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Het ondermijnen van LIFE: Het voorkomen van niet-duurzame elementen van 
het MFK

De overgang naar een duurzame, kooldioxidevrije en inclusieve economie, die rijk is aan 
biodiversiteit en efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen, vereist niet alleen een doelgerichte 
aanwending van alle fondsen, gericht op hun eigenlijke doel, maar vereist ook garanties om te 
voorkomen dat er op contraproductieve wijze gebruik wordt gemaakt van fondsen, zodat de 
overkoepelende doelstelling niet ondermijnd wordt.

Zonder de behoefte aan grote infrastructurele projecten, mede gefinancierd door de EU, in 
twijfel te trekken, is er sprake van meerdere voorbeelden die duidelijk maken dat 
overwegingen aangaande het milieu niet evenredig betrokken worden in een analyse over de 
voordelen van een project of programma. Een dergelijke "onsamenhangende" financiële 
ondersteuning gaat van uitgaven voor de aanleg van wegen door gebieden die rijk zijn aan 
biodiversiteit en transportmaatregelen die een nadelig CO2-effect hebben, tot fondsen die 
onze maatschappij op blijven schepen met een niet-duurzame infrastructuur (zoals 
afvalstorten) of die zorgen voor een toename van visserijcapaciteit daar waar al sprake is van 
overbevissing1. In de lopende financiële periode werd ongeveer 51% van de infrastructurele 
uitgaven aangewend voor de bouw van vliegvelden en wegen, afgezet tegen de 29% voor 
spoorwegen en 1% voor intelligente transportnetwerken2.

Het Europees Parlement, de Commissie en de Raad hebben bij meerdere gelegenheden 
beloofd subsidies die schadelijk zijn voor het milieu geleidelijk af te schaffen3. Het is een 
uitdaging om dit concept nader te bepalen en de uitwerking ervan dient rekening te houden 
met de context van de regionale ontwikkeling. Hoe het ook zij, er bestaat geen twijfel over dat 
tegenstrijdige investeringen de mogelijke meerwaarde van EU-fondsen verminderen en 
rigoureus teruggeschroefd zouden moeten worden.

Verscheidene "milieu-, biodiversiteit- en klimaattoetsingsmechanismen" worden momenteel 
toegepast of aangekondigd in de MFK-voorstellen van de Commissie:

 Milieu- en klimaattoetsing: In haar werkdocument voor de diensten, toegevoegd aan het 
MFK-voorstel, refereert de Commissie aan de Strategische Milieu-inventarisatie - SMI 
(voor programma's) en de Milieu Effecteninventarisatie - MEI (voor projecten) als de 
belangrijkste gereedschappen voor milieu- en klimaatijking.

                                               
1 In het werkdocument dat het MFK-voorstel begeleidt, refereert de Commissie aan de financiering van nieuwe 
vliegvelden in het kader van de Cohesiefondsen en aan de ondersteuning voor buitensporige irrigatie en 
grondfragmentatie in het kader van de Plattelandsontwikkelingsplannen als voorbeelden van activiteiten die 
mogelijk een nadelig effect hebben gehad op het milieu en het klimaat of als voorbeelden van niet-duurzame 
praktijken die gehandhaafd zijn. De bijdrage van visserijsubsidies aan de kunstmatige handhaving van een 
overcapaciteit is erkend, zowel in het Groenboek "Hervorming van het GVB" van de Commissie COM 
(2009)163, als in het speciale verslag nr. 12/2011 van de Europese Rekenkamer. Behalve het onderzoek van het 
EP naar EU-subsidies voor vervuiling en niet-duurzame praktijken, DG IPOL, feb. 2011, zijn er vele andere 
onderzoeken die zich bezighouden met dit onderwerp.
2 EU-subsidies voor vervuiling en niet-duurzame praktijken, DG IPOL, februari 2011, blz. 42.
3 INI/2009/2152 over het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering"; Conclusies van 
de Raad Mileu van oktober 2009 en december 2010; Europa 2020-strategie - COM(2010)2020; Tussentijdse 
evaluatie van het Zesde Milieuactieprogramma van de Gemeenschap - COM(2007)225; EC (2006): Herziene 
duurzame-ontwikkelingsstrategie van de EU, internationaal: Strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 
(Nagoya), G20-Verklaring, Pittsburgh 2009.
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 De ex-ante voorwaardelijkheid voor het SMI/MEI-kader: Eén van de algemene ex-ante 
voorwaarden voor de fondsen van het gemeenschappelijk strategisch kader vereist het 
bestaan van een mechanisme dat de daadwerkelijke omzetting en toepassing van Europese 
wetgeving met betrekking tot MEI en SMI veiligstelt (CPR bijlage IV).

