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Inhoud 
Het doel van deze studie is een beknopt onderzoek naar de mogelijke 
bijdrage van het cohesiebeleid van de EU aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Op basis van kwalitatief en kwantitatief secundair 
bewijsmateriaal (in het bijzonder de begrotingen van de structuurfondsen 
van 2000-2006 en 2007-2013) en primair kwalitatief bewijsmateriaal 
(twee casestudy’s in Finland en Italië) benadrukt deze studie de 
belangrijke vooruitgang die is geboekt bij het gebruiken van de 
structuurfondsen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Tevens 
worden aanbevelingen gedaan om de bijdrage van de structuurfondsen op 
dit gebied verder te verbeteren.  
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SAMENVATTING 
Achtergrond 
De klimaatverandering staat inmiddels zowel wereldwijd als in de EU hoog op de politieke 
agenda. Wetenschappelijk onderzoek en publieke opinie stemmen overeen dat deze 
kwestie een van de grootste uitdagingen is die voor ons liggen, niet alleen in politiek, maar 
ook in een breder sociaaleconomisch perspectief. In het bijzonder wordt de 
klimaatverandering gezien als een instrument om economisch herstel te bespoedigen en 
het pad te effenen voor de overgang naar een nieuwe grondslag voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling.  
 
De EU heeft op dit terrein het voortouw genomen door een ambitieus 
langetermijnprogramma aan te nemen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) terug te 
dringen. Het cohesiebeleid van de EU wordt geacht daarbij een belangrijke rol te spelen, 
omdat de regio’s nu eenmaal door de klimaatverandering worden getroffen en er van hen 
wordt verwacht dat ze de passende maatregelen nemen waartoe ze bevoegd zijn. Van het 
cohesiebeleid van de EU wordt in dit opzicht ook veel verwacht voor zover het landen en 
sectoren betreft waarvan in het verleden is vastgesteld dat ze de meeste broeikasgassen 
uitstootten. 
 
Doel 
Deze studie wil een grondige analyse geven van wat het cohesiebeleid van de EU kan 
bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. De twee met elkaar verband 
houdende doelstellingen zijn:  

• een nauwkeurig beeld te geven van de belangrijkste benaderingen, strategieën, 
middelen en bijzondere maatregelen tegen de klimaatverandering in de beide 
programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013; 

• na te gaan of de bijdrage van het cohesiebeleid van de EU aan de strijd tegen de 
klimaatverandering verder kan worden verbeterd, en daarvoor een aantal praktische 
aanbevelingen te doen.  

 
Methode 
De gebruikte onderzoeksmethode bestaat uit een drievoudige benadering: 

• allereerst onderzoekt de studie op basis van secundair materiaal bewijzen voor de 
klimaatverandering en de respons daarop in termen van beleid op globaal en op EU-
niveau; 

• vervolgens gebruikt het rapport statistische gegevens over de begrotingen van de 
structuurfondsen in de beide programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013. De 
bedoeling daarvan is vast te stellen wat de belangrijkste kenmerken zijn van de 
maatregelen tegen de klimaatverandering in het kader van de 
structuurfondsprogramma’s (welke beleidsterreinen hebben de voorkeur, welke 
lidstaten en regio’s zijn het meest actief); 

• ten slotte zijn twee casestudy’s gedaan in de beide lidstaten Finland en Italië, die als 
representatief worden beschouwd voor de uitdagingen waarvoor de klimaatverandering 
ons stelt, en voor de manier waarop het beleid daarop reageert.  
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Bevindingen 
Er is substantieel wetenschappelijk bewijs uit vele bronnen dat het klimaat op onze planeet 
aan het veranderen is, en er bestaat een zekere mate van consensus dat deze trend het 
gevolg is van menselijke activiteit. Als belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering 
wordt de emissie van broeikasgassen aangewezen. De vijf grootste producenten van 
broeikasgassen in de EU-27 waren allen lidstaten van de EU-15: Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. De energiesector en het wegtransport zijn 
verantwoordelijk voor de hoogste percentages broeikasgassen (respectievelijk 80 % en 
21 %) op de totale EU-15 emissies. De klimaatverandering brengt het risico van 
natuurrampen met zich mee. In Europa neemt de kwetsbaarheid voor natuurrampen af van 
oost naar west: Oost-Europese landen zijn er minder op berekend vanwege een lager BBP 
per hoofd van de bevolking.  
 
