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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec osnutka pozdravlja predlog Komisije za naslednjo generacijo programov 
kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. Soglaša s strateškimi cilji, ki jih je 
postavila Komisija: koncentracija sredstev, poenostavitev in decentralizacija, usmerjenost k 
prednostnim nalogam Unije, poenostavljen sistem načrtovanja ipd. 

Pri oceni vpliva tega predloga na okolje je pripravljavec osnutka upošteval predlog Uredbe 
Sveta o splošnih določilih o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu (KOM(2004)0492) in tudi osnutke uredb o financiranju 
(KOM(2004)0493, KOM(2004)0494 in KOM(2004)0495). 

Pripravljavec osnutka meni, da potrebuje EU bolj prilagodljiv pristop v celotnem sistemu 
načrtovanja in izvajanja Strukturnih skladov ter Kohezijskega sklada za izboljšanje 
konkurenčnosti Evrope in uresničitev ciljev, ki so bili določeni v Lizboni in Göteborgu. 
Zavzema se za nadaljnje ukrepe, ki bi zmanjšali upravno breme ter povečali uspešnost in 
učinkovitost sistema izvajanja. Poleg tega bi se povečala absorpcijska sposobnost vseh držav 
upravičenk in regij, kar bi spodbudilo gospodarski razvoj celotne Unije. Zaradi istega razloga 
je treba v zadostni meri upoštevati posebne razvojne potrebe novih držav članic.

Pri pospeševanju učinkovite uporabe Kohezijskega sklada je bistvenega pomena širjenje 
upravičenosti na nova področja v podporo trajnostnemu razvoju, kot so energetska 
učinkovitost, obnovljivi viri energije in zajetje CO2 ali čist mestni prevoz in trajnostni javni 
prevoz. Prav tako je treba finančne instrumente Kohezijskega sklada usmeriti k urejanju voda 
v povodjih in še zlasti k programom, ki so povezani s programi za zaščito pred poplavami.

Še en pomemben ukrep v zvezi s Kohezijskim skladom je uvedba pravila N + 2 in zato 
samodejno prenehanje obveznosti. Po mnenju pripravljavca osnutka bi to lahko povzročilo 
resne pomanjkljivosti v fazi načrtovanja in tudi izvajanja, posebno pri obsežnih okoljskih 
(npr. zmanjšanje škode, čiščenje odpadnih voda, izboljšanje pitne vode ali ravnanje z 
odpadki) ali infrastrukturnih projektih, kjer priprava in izvajanje trajata dlje, včasih tudi nekaj 
let. V primeru Kohezijskega sklada, ki podpira pomembno število projektov v okoljskem 
sektorju, je treba ohraniti sedanja pravila z ozirom na n + 2. Poleg tega pripravljavec osnutka 
meni, da bi bilo odvzeta sredstva treba ponovno uporabiti za nove projekte.

V naslednjem programskem obdobju bo celovita presoja vpliva na okolje (SEA) uporabljena 
pri vseh načrtih in programih, kot zahteva direktiva SEA (2001/42/ES). Po mnenju 
pripravljavca osnutka bi morala Komisija pripraviti smernice o tem, kako izvajati celovito 
presojo vpliva na okolje (SEA) pri načrtih in programih Strukturnih skladov ter Kohezijskega 
sklada v skladu z zahtevami direktive SEA. Če bi se SEA uporabljala sistematično in 
pravilno, bi lahko postala učinkovito sredstvo za zmanjševanje tveganja izvajanja okolju 
škodljivih projektov.

Komisija je predlagala različne mejne vrednosti za okoljske projekte. Za neenotno 
obravnavanje ni prepričljive obrazložitve. Večji projekti zahtevajo pripravo obširne (običajno 
drage) dokumentacije (npr. celotna analiza stroškov in koristi) in verjetneje prekoračijo rok, 
ker jih mora potrditi Komisija. Enake mejne vrednosti bi morale veljati za vse projekte, da se 
izognemo razlikovanju v zvezi z okoljskimi projekti, kjer so razlogi in možne koristi očitne.
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Pri povečanju absorpcijske sposobnosti z izogibanjem nepotrebnemu odvzemu sredstev je 
treba izpostaviti tri točke. Prvič, stopnja vnaprejšnjega financiranja je ključnega pomena, ker 
odločilno prispeva k hitremu začetku operativnih programov, še zlasti na področju okolja. 
Zato bi bilo ključnega pomena, da se predplačila izplača na ravni projekta, posebno v primeru 
finančno šibkih upravičenk. Pripravljavec osnutka se tako zavzema za usklajeno zgornjo mejo 
10% za vse sklade, namesto razlikovanja med Strukturnimi skladi in Kohezivnim skladom (7 
% za prve in 10,5 % za drugega). Drugič, potrebna so bolj prilagodljiva programska pravila v 
zvezi z možnosti morebitnega prerazporejanja sredstev med projekti in prednostnimi 
nalogami. Tretjič, „pristop financiranja le iz enega sklada“, ki ga je uvedla Komisija in 
določila zgornjo mejo 5 % za navzkrižno financiranje med različnimi skladi, ni zadovoljiv. Po 
mnenju pripravljavca osnutka bi morali to razmerje povečati na vsaj 20 %, da bi lahko organi 
držav članic prerazporedili neporabljena sredstva iz enega sklada v drugega.