 Het Cohesiebeleid: De verordening voor gemeenschappelijke bepalingen bepaalt dat in 
partnerschapcontracten een inventarisatie en evaluatie moet worden opgenomen van de 
vervulling van de eerder genoemde ex-ante voorwaarden, alsmede een SMI, als dat van 
toepassing is(art. 14). Belangrijke projecten dienen een MEI en een inventarisatie gericht 
op de beperking of aanpassing van klimaatverandering te ondergaan (art 91).

 De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, TEN-V, TEN-E: In haar MFK-
voorstel stelt de Commissie duurzame ontwikkelingscriteria op voor de fysieke en IT-
infrastructuur binnen het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
In de voorstellen zelf is er sprake van relevante procedures om de milieueffecten te 
beperken van het TEN-T (art.42) en het TEN-E art.8). Wat betreft de aanleg van wegen, 
gefinancierd door de CEF; deze wordt alleen gesteund voor landen die in aanmerking 
komen voor het cohesiefonds (met de 10 miljard Euro die gereserveerd is voor het 
cohesiefonds) en uitsluitend voor grensoverschrijdende weggedeeltes. In het kader van het 
Cohesiebeleid blijft de medefinanciering voor wegen mogelijk (CEF art. 11, lid 3). De 
TEN-E-richtlijnen voorzien in het aantonen van een leefbaar milieu, alsmede 
duurzaamheid, als criteria voor de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang. 
Een voorbeeld hiervan is hernieuwbare opwekking (art.4).

 ELFPO: Het voorstel voor een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
bevat meerdere nieuwe bepalingen om milieuschade te voorkomen, zoals voorwaarden 
voor het terugdringen van waterverbruik wanneer er irrigatiesystemen gefinancierd 
worden1. De specifieke ex-ante voorwaardelijkheid in bijlage IV van het ELFPO moet er 
ook voor zorgen dat een reguleringssysteem de negatieve milieueffecten voorkomt.

 Visserijsubsidies: Het voorgestelde Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
sluit financiering voor bepaalde activiteiten uit die mogelijk kunnen bijdragen aan 
overcapaciteit, zoals steun voor de aanleg van nieuwe havens, van nieuwe visafslagen of 
voor het vervangen van motoren (art 39, 41). Artikel 13 voorziet erin dat operaties die 
visserijcapaciteit van een vaartuig verhogen niet in aanmerking komen in het kader van 
het EFMZV. Dit gaat voorbij aan de negatieve effecten van het handhaven van de 
visserijcapaciteit op het huidige niveau. Meerdere mogelijk capaciteitverhogende of voor 
het milieu nadelige investeringen zouden nog steeds in stand gehouden worden 
(verwerking, maatregelen voor de markthandel, havenverbetering en –modernisatie, 
visteelt). De algemene en aan het milieu gerelateerde voorwaardelijkheden (EFMZV 
bijlage III), met inbegrip van administratieve capaciteit om te voldoen aan de vereisten 
van gegevensverzamelingen zoals die zijn aangegeven in de voorgestelde GVB 
verordening, zullen eveneens helpen om negatieve effecten op de duurzaamheid van 
visserij in de EU te voorkomen.

 Natura 2000: In haar mededeling over "De financiering van Natura 2000", engageert de 
Commissie zich om bij voortduring samen te werken met de lidstaten om zeker te stellen 
dat EU-fondsen niet gebruikt worden om Natura 2000-gebieden te beschadigen. Het gaat 

                                               
1 Zie verordening inzake plattelandsontwikkeling, artikel 46, lid 1; Vergroting van het irrigatiegebied: artikel 46, 
lid 3; Drempelwaarden voor investeringen: artikel 18, lid 2.
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daarbij om een correcte toepassing van de procedurele garanties voor plannen en projecten 
die mogelijk een beduidend effect hebben op Natura 2000.  Deze "biodiversiteittoetsing" 
wordt geacht een essentieel gereedschap te zijn voor integratie.

