Commission. The same thereshold 
should apply for all projects in order to avoid discrimination vis-à-vis environmental projects 
where the rationale and potential benefits are fairly obvious.

In order to enhance the absorption capacity by avoiding unnecessary decommittments, three 
points need to be underlined. Firstly, the level of pre-financing is crucial, since it largely 
contributes to the quick starting of operational programmes, in particular in the field of 
environment. Therefore, it would be vital to pay project level advances especially in case of 
financially weak beneficiaries. Your draftsman thus advocates a harmonised 10% ceiling for 
all funds, instead of differentiating between the Structural Funds and the Cohesion Fund (7% 
for the first and 10,5% for the latter). Secondly, more flexible programming rules are also 
needed regarding the possibility of eventual reallocations of resources between projects and 
priorities. Thirdly, the 'monofund approach' taken by the Commission  setting a cap of 5% for 
cross-financing between the different funds does not seem satisfactory. In the view of your 
draftsman this ratio should be increased to at least 20%, in order to enable Member States' 
authorities to re-direct unused monies from one fund to another.

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. It is very important that the rules for all the Funds be the same.

When it comes to the 'polluter pays' principle, environmental projects require tariffs imposed 
on users of the infrastructure. At the same time, co-financing is decreased in line with the 
estimated future revenues from the infrastructure project. This combination leads to an 
undesirable incentive incompability, as the better implementation of polluter pays principle 
(i.e. the higher percentage of environmental costs is levied on users) the lower co-financing 
for a given project is applied. To address the problem, the Commission proposed for this new 
programming period a different, more favourable rule for calculation of co-financing in case 
of environmental projects. However, the provisions of the new regulation are unclear with 
respect to this aspect and there is uncertainty if the modified rule could be applied under the 
new regulation.

Finally, the Commission should also ensure that the Structural Funds and the Cohesion Fund 
co-finance the conservation, management and sustainable development of zones with high 
biodiversity value, especially the Natura 2000 network.
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A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a Bizottság javaslatának 
tárgyalásakor vegye figyelembe az alábbiakat:

1. üdvözli a közösség fenntartható fejlődéssel (SD) kapcsolatos prioritásaira történő ismételt 
utalásokat, különös tekintettel a Göteborgban meghatározott környezeti szempontokra, 
valamint a kohéziós politika, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD), 
és az Európai Halászati Alap (EFF) finanszírozásási típusaival kapcsolatos koordináció 
hangsúlyozására;

2. úgy véli, hogy a tagállamok által a rendelet értelmében benyújtott jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az alapok hozzájárulásának értékelését az Európai Fenntartható 
Fejlődési Stratégia (EU SDS) céljaihoz, annak érdekében, hogy a stratégia céljainak 
teljesülése értékelhetővé váljék;

3. egyetért a Bizottság véleményével, mely szerint alapvető fontosságú, hogy az alapok, az 
EAFRD és az EFF által támogatott tevékenységek integrált cselekvési terv részét 
képezzék;

4. hangsúlyozza a rugalmasabb programozási szabályok kialakításának szükségességét, 
különös tekintettel a forrásoknak a különböző projektek és prioritások között, a 
megvalósítás függvényében történő átcsoportosítására; 

5. üdvözli annak megerősítését, hogy a stratégiai iránymutatások, a nemzeti stratégiai 
referenciakeretek és az operatív programok értékelésekor figyelembe kell venni a 
stratégiai környezeti értékeléssel (SEA) és az környezeti hatásvizsgálattal (ELA) 
kapcsolatos jogszabályokat;

6. úgy véli, hogy a tagállamoknak részletezniük kell a nemzeti referenciakeretek és operatív 
programok stratégiai környezeti értékelésével (SEA) kapcsolatban tett intézkedéseket, és 
biztosítaniuk kell a nagyobb infrastrukturális projektek környezeti hatásvizsgálatainak 
(EIA) időben történő elvégzését;

7. hangsúlyozza, hogy a nagyobb projektek számára egyenlő mértékű, 50 millió eurós 
küszöbértéket kell megállapítani;

8. javasolja, hogy a Bizottság által képviselt, „egyetlen forrásból történő finanszírozás” 
elvén belül a különböző alapok közötti keresztfinanszírozás mértékét növeljék minimum 
20%-ra;

9. úgy véli, hogy a „szennyező fizet" alapelv alkalmazása esetén a bevételt termelő 
projektek támogatható társfinanszírozásának kiszámításakor alkalmazandó szabályoknak 
az alapelv érvényesülésének mértékében jutalmazniuk (ösztönözniük) kellene a projektek 
kezdeményezőit;

10. úgy véli, hogy szakmai támogatás mellett az alapoknak hozzá kellene járulnia a 
Strukturális Alapok partnerségi programjaiban résztvevő civil szervezetek kapacitásának 
növeléséhez;
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11. úgy véli, hogy a vissza nem téríthető ÁFA összegének nem csupán az Európai 
Tudományos Alapítvány, hanem valamennyi alap hozzájárulásai esetében rendelkezésre 
kell állnia;

12. kiemeli, hogy az előfinanszírozás szintje kulcsfontosságú szerepet játszik, különös 
tekintettel a környezetvédelem területére, és közös, 10%-os felső határ megállapítását 
javasolja az összes alap számára;

13 kiemeli, hogy a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása esetén az N+2 szabály 
káros hatásait azonosítani és enyhíteni kell, ennek érdekében a kohéziós alap jelenlegi 
szabályait fenn kell tartani, az N+2 szabály hatálya alá tartozó összegeket pedig a 
kohéziós politikán belül kell újrahasznosítani;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a magas biodiverzitási értéket képviselő 
területek, különösen a Natura 2000 hálózat megőrzésének, kezelésének és fenntartható 
fejlődésének a strukturális alapok és a kohéziós alap által közösen történő finanszírozását;

15. úgy véli, hogy az Európai Szociális Alapnak hozzá kell járulnia a környezetvédelmi 
képzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzésének költségeihez.