Op Europees niveau zijn zeer ambitieuze politieke plannen ontwikkeld om de risico’s van de 
klimaatverandering het hoofd te bieden. In de kern komt het erop neer dat de EU zich ertoe 
verplicht heeft de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren, en de Europese 
economie om te vormen tot een koolstofarm en energiezuinig geheel. Dat culmineerde in 
een pakket maatregelen van januari 2008 met een reeks buitengewoon ambitieuze 
klimaat- en energiedoelen. Er zijn ‘cap-and-trade’-systemen ontwikkeld, gebaseerd op de 
reductiepercentages van het Protocol van Kyoto op microniveau (bedrijf) en macroniveau 
(lidstaat). Een zwak punt daarbij is wel dat er geen sanctie kan worden opgelegd aan wie 
zijn wettelijk bindende verplichtingen niet nakomt.  
 
De Europese regio’s worden in het bijzonder getroffen door de klimaatverandering. Er zijn 
directe en indirecte gevolgen die per regio verschillen. Daarmee moet bij het vaststellen 
van het toekomstig cohesiebeleid van de EU rekening worden gehouden.  
 
Cohesiebeleid zou een sleutelrol moeten spelen bij de ondersteuning van het streven de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen. In feite zijn de meeste sectoren die 
potentieel belangrijke bronnen van broeikasgassen zijn, tevens de sectoren waar het 
cohesiebeleid van de EU zich traditioneel op richt (transport, bouw, diensten, midden- en 
kleinbedrijf, landbouw en afvalbeheer), en de voornaamste begunstigden van het 
cohesiebeleid van de EU zijn ook de grootste veroorzakers van broeikasgassen (in de vier 
landen die per hoofd de meeste structuur- en cohesiefondsen van de EU hebben ontvangen 
– Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland – nam de uitstoot van broeikasgassen het 
meest toe van alle lidstaten.  
 
Een heel hoofdstuk van het rapport is gewijd aan een analyse van de uitgaven tegen de 
klimaatverandering uit de structuurfondsen in de programmeringsperioden 2000-2006 en 
2007-2013. Daaruit blijkt dat gedurende de periode 2000-2006 de lidstaten (EU-25) rond 
14 miljard euro (6,4 % van de totale hoeveelheid structuurfondsen) besteedden aan 
maatregelen die verband hielden met de klimaatverandering. Voor wat de periode 2007-
2013 betreft verandert het scenario drastisch, aangezien de Europese Unie van plan is zo’n 
51 miljard (ruwweg 15 % van het hele structuurfonds) te investeren in maatregelen 
bedoeld om de klimaatdoelen van de EU te halen en een koolstofarme economie te creëren. 
Polen (met meer dan 10 miljard euro), Italië en Spanje zijn de landen die in absolute 
bedragen het meeste ontvangen uit de structuurfondsen om de klimaatverandering aan te 
pakken, terwijl in relatieve bedragen de top drie wordt gevormd door Griekenland 
(23,7 %), Hongarije (19,8 %) en Slovenië (19,5 %). 
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Bij de analyse van de uitgaven is ook gelet op beleidsterreinen. De als relevant beschouwde 
gebieden waarop actie kan worden ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken 
zijn: milieuvriendelijke technologieën, energie, milieu-infrastructuur, koolstofputten, 
duurzame mobiliteit, bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering, en beheer 
en risicopreventie.  
 
Verdeling van de structuurfondsen over de diverse beleidsterreinen, 2000-2006 
en 2007-2013 
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Bron: verwerking van DG regiogegevens door de auteurs 

2000-2006 
 
Milieuvriendelijke technologieën 10,7 % 
Energie 6,0 % 
Milieu-infrastructuur (lucht) 2,4 % 
Koolstofputten 2,5 % 
Duurzame mobiliteit 78,3 % 
 
 

2007-2013     
 
Beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering 0,6 % 
Beheer en risicopreventie 12,8 % 
Milieuvriendelijke technologieën 4,9 % 
Energie 17,4 % 
Milieu-infrastructuur (lucht) 2 % 
Duurzame mobiliteit 62,4 % 

 
Zoals uit de schijfgrafiek hierboven blijkt, is in beide programmeringsperioden ‘duurzame 
mobiliteit’ het terrein waar het meeste geld naartoe gaat. Van alle middelen die in de 
begrotingsperiode 2000-2006 zijn geïnvesteerd om het klimaatprobleem aan te pakken 
werd 78 % besteed aan het verhogen van duurzame mobiliteit, 11 % ging naar 
milieuvriendelijke technologieën, 6 % naar energie-efficiëntie en duurzame energie, 3 % 
naar maatregelen met betrekking tot koolstofputten (bijvoorbeeld herbebossing) en 2 % 
naar milieu-infrastructuur (lucht). In de huidige programmeringsperiode is de verdeling als 
volgt: 62,4 % duurzame mobiliteit, 17,4 % duurzame energie en energie-efficiëntie, 
12,8 % beheer en risicopreventie, 5 % ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf 
bij het bevorderen van milieuvriendelijke producten en productieprocessen, en ongeveer 
2 % voor milieu-infrastructuur in verband met luchtvervuiling. 
 