In de MFK-resolutie ondersteunt het Europees Parlement het idee dat het samenspel van alle 
EU-financieringsfondsen zou leiden tot een verbetering in de algemene toestand van het 
Europese milieu en stelt daarom voor dat de totale optelsom van positieve en negatieve 
effecten van alle EU-fondsen op het klimaat en milieu geanalyseerd zouden moeten worden.
In zijn resolutie Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 roept 
het Parlement op tot beginselvastheid aan de Routekaartprioriteiten ten aanzien van de 
voorziene nieuwe investeringen voor de transportinfrastructuur, waarbij het Parlement in 
herinnering roept dat de 1,5 biljoen euro, die de Commissie voor de komende twee decennia 
tussen 2010-2030 gevraagd heeft, het gevaar lopen niet doorgesluisd te worden naar adequate 
koolstofarme prioriteiten.  Het Parlement benadrukt daarom dat de infrastructuurbegroting 
van de EU “groener” moet worden, vooral met betrekking tot de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds. Bovendien roept het EP, naast anderen, op tot gecoördineerde actie om alle 
subsidies die nadelig zijn voor het milieu te identificeren om deze dan in de loop naar het jaar 
2020 geleidelijk af te schaffen. 
De belangrijkste kostenposten van de EU-begroting in het kader van het cohesie- en 
landbouwbeleid zijn onderhevig geweest aan veelvoudige en veelomvattende analyses 
gedurende de laatste decennia. Voor het eerst is het Parlement een gelijke partner in het 
proces van de wetgevende besluitvorming ten aanzien van alle belangrijke EU-fondsen. De 
komende maanden zullen uitsluitsel geven in hoeverre de lopende onderhandelingen in staat 
zijn ervoor te zorgen dat er lering getrokken wordt uit de misplaatst en onsamenhangend 
gespendeerde middelen en of dat daadwerkelijk tot uiting zal komen in de hervormde fondsen 
van tot het volgende MFK.

Punten ter overweging

1. De verordening voor gemeenschappelijke bepalingen behelst de verplichting om de SMI-
en de MEI-wetgeving daadwerkelijk om te zetten en toe te passen als algemene ex-ante 
voorwaarde.  Zal dit voldoende zijn om bestedingen die nadelig zijn voor het milieu zoveel
mogelijk te voorkomen?  Welke garantie is er dat de versterkte SMI/MEI reeds toegepast 
worden gedurende de voorbereidende fases (voor 2014) voor partnerschapcontracten en 
operationele programma's? Welke verdere maatregelen zouden er genomen moeten worden 
om financiering voor infrastructuur te voorkomen die niet langer aangepast is aan de EU-
milieuwetgeving en duurzame doeleinden.
2. Momenteel zijn de SMI en MEI niet in staat om daadwerkelijk uitgaven te voorkomen die 
negatieve consequenties voor het klimaat en het milieu hebben. In haar ontwerpresolutie voor 
het zevende milieuactieplan, vraagt de Commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid om een herziening van de SMI-richtlijn, die de Europese Commissie voor 
het jaar 2012 heeft gepland.  Welke systematische veranderingen kunnen niet binnen de 
richtlijnen gemaakt worden, maar zouden toegevoegd moeten worden aan de 
financieringsregels van de momenteel bediscussieerde MFK-fondsen? 
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3. Het Europese Parlement verzocht in zijn MFK-resolutie om een onderzoek naar uitgaven 
voor milieu en klimaat. De zogenaamde “Rio-indicatoren”-methode voorziet in het markeren 
van “positieve” uitgaven voor klimaat, milieu en biodiversiteit, maar houdt geen rekening 
met “negatieve” uitgaven. Hoe zou dit verbeterd kunnen worden? 

4. Men heeft kunnen waarnemen dat het huidige dwingende noodzaak van groei op de korte 
termijn, met name in de landen die het meest getroffen zijn door schuld en de economische
terugval, belangrijke consequenties had voor de vergunningsprocedures voor grootschalige 
infrastructuurprojecten en voor overwegingen omtrent duurzaamheid in het algemeen. Hoe 
kan het volgende MFK bijdragen aan het definitief voorkomen van dergelijke niet-duurzame 
en kortzichtige investeringsbesluiten die genomen worden met de ondersteuning van EU-
fondsen?


