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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0597/2010 af Gerhard Holzinger, tysk statsborger, om revision af 
EU-budgettet, særlig hvad angår støtte til vejinfrastruktur

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at EU-budgettet på baggrund af de aktuelle 
budgetnedskæringer bør revideres. Han opfordrer bl.a. til at tage støtten til vejinfrastruktur op 
til fornyet overvejelse. Han hævder, at midlerne ofte tildeles til projekter, som er skadelige for 
miljøet, og som ikke bidrager til den regionale udvikling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Andrageren spørger, hvorfor vejinfrastrukturprojekter i disse tider med budgetbesparelser 
stadig bliver iværksat, da de efter hans mening bør have lavere prioritet, idet han antager, at 
de er skadelige for miljøet.

Kommissionens bemærkninger

Medlemsstaterne udvælger selv de vejinfrastrukturprojekter, som skal medfinansieres af 
strukturfondene. De gældende regler giver ikke mulighed for at foretage en revision, hver 
gang de økonomiske omstændigheder forandres, da disse projekter af natur er langsigtede 
investeringer. Hvis der er tale om store projekter, som beløber sig til mere end 50 mio. euro, 
skal medfinansieringssatsen bekræftes af Kommissionen. De store projekter skal være i 
overensstemmelse med EU's miljøpolitik. Medfinansierede programmer skal underkastes en 
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strategisk miljøvurdering og projekter en miljøkonsekvensvurdering.

I fortsættelse af svarene på andragende 1400/2009 og 1528/2009 bekræfter Kommissionen, at 
medfinansierede projekter ikke må have en skadelig indvirkning på miljøet, men at de 
tværtimod skal bidrage til en bæredygtig regional udvikling. Hvad angår de pågældende 
vejprojekter, var man endnu ikke nået så langt i planlægningsfasen, at man kunne vurdere 
projekternes overensstemmelse med direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet, 
hvorfor andragenderne blev afsluttet.

Konklusion

Kommissionen vil hævde, at de aktuelle økonomiske omstændigheder ikke i sig selv giver 
anledning til at revidere medlemsstaternes udvælgelse af projekter til EU-medfinansiering. 
Det er endvidere muligt, at den europæiske merværdi af sådanne projekter faktisk øges i 
perioder med budgetbesparelser. Det er under alle omstændigheder helt op til 
medlemsstaterne at udvælge projekter til medfinansiering."


