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Undergrävande av Life: Förhindra ohållbara delar i den fleråriga budgetramen

Omställningen till en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv ekonomi för alla, med en rik 
biologisk mångfald, kräver inte bara att alla medel ska gå till respektive mål, utan också att 
det finns garantier för att inga medel används på ett kontraproduktivt sätt och undergräver det 
övergripande målet. 

Utan att ifrågasätta behovet av stora infrastrukturprojekt som samfinansieras av EU finns det 
flera exempel på att miljöhänsyn inte fått lika stor vikt i analysen av projektets eller 
programmets fördelar. Sådant ”oförenligt” ekonomiskt stöd kan gälla allt från utgifter för 
vägbyggen genom områden med rik biologisk mångfald och transportåtgärder med hög 
koldioxideffekt till medel som låser våra samhällen i en ohållbar infrastruktur (t.ex. soptippar) 
eller ökar fiskekapaciteten i områden med överfiskade fiskebestånd.1 Under innevarande 
finansieringsperiod har omkring 51 procent av utgifterna för infrastruktur avsatts till 
byggandet av flygplatser eller vägar, jämfört med 29 procent för järnvägar och 1 procent för 
intelligenta transportnät.2

Europaparlamentet, kommissionen och rådet har vid flera tillfällen förbundit sig att fasa ut 
subventioner som skadar miljön.3 Det är svårt att definiera detta koncept och i definitionen 
måste hänsyn tas till den regionala utvecklingen. Det finns dock inga tvivel om att oförenliga 
investeringar minskar EU-finansieringens potentiella mervärde och bör minskas dramatiskt. 

Följande mekanismer för att ”säkra” miljön, den biologiska mångfalden eller klimatet 
tillämpas för närvarande eller föreskrivs i kommissionens förslag till flerårig budgetram:

 Miljö- och klimatsäkring: I arbetsdokumentet som åtföljer förslaget till flerårig 
budgetram anger kommissionen strategiska miljöbedömningar (för program) och 
miljökonsekvensbedömningar (för projekt) som de huvudsakliga verktygen för miljö- och 
klimatsäkring.

 Förhandsvillkor om ram för miljökonsekvensbedömningar/strategiska 
miljöbedömningar: Ett av de allmänna förhandsvillkoren för de fonder som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen är att det ska finnas en mekanism som garanterar att 
EU:s miljölagstiftning genomförs och tillämpas verkningsfullt när det gäller 

                                               
1 I det arbetsdokument som åtföljer förslaget till flerårig budgetram nämner kommissionen finansiering av nya 
flygplatser genom sammanhållningsfonderna och stöd till överdriven bevattning och markavstyckning enligt 
landsbygdsutvecklingsplanerna som exempel på verksamhet som kan ha haft negativa miljö- och klimateffekter 
eller befäst ohållbar praxis. Att fiskestöden bidrar till att en alltför hög fiskekapacitet har upprätthållits på 
konstgjord väg har erkänts i kommissionens grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken
COM(2009)0163 och i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2011. Förutom Europaparlamentets 
undersökning EU Subsidies for polluting and unsustainable practices, GD IPOL, februari 2011, finns det många 
andra undersökningar som tar upp detta ämne.
2 EU Subsidies for polluting and unsustainable practices, GD IPOL, februari 2011, s. 42.
3 INI/2009/2152 om vitboken Anpassning till klimatförändring; rådets (miljö) slutsatser från oktober 2009 och 
december 2010; Europa 2020-strategin COM(2010)2020; halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram COM(2007)0225; EG (2006): EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling, 
internationellt: Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 (Nagoya), G20-förklaringen i Pittsburgh 2009.
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miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar (förordningen om 
gemensamma bestämmelser, bilaga IV).

 Sammanhållningspolitik: Enligt förordningen om gemensamma bestämmelser ska 
partnerskapsavtal innehålla en bedömning av hur de ovan nämnda förhandsvillkoren och 
förhandsutvärderingarna har uppfyllts, samt i förekommande fall en strategisk 
miljöbedömning (artikel 14). För större projekt ska en miljökonsekvensbedömning samt 
en bedömning av begränsning av och anpassning till klimatförändringar göras (artikel 91).

 Fonden för ett sammanlänkat Europa, TEN-T, TEN-E: I förslaget till en flerårig 
budgetram föreslår kommissionen kriterier för hållbar utveckling som avser fysisk 
infrastruktur och IT-infrastruktur inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa. I 
själva förslagen nämns relevanta förfaranden för att minska miljöpåverkan i samband med 
TEN-T (artikel 42) och TEN-E (artikel 8). Vägbyggen ska endast finansieras av fonden 
för ett sammanlänkat Europa i länder som får stöd från Sammanhållningsfonden (mindre 
än 10 miljarder euro har öronmärkts för detta i Sammanhållningsfonden) och endast 
gränsöverskridande vägavsnitt. Vägar kan fortfarande samfinansieras inom ramen för 
sammanhållningspolitiken (fonden för ett sammanlänkat Europa, artikel 11.3). Enligt 
riktlinjerna för TEN-E är ett kriterium för att väljas ut som ett projekt av gemensamt 
intresse att det berörda projektet visar miljömässig bärkraft och hållbarhet, till exempel 
genom överföring av förnybar kraftgenerering (artikel 4).

 EJFLU: I förslaget till en europeisk jordbruksfond för landsbygdsutveckling finns 
flera nya bestämmelser för att undvika miljöförstöring, såsom villkor om minskad
vattenanvändning vid finansiering av bevattningssystem.4 De särskilda förhandsvillkoren i 
bilaga IV till EJFLU ska också garantera att det finns ett regelverk för att undvika negativ 
miljöpåverkan.

