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Undergravning af Life: hvordan man undgår ikkebæredygtige elementer af FFR

Overgangen til en bæredygtig, biodiversitetsrig, ressourceeffektiv og inklusiv økonomi med 
reducerede CO2-emissioner kræver ikke bare, at alle økonomiske midler målrettes mod de 
respektive mål, men også beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at ingen midler anvendes 
kontraproduktivt og undergraver det overordnede mål. 

Uden at der skal stilles spørgsmålstegn ved behovet for store infrastrukturprojekter, der 
medfinansieres af EU, viser adskillige eksempler, at der ikke i tilstrækkelig grad er blevet 
taget højde for miljømæssige hensyn i analysen af fordelene ved et projekt eller et program. 
Denne form for “usammenhængende” økonomisk støtte spænder fra udgifter til vejbyggeri 
gennem områder, der er rige på biodiversitet, og transporttiltag med stor CO2-effekt til 
midler, der fastlåser vore samfund i ikkebæredygtig infrastruktur (som f.eks. 
affaldsdeponeringsanlæg), eller til øget fiskerikapacitet i områder med overudnyttede 
fiskebestande1. I indeværende finansielle periode blev omkring 51 % af 
infrastrukturudgifterne øremærket til lufthavns- eller vejbyggeri sammenlignet med 29 % til 
jernbaner og 1 % til intelligente transportnet2.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet har ved flere lejligheder forpligtet sig til at 
udfase subsidier, der er skadelige for miljøet3. Definitionen af dette begreb er en udfordring 
og skal tage hensyn til regionaludviklingskonteksten. Der er imidlertid ingen tvivl om, at 
uoverensstemmende investeringer mindsker den potentielle merværdi af EU-finansieringen og 
bør reduceres med hård hånd. 

Forskellige sikringsmekanismer for miljø, biodiversitet og klima er allerede taget i anvendelse 
eller forudset i Kommissionens FFR-forslag:
 Miljø og klimasikring: Kommissionen henviser i det arbejdsdokument fra dens 

tjenestegrene, der ledsager FFR-forslaget, til strategiske miljøvurderinger (SEA’er) (for 
programmer) og miljøkonsekvensvurderinger (EIA) (for projekter) som det vigtigste 
redskab til miljø og klimasikring.

 Forhåndsbetingelse om en SEA/EIA-ramme: En af de overordnede forhåndsbetingelser 
for midlerne fra den fælles strategiske ramme (CSF) er, at der kræves en mekanisme, som 
sikrer effektiv gennemførelse og anvendelse af EU’s miljølovgivning vedrørende EIA og 
SEA (CPR, bilag IV).

                                               
1 Kommissionen henviser i det arbejdsdokument fra dens tjenestegrene, der ledsager FFR-forslaget, til 
finansieringen af nye lufthavne ved hjælp af samhørighedsfondsmidler og støtte til overdreven kunstvanding og 
opsplitning af jordarealer som led i udviklingsplaner for landdistrikterne som eksempler på aktiviteter, der kan 
have haft negative indvirkninger på miljøet og klimaet eller have konsolideret ikkebæredygtige praksisser. 
Fiskeristøttens bidrag til kunstig fastholdelse af overskydende fiskerikapacitet anerkendes i Kommissionens 
grønbog ”Reform af den fælles fiskeripolitik” COM(2009)163 samt i Revisionsrettens særberetning nr. 12/2011. 
Ud over Europa-Parlamentets undersøgelse om EU-støtte til forurenende og ikkebæredygtige praksisser, 
GD IPOL, februar 2011, behandler mange andre undersøgelser dette emne.
2 EU-støtte til forurenende og ikkebæredygtige praksisser, GD IPOL, februar 2011, side 42.
3 INI/2009/2152 om Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer", Miljørådets konklusioner fra 
oktober 2009 og december 2010, Europa 2020 strategi COM(2010) 2020, midtvejsevaluering af Fællesskabets 
sjette miljøhandlingsprogram COM(2007)225, Kommissionen (2006):En ny EU-strategi for bæredygtig 
udvikling, På internationalt plan: Strategiplan for biodiversitet for perioden 2011-2020 (Nagoya), G20-erklæring 
i Pittsburgh 2009.



