
Polen ontvangt meeste
Europees steungeld
Gereserveerd voor lidstaten in Europese
meerjarenbegroting 2014-2020, in mln €
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Als rechtsstaat in een
lidstaat niet goed
functioneert, leidt dat
tot verspilling van
EU-geld, stelt Brussel
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VOORSTEL BEGROTING

Brussel wil financiële steun kunnen
opschorten aan ‘probleemlanden’
zoals Polen en Hongarije

Geldkraangaatdicht voor
antidemocratischEU-land

RiaCats enHanDirkHekking
Amsterdam/Brussel

De EUmoet financiële steun aan lidstaten
die hun rechtsstaat en democratie onder-
graven, zoals Polen enHongarije, kunnen
opschorten.DatsteltdeEuropeseCommis-
sie vandaag voorbij depresentatie vanhaar
voorstel voor de nieuwe Europesemeerja-
renbegroting.

Demaatregel iseenreactieopdemachte-
loosheiddiedeUnienuparten speelt als de
regeringvaneenvandeEU-lidstateneenan-
tidemocratischpad inslaat. Vóór landen tot
de EU toetreden, kan deUnie ze nog dwin-
gen tot aanpassing van hun gedrag. Na toe-
treding is datmoeilijk.

In de Europesemeerjarenbegroting gaat
indeperiode2014-2020€1100mrdom,on-
geveer 1% van het bedrag dat alle Europea-
nenjaarlijksverdienenenproduceren.Euro-
commissaris vanbegrotingszakenGünther
Oettinger wil dat verhogen naar 1,14%. Stij-
ging isvolgenshemnodigomdekostenvan
de strijd tegen klimaatverandering enbete-
re grensbewaking tedekken.

Verhogingvandebegrotingligtpolitiekge-
voelig;ondermeerNederlandismordicuste-
gen.OokhetplanomdeEU-geldkraandicht
te draaien als lidstaten hun rechtsstaat on-
dergraven, is voer voor discussie. Demaat-
regelkanvantoepassingzijnopelk landdat
overdeschreefgaat,maarzounuvooralvoor
PolenenHongarijegelden.Tegenheteerste
land loopt een procedure die kan leiden tot
intrekking van het stemrecht van het land
indeEuropeseRaad.Dit vanwege een rege-
ringsplan dat de onafhankelijkheid van de
rechterlijkemacht inPolenaantast.
De procedure is evenwel tijdrovend, ter-

wijl uiteindelijk álle lidstaten (met uitzon-
deringvanPolenzelf)moetenvaststellendat
Warschau de EU-regels schendt. Zo’n una-
niembesluit zal er niet komen; Hongarije
beschermtPolen.

DeEUmoetdaarommiddelenontwikke-
len die ‘uitgebreider en slimmer zijn, plus
harderaankomen’,zosteltMartinMichelot,
adjunct-directeurvanhetEuropeumInstitu-
te forEuropeanPolicy inPraag.Hetopschor-
ten van fondsen is zo’n instrument.

Dit zouPolenenHongarije zwaar treffen;
ze zijn grote ontvangers vanEuropese land-
bouwsubsidies en regiosteun. Polen kan in
deperiode2014-2020 €114,7mrdEuropees
steungeld claimen,Hongarije €35,4mrd.

De Commissie benadrukt in haar begro-
tingsvoorstel, dat een openingszet is voor
langdurige onderhandelingenmet de lid-
staten,datondergravingvandeonafhanke-
lijkheidvanderechterlijkemachteenrisico
inhoudt voor goed financieel beheer. Zon-
derdieonafhankelijkheiddreigtwillekeur,
en die kan leiden tot verspilling van Euro-
peesgeld.Metanderewoorden:nieteen in-
breuk op de rechtsstaat leidt tot een sanc-
tie,maarhet risicodatdie inbreuk inhoudt
voordedoelmatigheidvandebestedingvan
Europees geld.

Brusselvoorziethierbijdateenlidstaateen
besluitvandeCommissietothetopschorten
van financiering alleen kan voorkomen als
hij daarvoor de steun van eenmeerderheid
vande lidstatenkrijgt.
Om te voorkomen dat als gevolg van het

opschorten van fondsen bedrijven en bur-
gers EU-steunmislopen, wil de Commissie
delidstatenaansprakelijk latenblijvenvoor
hetuitbetalenvansteungeld,ookalontvan-
gen ze zelf nietsmeeruit Brussel.
De introductie van het mechanisme is

geen zekerheid. Er is unanieme steun van
de lidstaten voor nodig. ‘Natuurlijk kun je
verwachten dat Hongarije en Polen tegen
zijn’, zegtMartinMichelot. ‘Maar dat geldt
ook voorRoemenië enLitouwen.’
Nederland is voorstander. ‘We moeten

stoppenEU-subsidies endebeginselen van
derechtsstaat losvanelkaar tezien’, steltmi-
nister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in
eenopiniebijdrage aandezekrant.

RemKorteweg van Instituut Clingendael
wijsteropdathetnoglastigzalzijnomtebe-
palenofeenlanddedemocratieschendt. ‘In
de EU-verdragen staat niet goed omschre-
venwat jemoet doenomeengoede lidstaat
te zijn.Die noemenalleenkernwaarden zo-
als respect voorderechtsorde,eneenplura-
listischedemocratie.’

pagina 1, 02-05-2018 © Het Financieele Dagblad