V zvezi s pravili o upravičenosti izdatkov osnutek uredbe navaja, da DDV ni upravičen do 
financiranja iz ESSR (in Kohezijskega sklada), in sicer v vseh primerih, ne glede na to, ali je 
povratno sredstvo ali ne. Če nova pravila o upravičenosti do DDV začnejo veljati, bi se 
dejanska stopnja podpore zmanjšala, kar dejansko pomeni, da bi se stopnja nacionalnega 
sofinanciranja povečala. Ob upoštevanju tega pripravljavec osnutka meni, da bi morala biti 
sedanja pravila o upravičenosti do DDV veljavna tudi v naslednjem programskem obdobju. 
DDV, ki je nepovratno sredstvo, mora zato ostati upravičen do prispevkov ESRR, kot velja v 
primeru Evropskega socialnega sklada. Izredno pomembno je, da so pravila za vse sklade 
enaka.

Ko pride do načela „onesnaževalec plača“, okoljski projekti zahtevajo, da uporabniki 
infrastrukture plačajo tarife. Hkrati se zmanjša sofinanciranje v skladu z izračunanimi 
bodočimi prihodki iz infrastrukturnih projektov. Ta kombinacija vodi k neželeni 
spodbujevalni nezdružljivosti, ko boljše izvajanje načela onesnaževalec plača (tj. večji 
odstotek okoljskih stroškov plačajo uporabniki) povzroči manjše sofinanciranja zadevnega 
projekta. Komisija je za novo programsko obdobje predlagala drugo, mnogo ugodnejše 
pravilo za izračun sofinanciranja okoljskih projektov. Toda določbe nove uredbe v zvezi s tem 
vidikom niso jasne, poleg tega pa je negotovo, ali bi spremenjeno pravilo lahko uporabili po 
novi uredbi.

Nenazadnje bi morala Komisija zagotoviti, da Strukturni skladi in Kohezijski sklad 
sofinancirajo ohranjanje, upravljanje in trajnostni razvoj območij z visoko stopnjo biotske 
raznovrstnosti, posebno mrežo Natura 2000.
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Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 
odgovorni odbor, da pri obravnavi predloga Komisije upošteva naslednje točke:

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

2. zavzema stališče, da bi morala poročila držav članic v skladu z uredbo vsebovati oceno, v 
kolikšni meri skladi prispevajo k ciljem Evropske strategije trajnostnega razvoja (EU 
STR);

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

4. poudarja potrebo po bolj prilagodljivih programskih pravilih, še zlasti v zvezi z 
možnostjo morebitnega prerazporejanja sredstev med projekti in prednostnimi nalogam v 
skladu z njihovim izvajanjem;

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

6. meni, da bi morale države članice opredeliti ukrepe za celovito presojo vpliva na okolje 
(SEA) pri nacionalnih strateških referenčnih okvirih in operativnih programih ter 
zagotoviti pravočasno presojo vplivov na okolje (EIA) pri večjih infrastrukturnih 
projektih;

7. poudarja, da bi bilo treba za večje projekte uvesti enotni prag 50 milijonov EUR;

8. predlaga, da se znotraj „pristopa financiranja le iz enega sklada“, ki ga je sprejela 
Komisija, razmerje navzkrižnega financiranja med različnimi skladi poveča za najmanj 
20 %;

9. 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;

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

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

12. poudarja, da je stopnja vnaprejšnjega financiranja ključnega pomena, posebno na 
področju okolja, in priporoča skupno zgornjo mejo 10 % za vse sklade;
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13 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;

14. poziva Komisijo, da zagotovi, da Strukturni skladi in Kohezijski sklad sofinancirajo 
ohranjanje, upravljanje in trajnostni razvoj območij z visoko stopnjo biotske 
raznovrstnosti, posebno mrežo Natura 2000;

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


