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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002119/2016 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Benedek Jávor (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Yannick Jadot 

(Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Peter Eriksson (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), 

Claude Turmes (Verts/ALE), Rebecca Harms (Verts/ALE) en Ernest Maragall (Verts/ALE) 

Betreft: Gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) voor het bereiken van 
de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU 

In een evaluatie van Friends of the Earth Europe en het CEE Bankwatch Network van de wijze waarop 
middelen uit het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) kunnen 
bijdragen tot het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU in Midden- en Oost-
Europa1 wordt geconcludeerd dat deze fondsen de vicieuze cirkel van fossiele brandstoffen niet 
doorbreken en ingaan tegen de klimaatdoelstellingen van de EU. Na de Overeenkomst van Parijs die 
op de COP21 is goedgekeurd, is de noodzaak van middellange- en langetermijndoelstellingen en van 
vervanging van verouderende koolstofintensieve infrastructuur alleen maar groter geworden. 

Welke maatregelen denkt de Commissie te treffen om lidstaten ervan te weerhouden via het gebruik 
van EU-fondsen te blijven vasthouden aan afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en denkt zij 
onder meer dit via de aanstaande herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) te doen? 

Met welke maatregelen denkt de Commissie te waarborgen dat minimaal 20% van de EU-begroting 
wordt uitgegeven aan klimaatmaatregelen, en hoe denkt zij de Overeenkomst van Parijs te vertalen 
naar begrotingstermen, gezien het feit dat deze voorschrijft dat het streefcijfer van 20% met spoed 
moet worden optrokken? 

Hoe wil de Commissie waarborgen dat de resolutie van het Parlement over algemene richtsnoeren 
voor de voorbereiding van de begroting 2017 en de conclusies van de Raad van 17 november 2017 
over een koolstofarme economie worden nageleefd, met name wat betreft de verbintenis van de 
lidstaten om EU-middelen te gebruiken voor koolstofarme projecten van hoge kwaliteit? 

                                                      
1  http://bankwatch.org/enfants-terribles#highlights 