 Fiskestöd: Den föreslagna Europeiska havs- och fiskerifonden får inte finansiera viss 
verksamhet som potentiellt kan bidra till överkapacitet, såsom stöd till att bygga nya 
hamnar, nya auktionshallar eller för ersättning av maskiner (artiklarna 39 och 41). Enligt 
artikel 13 kan verksamhet som utökar ett fartygs fiskekapacitet inte få stöd från 
Europeiska havs- och fiskerifonden. Detta speglar inte de negativa följderna av att 
fiskekapaciteten bevaras på den aktuella nivån. Flera potentiellt kapacitetsökande eller 
miljöskadliga investeringar skulle fortfarande få stöd (bearbetning, saluföringsåtgärder, 
förbättring och modernisering av hamnar, vattenbruk). De allmänna och särskilda 
miljörelaterade förhandsvillkoren (Europeiska havs- och fiskerifonden, bilaga III), 
inbegripet de som avser administrativ förmåga att uppfylla kraven på datainsamling i den 
föreslagna förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, bidrar också till att 
undvika negativ inverkan på EU-fiskeriets hållbarhet.

 Natura 2000: I sitt meddelande Finansieringen av Natura 2000 förbinder sig 
kommissionen att fortsätta samarbetet med medlemsstaterna för att se till att EU-medel 
inte används för att skada Natura 2000-områden. Detta inbegriper en korrekt tillämpning 
av de processrättsliga skyddsreglerna på planer och projekt som sannolikt påverkar 
Natura 2000 på ett betydande sätt, i enlighet med artikel 6.3 och 6.4 i livsmiljödirektivet, 

                                               
4 Se landsbygdsförordningen, artikel 46.1; ökning av bevattnad areal: artikel 46.3; investeringströsklar: 
artikel 18.2.
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även när det gäller stora infrastrukturprojekt. En sådan säkring av den biologiska 
mångfalden anses vara ett oumbärligt integrationsverktyg.

I sin resolution om den fleråriga budgetramen stöder Europaparlamentet uppfattningen att 
EU:s totala finansiering bör leda till en allmän tillståndsförbättring för miljön i Europa, och 
föreslår därför att EU-medlens positiva och negativa klimat- och miljöeffekter bör analyseras 
på en övergripande nivå.

I sin resolution om Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 vill 
parlamentet att det ska råda konsekvens med färdplanens prioriteringar i fråga om de 
planerade investeringarna i ny transportinfrastruktur och påminner om att det finns en risk för 
att kommissionens äskanden på 1 500 miljarder euro för de två följande årtiondena 2010–
2030 inte kommer att gå till prioriteringar som innebär tillräckligt låga koldioxidutsläpp. 
Parlamentet betonar därför att EU:s infrastrukturbudget bör göras miljövänligare, särskilt 
medlen från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Dessutom kräver parlamentet 
bland annat samordnade åtgärder för att identifiera och fasa ut alla subventioner som skadar 
miljön senast 2020.

EU-budgetens huvudsakliga utgiftskategorier inom ramen för sammanhållnings- och 
jordbrukspolitiken har varit föremål för flera omfattande analyser de senaste årtiondena. För 
första gången är parlamentet en jämbördig part i den rättsliga beslutsprocessen för alla större 
EU-fonder. Under de nästföljande månaderna kommer det att visa sig om de nuvarande 
förhandlingarna kan garantera att de många erfarenheter som dragits under de senaste 
finansieringsperioderna, med resurser som felfördelats och använts på ett motsägelsefullt sätt, 
verkligen återspeglas i de reformerade fonderna under nästa fleråriga budgetram.

Synpunkter

1. I förordningen om gemensamma bestämmelser är skyldigheten att på ett verkningsfullt 
sätt tillämpa lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar och strategiska 
miljöbedömningar ett allmänt förhandsvillkor. Är detta tillräckligt för att i största möjliga 
mån undvika miljöskadliga utgifter? Hur kan man se till att hänsyn tas till 
miljökonsekvensbedömningarnas eller de strategiska miljöbedömningarnas större vikt redan 
vid utarbetandet (före 2014) av partnerskapsavtal och operativa program? Vilka ytterligare 
åtgärder bör vidtas för att undvika fortsatt finansiering av infrastruktur som inte anpassats till 
EU:s miljölagstiftning och hållbarhetsmål?

2. För närvarande kan inte miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar 
på ett effektivt sätt hindra utgifter som har negativa följder för klimatet och miljön. I sitt 
resolutionsförslag om det sjunde miljöhandlingsprogrammet begär miljöutskottet en översyn 
av direktivet om miljökonsekvensbedömningar, och kommissionen planerar att göra en 
sådan översyn under 2012. Vilka systemändringar kan inte göras inom ramen för direktiven, 
utan bör införlivas i bidragsreglerna för de fonder som nu diskuteras i den fleråriga 
budgetramen?

3. Europaparlamentet begärde i sin resolution om den fleråriga budgetramen att miljö- och 
klimatutgifter ska granskas på en övergripande nivå. Metoden med så kallade Rio-markörer 
föreslås spåra ”positiva” utgifter för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden, men 
tar inte hänsyn till ”negativa” utgifter. Hur skulle det kunna förbättras? 
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4. Man har konstaterat att det rådande kravet på kortsiktig tillväxt, i synnerhet i de länder som 
drabbats hårdast av skulder och ekonomiska kriser, har haft betydande konsekvenser när det 
gäller tillståndsförfaranden för stora infrastrukturprojekt och hållbarhetshänsyn i allmänhet. 
Hur kan nästa fleråriga budgetram bidra till att slutgiltigt hindra att sådana ohållbara och 
kortsiktiga investeringsbeslut fattas med hjälp av EU-medel?


