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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till de kommande programmen för 
sammanhållningspolitiken för programperioden 2007–2013. Han delar den målsättning som 
kommissionen har tillkännagett, till exempel koncentration av resurser, förenkling och 
decentralisering, en mer strategisk inriktning av EU:s prioriteringar och förenklat 
programplaneringssystem.

För att utvärdera förslagets påverkan på miljön tog föredraganden inte bara hänsyn till 
förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492), 
utan även till förslagen till förordning om de enskilda fonderna (KOM(2004)0493, 
KOM(2004)0494 och KOM(2004)0495). 

Föredraganden anser att EU måste anta en ännu flexiblare strategi för hela 
programplanerings- och genomförandesystemet av strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden för att stärka unionens konkurrenskraft och nå upp till de mål som
sattes upp i Lissabon och Göteborg. Han förespråkar ytterligare åtgärder, som skulle minska 
den administrativa bördan och öka såväl effektiviteten som ändamålsenligheten i 
genomförandesystemet. Dessa åtgärder skulle även stärka de bidragstagande ländernas och 
regionernas kapacitet för att utnyttja stödet och på så sätt hjälpa den ekonomiska utvecklingen 
i hela unionen. Av samma skäl borde man även ta tillräcklig hänsyn till de nya 
medlemsstaternas specifika utvecklingsbehov.

För att göra det lättare att utnyttja Sammanhållningsfonden på ett ändamålsenligt sätt är det 
viktigt att rätten till stöd utvidgas till nya områden som främjar hållbar utveckling, till 
exempel energieffektivitet, förnybar energi och koldioxidinfångning eller rena 
stadstransporter och hållbar kollektivtrafik, och att man välkomnar dessa områden. Vidare bör 
de finansiella instrumenten i Sammanhållningsfonden även riktas mot vattenförvaltningen i 
upptagningsområdena och i särskilda program som hör ihop med programmen för 
översvämningsskydd.

En annan viktig detalj när det gäller Sammanhållningsfonden är införandet av n+2-regeln och 
de återtagna anslag som automatiskt följer i och med den. Enligt föredraganden skulle denna 
kunna orsaka allvarliga brister i både planerings- och genomförandestadiet, särskilt när det 
gäller storskaliga miljöprojekt (t.ex. minskning av skadeverkningar, vattenrening, förbättrande 
av dricksvatten och avfallshantering) eller infrastrukturprojekt, där förberedelsen och 
genomförandet av projektet tar längre tid, ibland flera år. När det gäller 
Sammanhållningsfonden, som stöder ett betydande antal projekt inom miljösektorn, skall de 
nuvarande bestämmelserna beträffande n+2-regeln finnas kvar. Föredraganden anser 
dessutom inte att de anslag som återtagits skall gå förlorade utan att de bör återanvändas till 
nya projekt.

Under nästa programperiod kommer en strategisk miljöbedömning (SMB) att tillämpas på alla 
planer och program enligt bestämmelserna i SMB-direktivet (2001/42/EG). Enligt 
föredraganden borde kommissionen dra upp riktlinjer för hur strategiska miljöbedömningar av 
planer och program inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden skall genomföras i 
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enlighet med bestämmelserna i SMB-direktivet. Om SMB tillämpas på ett systematiskt och 
korrekt sätt skulle den kunna bli ett starkt verktyg för att minimera risken för miljöskadliga 
projekt.

Kommissionen föreslog en annorlunda tröskel för miljöprojekt. Det finns emellertid inga 
övertygande argument för en sådan diskriminerande behandling. För stora projekt måste man 
ta fram mer (ofta kostsam) dokumentation (t.ex. en fullständig kostnads- och intäktsanalys), 
och risken för att sådana projekt blir försenade är större eftersom de kräver kommissionens 
godkännande. Samma tröskel borde gälla för alla projekt för att man skall undvika 
diskriminering av miljöprojekt, där den logiska grunden och de potentiella vinsterna är 
uppenbara.