Maar financiering in het kader van de structuurfondsen kan een ambivalent effect hebben 
op de klimaatverandering. Een aantal van de meest voorkomende investeringen in het 
kader van het cohesiebeleid gaan nu juist naar infrastructuur met een hoog emissieniveau. 
Zoals straten, autosnelwegen, luchthavens, elektriciteit, gas, benzine en vaste brandstof. 
De analyse van de begroting van de structuurfondsen op deze gebieden laat zien dat in de 
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periode 2000-2006 hieraan meer werd uitgegeven dan aan klimaatvriendelijke maatregelen 
(respectievelijk 9,1 % en 6,5 %), terwijl in de huidige periode het omgekeerde het geval is 
(respectievelijk 12,9 % en 14,9 %). Het is duidelijk dat de steun voor dergelijke 
infrastructuur (hoewel voor de ontwikkeling van de regio misschien noodzakelijk) het risico 
vergroot dat de regio nog jarenlang vastzit aan traditionele infrastructurele systemen met 
een hoge uitstoot van broeikasgassen. Alternatieven voor deze opties en mitigerende 
maatregelen zouden, mits haalbaar, moeten worden overwogen.  
 
Om de mogelijke bijdrage van de structuurfondsen aan de reductie (of juist verhoging) van 
de uitstoot van broeikasgassen te kunnen vaststellen is een eenvoudige correlatieanalyse 
gemaakt van het budget van het structuurfonds voor maatregelen in verband met het 
klimaat (na aftrek van voor het klimaat schadelijke maatregelen) en de emissie van 
broeikasgassen. Er kon weinig of geen correlatie worden vastgesteld, en dat doet 
vermoeden dat structurele uitgaven alleen, hoewel ze een belangrijke financieringsbron 
zijn, maar weinig invloed hebben op de belangrijkste trends van de klimaatverandering. 
Het geeft ook aan dat sommige lidstaten beleidsbeslissingen nemen die niet altijd in 
overeenstemming zijn met de doelstellingen van Kyoto (en soms zelf bijdragen aan een 
verhoging van de emissies).  
 
Ten slotte zijn er twee casestudy’s uitgevoerd in Italië en Finland, om te kijken hoe de 
klimaatverandering is aangepakt met behulp van de structuurfondsen in twee landen die 
representatief zijn voor de verschillende uitdagingen waarmee ze ons confronteert, en hoe 
daar specifiek op is gereageerd. Het doel daarvan was specifieke uitvoeringsmechanismen 
te identificeren en nationale en regionale verschillen te accentueren bij beleidskeuzen en 
uitvoeringsmechanismen met betrekking tot klimaatmaatregelen. De belangrijkste 
bevindingen zijn:  
 
• hoewel de meeste projecten die in vorige periode zijn gefinancierd grofweg meer onder 

milieubeleid dan onder klimaatbeleid vallen, droegen ze indirect toch bij aan een 
reductie van de broeikasgasuitstoot (bijvoorbeeld door de productie en het gebruik van 
bio-energie te bevorderen) en het verzachten van de schade door natuurlijke oorzaken 
(ondersteuning van maatregelen tegen hydrogeologische risico’s);  

• recente projecten in het kader van de structuurfondsen zijn meer expliciet gericht op 
het tegengaan van de klimaatverandering, en we zien een verschuiving optreden van 
een meer traditioneel breed milieubeleid (waterbeheer, energie-efficiëntie en 
afvalverwerking) naar maatregelen die duidelijker op de klimaatverandering zijn 
toegespitst (reductie van emissies, risicopreventie en duurzame energie); 

• in doelstelling 2-regio’s gaat het grootste deel van het geld naar steun aan bedrijven die 
initiatieven ontwikkelen op het gebied van innovatie en onderzoek naar duurzamere 
producten, productieprocessen en milieuvriendelijkere technologieën, terwijl in 
doelstelling 1-regio’s infrastructurele investeringen (in het bijzonder duurzame 
mobiliteit) financieel nog altijd belangrijk zijn; 