DT\898644DA.doc 3/5 PE487.712v01-00

DA

 Samhørighedspolitikken: Den generelle forordning (CPR) fastsætter bestemmelser om, at 
partnerskabsaftaler skal indeholde en vurdering af opfyldelsen af forhåndsbetingelser og 
vurderinger som nævnt ovenfor og en SEA, hvor det er relevant (art. 14). Store projekter 
skal underkastes en EIA og en vurdering vedrørende afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer (art. 91).

 Connecting Europe-faciliteten (CEF), TEN-T, TEN-E: Kommissionen foreslår i sit 
FFR-forslag bæredygtige udviklingskriterier for fysisk og it-infrastruktur under 
Connecting Europe-faciliteten. I selve forslagene omtales relevante procedurer til at 
mindske miljøindvirkningen for TEN-T (art. 42) og TEN-E (art. 8). Hvad angår 
vejbyggeri finansieret af CEF, skal dette udelukkende støttes i samhørighedsfondslande 
(under 10 mia. EUR øremærket fra Samhørighedsfonden) og udelukkende de 
vejstrækninger, der går på tværs af grænser. Medfinansiering af veje er fortsat mulig under 
samhørighedspolitikken (CEF art. 11 (3)). TEN-E-retningslinjerne stiller som kriterium 
for udvælgelsen af projekter af fælles interesse, at de demonstrerer miljømæssig 
gennemførlighed og bæredygtighed, f.eks. gennem transmission af energi produceret fra 
vedvarende energikilder (art. 4).

 ELFUL: Forslaget om en Europæisk Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
indeholder en række nye bestemmelser med henblik på at forhindre skader på miljøet, 
f.eks. betingelser om reduktion af vandforbrug i forbindelse med finansiering af 
kunstvandingssystemer1. De særlige forhåndsbetingelser i ELFUL's bilag IV har også til 
formål at sikre, at der findes et regelsæt til at forhindre negative indvirkninger på miljøet.

 Fiskeristøtte: Den foreslåede Europæiske Hav- og Fiskerifond udelukker finansiering af 
bestemte aktiviteter, der potentielt kan bidrage til overkapacitet, som f.eks. støtte til 
byggeri af nye havne, nye auktionshaller eller til udskiftning af motorer (art. 39 og 41). 
Artikel 13 fastsætter, at aktiviteter, der øger et fartøjs fiskerikapacitet ikke er 
støtteberettigede under EMFF. Dette afspejler ikke de negative konsekvenser af at 
fastholde fiskerikapaciteten på det nuværende niveau. Adskillige potentielt 
kapacitetssøgende eller miljøskadelige investeringer vil stadig modtage støtte 
(forarbejdning, markedsføringstiltag, forbedring og modernisering af havne, akvakultur). 
De generelle og miljørelaterede særlige forhåndsbetingelser (EMFF bilag III), herunder 
om administrativ kapacitet til at overholde kravene til dataindsamling, som er fastsat i den 
foreslåede forordning om den fælles fiskeripolitik, vil også bidrage til at undgå negative 
indvirkninger på EU-fiskeriets bæredygtighed.

 Natura 2000: I sin meddelelse om "Finansiering af Natura 2000" forpligter 
Kommissionen sig til fortsat at arbejde sammen med medlemsstaterne for at sikre, at EU-
midler ikke anvendes til skade for Natura 2000-områder. Dette indbefatter korrekt 
anvendelse af de proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for planer og projekter, 
som med stor sandsynlighed vil påvirke Natura 2000 i væsentlig grad, i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet, også når det drejer sig om store 
infrastrukturprojekter. Denne "biodiversitetssikring" betragtes som et afgørende redskab 
for integration.