För att öka kapaciteten att utnyttja stödet genom att undvika onödiga återtagna anslag måste 
tre punkter framhävas. För det första är nivån på förfinansieringen viktig eftersom den är en 
starkt bidragande faktor till att operativa program kan komma i gång snabbt, särskilt på 
miljöområdet. Därför skulle det vara mycket viktigt att betala ut förskott till projekt, särskilt 
till ekonomiskt svaga stödmottagare. Föredraganden förespråkar således ett enhetligt 
tioprocentigt tak för alla fonder, i stället för att göra skillnad på strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden (7 procent för den förstnämnda och 10,5 procent för den 
sistnämnda). För det andra behöver reglerna för programplaneringen göras mer flexibla så att 
det blir möjligt att göra eventuella omfördelningar av resurserna mellan projekt och 
prioriteringar. För det tredje verkar inte kommissionens strategi med en enda fond per 
program, som begränsar korsfinansiering mellan de olika fonderna till 5 procent, vara 
tillfredsställande. Föredraganden anser att procentandelen bör ökas till åtminstone 20 procent, 
så att medlemsstaternas myndigheter kan föra över outnyttjade medel från en fond till en 
annan.

På en mer specifik punkt gällande reglerna för rätten till stöd för utgifter föreslår man i 
förslaget till förordning att moms inte i alla fall skall berättiga till stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (eller Sammanhållningsfonden), oavsett om den är 
återbetalningspliktig eller inte. Om de nya reglerna för rätten till stöd när det gäller moms 
träder i kraft skulle det egentliga stödets procentandel således minska med motsvarande 
momsens procentandel, vilket i själva verket innebär att nivån på den nationella 
medfinansieringen skulle öka. Med tanke på detta anser er föredragande att de nuvarande 
reglerna för rätten till stöd när det gäller moms fortfarande skall gälla för nästa 
programperiod. Den moms som inte är återbetalningspliktig borde därför även i fortsättningen 
berättiga till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, på samma sätt som från 
Europeiska socialfonden. Det är mycket viktigt att samma regler gäller för alla fonder.

När det gäller principen om att förorenaren skall betala krävs det att man inom ramen för 
miljöprojekt ålägger användarna av infrastrukturen att betala avgifter. Samtidigt minskar 
medfinansieringen i takt med de beräknade framtida intäkterna från infrastrukturprojektet. 
Denna kombination leder till en oönskad, motsägelsefull uppmuntran, eftersom principen om 
att förorenaren skall betala (dvs. en högre procentandel av miljökostnaderna som åläggs 
användarna) minskar medfinansieringen för projektet i fråga allt mer ju bättre den tillämpas. 
För att ta itu med det här problemet har kommissionen föreslagit en annorlunda, mer gynnsam 
regel för beräkning av medfinansiering för miljöprojekt för den nya programperioden. 
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Bestämmelserna i den nya förordningen är emellertid oklara i detta avseende, och det råder 
osäkerhet om de ändrade reglerna skulle kunna tillämpas under den nya förordningen.

Slutligen bör kommissionen också se till att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden 
utnyttjas till medfinansiering av bevarande, förvaltning och hållbar utveckling av zoner med 
stor biologisk mångfald, särskilt av Natura 2000.
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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande då det 
diskuterar kommissionens förslag:

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 fonderna, EJFLU och EFF utgör en del i en integrerad 
handlingsplan.

4. Europaparlamentet understryker behovet av flexiblare regler för programplaneringen när 
det gäller möjligheten till eventuella omfördelningar av resurser mellan projekt och 
prioriteringar i takt med att projektet genomförs.

5. 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.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ge en beskrivning av planen för den 
strategiska miljöbedömningen (SMB) av nationella referensramar och operativa program 
och se till att miljökonsekvensbedömningar (MKB) av större infrastrukturprojekt görs i 
rätt tid.

7. Europaparlamentet betonar att en tröskel motsvarande 50 miljoner euro bör fastställas för 
alla större projekt.

8. 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.

9. 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.
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10. Europaparlamentet anser att fonderna under tekniskt stöd även skall bidra till att öka 
kapaciteten hos icke-statliga organisationer som är parter i strukturfondsprojekt.

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

12. Europaparlamentet betonar att nivån på förfinansieringen är viktig, särskilt på 
miljöområdet, och rekommenderar ett gemensamt tak på 10 procent för alla fonder.

13. Europaparlamentet betonar att vissa negativa effekter av n+2-regeln måste 
uppmärksammas och dämpas när det gäller 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.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden används till medfinansiering av bevarande, förvaltning och 
hållbar utveckling av zoner med stor biologisk mångfald, särskilt av Natura 2000.

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


