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Om: EU-støtte til forurenende og ikkebæredygtig praksis

EU-støtte inden for områderne landbrug, samhørighedspolitik, transport, energi og fiskeri kan 
have en utilsigtet skadelig indvirkning på miljøet. Forskellige studier har i de senere år 
undersøgt miljøskadelig støtte. Baggrunden er definitionen fra OECD af, at miljøskadelig 
støtte alt andet lige øger omfanget af anvendelsen af en naturressource og dermed øger 
omfanget af affald, forurening og udnyttelsen af naturen.

En undersøgelse, som er gennemført på anmodning af Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og offentliggjort i februar 2011, har fremhævet negative 
indvirkninger, som centrale budgetposter i flere af EU's sektorpolitikker har på miljøet.
Undersøgelsen viser, at EU's institutioner bør foretage en dybdegående vurdering af de 
direkte og indirekte virkninger af den nuværende ramme for EU-støtte samt reformere 
rammen.

I Rådets konklusioner af 20. december 2010 blev det gentaget, at Kommissionen opfordres til 
at udvikle en køreplan for afskaffelse af støtte, som har betydelig negativ indvirkning på 
miljøet, for at muliggøre overvågning og yderligere regelmæssig rapportering om fremskridt 
fra 2011 og frem under hensyntagen til Europa 2020-strategien.

Kommissionen har truffet de indledende foranstaltninger til at udfase denne type støtte 
gennem reformen af fiskeripolitikken og som en del af sundhedstjekket af den fælles 
landbrugspolitik. Der er dog fortsat meget at gøre for at opnå et mere bæredygtigt EU-budget 
og for at øge sammenhængen i EU's politikker. Desuden har Kommissionen ikke udarbejdet 
en detaljeret køreplan for at nærstudere hver enkelt post i EU-budgettet med henblik på at 
vurdere den potentielle skadelige indvirkning på miljøet og med henblik på at foreslå en 
reform af budgettets opbygning.

– Hvad er status for Kommissionens arbejde for at gennemføre en fuld analyse af de 
kritiske budgetafsnit i forhold til redskaberne til en reform af den miljøskadelige støtte?

– Hvornår planlægger Kommissionen at stille klare og velfunderede forslag om at fjerne de 
ikkebæredygtige elementer fra EU's budget?
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