• vooruitgang is ook geboekt bij het gebruik van meetindicatoren om over de doelstelling 
van CO2-reductie te kunnen berichten, bij de selectie en toetsing van projecten op hun 
bijdrage aan het milieubeleid, en bij het gebruik van specifieke evaluatiemethoden, 
zoals de Richtlijn Strategische Milieueffectbeoordeling. 
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Conclusies en aanbevelingen 

• Ondanks een brede consensus dat de klimaatverandering niet alleen wordt veroorzaakt 
door natuurlijke schommelingen, maar ook door menselijke activiteit, is er bij de 
aanpak van het probleem toch sprake van laksheid en traagheid. Dat varieert per land 
en per sector, maar uitstel is kostbaar.  

• Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje zijn samen 
verantwoordelijk voor meer dan 60 % van de uitstoot van broeikasgassen in de EU-27, 
met als voornaamste oorzaken de energiesector en het wegtransport.  

• Projecten op basis van onderzoek laten zien dat de kwetsbaarheid van Europa de 
neiging vertoont van oost naar west af te nemen, aangezien de EU-15 beter is 
toegerust om aan het klimaatprobleem het hoofd te bieden. 

• Cohesiebeleid biedt regionale en lokale economieën een heel scala aan instrumenten 
waarmee de klimaatverandering kan worden bestreden. In de periode 2000-2006 ging 
echter een groter deel van de financiële middelen op aan maatregelen die schadelijk 
waren voor het klimaat dan aan klimaatvriendelijke regelingen. 

• In de nieuwe planningsperiode toont men zich op beleidsniveau meer bewust van het 
klimaatprobleem, en de gefinancierde operationele programma’s houden op een meer 
directe en geïntegreerde manier rekening met maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie, duurzame mobiliteit en steun aan bedrijven. Ze onderstrepen op die manier 
dat de nieuwe generatie programma’s in het kader van de structuurfondsen meer in 
dienst staat van expliciete ingrepen om de klimaatverandering tegen te gaan.  

• In doelstelling 2-regio’s gaat het grootste deel van het geld naar steun aan initiatieven 
van bedrijven op het gebied van innovatie en onderzoek naar duurzamere producten en 
productieprocessen, terwijl doelstelling 1-regio’s meer infrastructurele investeringen 
doen. 

Het rapport besluit met een reeks aanbevelingen:  

• De EU zou drastischer en consequenter actie moeten ondernemen om de doelstellingen 
van Kyoto te halen:  
· door voor alle wetsvoorstellen om broeikasgassen te reduceren (om te beginnen bij 

het emissiehandelssysteem en het besluit tot gezamenlijke inspanningen voor het 
terugdringen van emissies) sancties op te leggen aan lidstaten die hun 
emissiequotum overschrijden. Inkomsten uit geldboetes van lidstaten die niet aan 
de norm voldoen, zouden kunnen worden gebruikt voor maatregelen ter aanpassing 
aan en beperking van de klimaatverandering; 

· door bij haar optreden de klimaatverandering de hoogste prioriteit te geven en 
tegelijkertijd projecten met een hoog emissiepercentage niet te steunen als er 
daarvoor ook alternatieven zijn. Voor elk beleidsterrein moeten er doelen worden 
vastgesteld en overeengekomen, en geschikte evaluatiemethoden worden ingevoerd 
om te kunnen beoordelen of specifieke ingrepen en projecten daarmee in 
overeenstemming zijn.  

• Met betrekking tot het cohesiebeleid zou de Commissie:  
· de programma’s in het kader van het cohesiebeleid beter moeten afstemmen op het 

bevorderen van de overgang naar een koolstofarme, energie-efficiënte economie in 
de begunstigde landen, door in de periode 2014-2021 tenminste 30 % van de totale 
begroting van de structuurfondsen te reserveren voor klimaatmaatregelen, en hier 
bij alles beleidsmatig rekening mee te houden. Dat betekent dat iedere investering 
die financieel profiteert van het cohesiebeleid, ongeacht de sector, beoordeeld hoort 
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te worden op haar bijdrage aan de aanpassing aan, of de beperking van, de 
klimaatverandering. 

· geschiktere, meer specifieke instrumenten moeten verlangen (zoals 
klimaatbestendigheidstests, voorafgaand onderzoek naar potentieel riskante 
projecten, enzovoort) om de impact op de klimaatverandering van ingrepen die 
financiële steun krijgen uit de structuurfondsen, te kunnen beoordelen;  

· al in de periode 2007-2013 de overgang van regionale economieën naar een 
koolstofarme infrastructuur moeten steunen door druk uit te oefenen op de 
beheersautoriteiten uitsluitend klimaatvriendelijke projecten te kiezen om de eerder 
gestelde doelen te bereiken.  

