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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0597/2010, ingediend door Gerhard Holzinger (Duitse 
nationaliteit), over de herziening van de EU-begroting, met name voor wat 
betreft steun voor wegeninfrastructuur 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat – tegen de achtergrond van de huidige uitgavenbeperkingen – de 
EU-begroting dient te worden herzien. Met name wil hij dat de steun voor 
wegeninfrastructuur opnieuw wordt bekeken; hij beweert dat er vaak middelen worden 
toegewezen aan projecten die schadelijk zijn voor het milieu, terwijl ze niet bijdragen aan de
regionale ontwikkeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Indiener vraagt waarom projecten voor de aanleg van wegen in deze tijd van 
begrotingsbeperkingen nog steeds doorgaan, terwijl deze naar zijn mening een lagere 
prioriteit zouden moeten krijgen, aangezien ze volgens hem schadelijk voor het milieu zijn.

Commentaar van de Commissie

Wegeninfrastructuurprojecten die worden medegefinancierd uit de structuurfondsen worden 
door de lidstaten zelf geselecteerd. De van toepassing zijnde regels voorzien niet in herziening 
bij veranderde economische omstandigheden, aangezien ze uit de aard der zaak 
langetermijninvesteringen zijn. Bij grote projecten, dat wil zeggen projecten waarmee meer 
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dan 50 miljoen euro is gemoeid, wordt het medefinancieringspercentage bevestigd door de 
Commissie. De grote projecten moeten consistent zijn met het milieubeleid van de EU. Voor 
medegefinancierde programma’s moeten strategische milieueffectbeoordelingen worden 
uitgevoerd, en voor projecten geldt een milieueffectrapportageplicht.

Na de antwoorden op de verzoekschriften 1400/2009 en 1528/2009 bevestigt de Commissie 
dat medegefinancierde projecten niet schadelijk voor het milieu mogen zijn, maar juist 
moeten bijdragen aan duurzame regionale ontwikkeling. In het geval van het wegenproject in 
kwestie bevonden de plannen zich nog in een te vroeg stadium om op zinvolle wijze de 
naleving van de Milieueffectrapportage-richtlijn te kunnen beoordelen, en dientengevolge 
werden de verzoekschriften gesloten.

Conclusie

De Commissie meent dat de huidige economische omstandigheden niet per se een reden 
vormen om de keuze van projecten die de lidstaten hebben aangemeld voor medefinanciering 
door de EU te herzien. Het is zelfs mogelijk dat de Europese meerwaarde van projecten in 
tijden van begrotingsbeperkingen feitelijk groter wordt. Het blijft echter volledig aan de 
lidstaten om de projecten te kiezen die ze willen voorstellen.