Europa-Parlamentet støtter i sin FFR-beslutning ideen om, at EU's finansiering som helhed 
bør føre til en forbedring af det europæiske miljøs generelle tilstand, og foreslår derfor, at de 
                                               
1 Jf. forordningen om udvikling af landdistrikterne, artikel 46, stk. 1, øgning af kunstvandet areal: Artikel 46, stk. 
3, tærskler for investeringer: Art. 18, stk. 2.
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positive og negative klima- og miljømæssige konsekvenser af anvendelsen af EU-midler bør 
analyseres på aggregerede niveauer. 

Parlamentet opfordrer i sin beslutning om en Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 til overensstemmelse med køreplanens 
prioriteringer for forudsete nye investeringer i transportinfrastruktur og minder om, at de 1,5 
trillioner EUR over de næste to årtier fra 2010 til 2030, som Kommissionen har anmodet om, 
risikerer ikke at blive kanaliseret hen til prioriteringer med tilstrækkeligt lav CO2-effekt. 
Parlamentet understreger derfor nødvendigheden af at gøre EU's infrastrukturbudget "grønt", 
navnlig i relation til strukturfondene og Samhørighedsfonden. Endvidere opfordrer 
Parlamentet i lighed med andre til en koordineret indsats for at indkredse og udfase 
miljøskadelige subsidier senest i 2020.

De største udgiftskategorier i EU-budgettet under samhørigheds- og landbrugspolitikken har 
været underkastet adskillige omfattende analyser i løbet af de seneste årtier. For første gang er 
Parlamentet en ligestillet partner i den lovgivningsmæssige beslutningstagning vedrørende 
alle de store EU-fonde. De kommende måneder vil vise, om de aktuelle forhandlinger vil 
kunne sikre, at de mange indhøstede erfaringer fra de seneste finansieringsperioder 
vedrørende forkert fordelte ressourcer og ressourcer, der er anvendt på en usammenhængende 
måde, virkelig afspejles i de reformerede fonde under den næste FFR.

Punkter, der bør overvejes

1. Den generelle forordning omfatter forpligtelsen til effektivt at implementere og anvende 
EIA- og SEA-lovgivningen som en generel forhåndsbetingelse. Vil dette være tilstrækkeligt 
til så vidt muligt at forhindre, at der anvendes midler på en måde, som er skadelig for miljøet? 
Hvordan kan det sikres, at forbedrede EIA'er/SEA'er anvendes allerede i de forberedende 
faser (før 2014) til partnerskabsaftaler og operationelle programmer? Hvilke yderligere 
foranstaltninger bør der træffes for at forhindre fremtidig finansiering af infrastruktur, som 
ikke er tilpasset EU's miljølovgivning og bæredygtighedsmål?

2. På nuværende tidspunkt kan EIA'er og SEA'er ikke effektivt forhindre, at der anvendes 
midler på en måde, som har negative konsekvenser for klimaet og miljøet. ENVI-Udvalget 
anmoder i sit forslag til beslutning om EU's syvende miljøhandlingsprogram om en revision 
af EIA-direktivet – Kommissionen har planlagt denne revision til at finde sted i 2012. Hvilke 
systemiske ændringer kan ikke foretages inden for direktiverne, men bør medtages i 
finansieringsbestemmelserne for de aktuelt drøftede FFR-midler?

3. Europa-Parlamentet anmodede i sin FFR-beslutning om en undersøgelse af miljø- og 
klimaudgifterne på aggregeret niveau. Den såkaldte "Rio-markør"-metode er foreslået med 
henblik på at spore "positive" udgifter til klima, miljø og biodiversitet, men den tager ikke 
højde for "negative" udgifter. Hvordan kan dette forbedres? 

4. Det er blevet bemærket, at den nuværende bydende nødvendighed af kortsigtet vækst, 
navnlig i de lande, der er hårdest ramt af gæld og økonomisk krise, har betydelig 
indvirkning på godkendelsesprocedurerne for store infrastrukturprojekter og på 
bæredygtighedshensyn i det hele taget. Hvordan kan den næste FFR bidrage til endegyldigt at 
forhindre, at der træffes sådanne ikkebæredygtige og kortsigtede investeringsbeslutninger 
med støtte fra EU-midler?
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