• Lidstaten zouden:  
· globale strategische plannen voor de lange termijn moeten aannemen die een 

geschikt wetgevingskader bieden om de doelstellingen van Kyoto te bereiken. De 
resultaten van het beleid inzake de reductie van broeikasgassen dienen te worden 
gecontroleerd en correct te worden beoordeeld, terwijl lokale actoren 
(ondernemingen, gemeenten, bedrijfsorganisaties) zouden moeten worden 
gestimuleerd krachtig daarin te investeren; 

· moeten stimuleren dat middelen in het kader van het cohesiebeleid worden ingezet 
voor energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, terwijl tegelijkertijd moet worden voorkomen dat er 
geïnvesteerd wordt in maatregelen die gepaard gaan met hoge emissies, wanneer 
geschikte, schonere alternatieven voorhanden zijn. Hoewel financiering door middel 
van de structuurfondsen alleen de nationale emissies van broeikasgassen niet 
beduidend kan beïnvloeden, kan ze financieel en beleidsmatig wel een 
hefboomfunctie vervullen ter initiëring van maatregelen om de overgang van 
economische systemen naar koolstofarme productie met lage emissies te 
vergemakkelijken. 

· onderzoek en activiteiten op het gebied van technische bijstand die op regionaal 
niveau worden gestimuleerd moeten steunen om de beleidsmakers die 
verantwoordelijk zijn voor maatregelen in het kader van het cohesiebeleid te helpen 
meer innovatieve strategieën toe te passen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering. Wetenschappelijke knowhow en technische vaardigheid in 
verband met klimaatmaatregelen moeten verder op lokaal niveau worden gesteund. 

• Beheersautoriteiten van de programma’s van de structuurfondsen zouden:  
· de middelen uit de structuurfondsen moeten investeren in maatregelen die in 

overeenstemming zijn met de nationale langetermijnstrategieën. Aan degenen die 
niet meewerken die doelen te bereiken, kan een sanctie worden opgelegd. 
Proefprojecten in deze richting zouden kunnen worden uitgevoerd in het kader van 
het cohesiebeleid, in het licht van de opgedane ervaring met de prestatiereserve1 
die werd ingevoerd in de programmeringsperiode 2000-2006; 

 

                                    
1  Volgens artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 werd elk operationeel programma of enkelvoudig 

programmeringsdocument onderworpen aan een evaluatie halverwege de looptijd aan de hand van een lijst 
toezichtindicatoren die een beeld geven van de doeltreffendheid, het beheer en de financiële uitvoering, om te 
controleren of de van te voren vastgestelde doelen waren gehaald. Programma’s waarvoor dat gold werden 
beloond met een extra toewijzing uit een reserve van 4 % op de begroting van de structuurfondsen die aan 
het begin van de periode geen bestemming had gekregen. Voor het eerst was er een directe link tussen de 
resultaten en de allocatie van de cofinanciering. 
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· beter op de hoogte moeten zijn van specifieke evaluatietechnieken en praktijken om 
beleid gericht op de klimaatverandering ten uitvoer te leggen. Die zijn voor 
verschillende beleidsterreinen goed uitgewerkt, en zo kunnen ze, terwijl ze op lokaal 
niveau bezig zijn, een kruisbestuiving tussen verschillende sectoren bevorderen.  

· een geschikte strategie moeten ontwikkelen die rekening houdt met de eigen mate 
van kwetsbaarheid, door goede praktijken uit te wisselen met regio’s die voor een 
soortgelijke uitdaging staan. Ze zouden zich ervan bewust moeten zijn dat 
territoriale bijzonderheden op een subregionaal niveau er wel degelijk toe doen (zo 
vereisen kustgebieden een totaal andere aanpak dan gebieden in het binnenland); 

· een uitgebreider controlesysteem moeten bevorderen dat tenminste de indicatoren 
omvat voor broeikasgas- en CO2-emissies op regionaal niveau. De horizontale 
prioriteit op milieugebied zou meer expliciet gekoppeld moeten worden aan het 
probleem van de klimaatverandering, en verifieerbare doelen gericht op het 
terugdringen van emissies zouden de basis moeten vormen van de 
milieueffectrapportage van programma’s en projecten.  

 


