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Resumé 
 
Undersøgelsen giver et overblik over de vigtigste nuværende og fremtidige 
finansieringsinstrumenter og -kilder til EU's transportinfrastruktur navnlig til TEN-
T. Desuden indeholder den en mere analytisk diskussion af disse instrumenter i 
forhold til ændringer i den underliggende politiske ramme. 
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SAMMENDRAG 
De transeuropæiske transportnet (TEN-T) udgør en hjørnesten i EU's transportpolitik. Den 
nuværende FFR udløber i 2013, og i denne forbindelse forelagde Kommissionen i oktober 
2011 forslag til en revision af TEN-T-politikken og regionalpolitikken. 
 
For at få et overblik af de mest vigtige nuværende og fremtidige finansieringsinstrumenter 
og -kilder til EU's transportinfrastruktur, navnlig til TEN-T, har Parlamentets Transport- og 
Turismeudvalg bestilt denne undersøgelse. 
 

Gennemgangen af TEN-T-politikken 

I gennemgangen af den eksisterende TEN-T-politik konkluderede Kommissionen, at mange 
af de vigtigste projekter (prioriterede projekter) var forsinkede. En af grundene til dette er 
utilstrækkelig projektfinansiering. Hidtil har TEN-T-politikken resulteret i et kludetæppe af 
dårligt forbundne nationale projekter frem for et fuldt ud sammenkoblet paneuropæisk net. 
Der bør derfor tages mere hensyn til grænseoverskridende forbindelser, intermodal 
integration og forbedret interoperabilitet. 
 

Kommissionens forslag og finansieringen af TEN-T 

Kommissionens forslag1 behandler disse spørgsmål på forskellige måder. Først og 
fremmest er der blevet etableret et netværk med to lag, der består af et hovednet, som 
sammenkobler alle de vigtige økonomiske agglomerationer og de vigtige havne og 
lufthavne og et bredere samlet net, som omfatter alle de vigtige internationale 
transportforbindelser. Herudover bør der prioriteres projekter, som fremmer 
grænseoverskridende forbindelser og bidrager til klimamålene. 
 
I hvidbogen fra 2011 om transport omtales ambitionen om at færdiggøre de 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) i 2050 og hovednettet inden udgangen af 2030. 
Kommissionen har anslået, at færdiggørelsen af TEN-T kræver investeringer på ca. 500 
mia. EUR inden 2020, hvoraf omkring 250 mia. EUR skal investeres i hovednettet 
(COM(2011)665/3). 
 
I 2007-2013 forventes de samlede investeringer i TEN-T at være på 390 mia. EUR, hvor de 
andre (nationale) midler udgør den største andel, nemlig 73 % (285 mia. EUR). De 
resterende 27 % (105 mia. EUR) finansieres med EU-midler og af EIB. 
 
Budgettet for den nyligt foreslåede Connecting Europe-facilitet (CEF-Transport) er næsten 
fire gange højere end budgettet for det nuværende TEN-T-program, nemlig 31,7 mia. EUR i 
forhold til 8 mia. EUR. Denne forhøjelse skyldes delvist, at 10 mia. EUR af 
Samhørighedsfondens budget er afsat til CEF, hvorved TEN-T-nettet prioriteres i forhold til 
andre typer af transportinfrastruktur i støtteberettigede lande. 
 
Endvidere ønsker Kommissionen at opfordre private investorer som f.eks. institutionelle 
investorer til at investere i TEN-T-projekter. Forslaget til initiativet for projektobligationer er 
blevet udarbejdet for at fremme dette, idet den kan forbedre kreditvurderingen af projekter 
ved, at der stilles garantier. Dette indebærer, at noget af projektrisikoen overdrages til EIB, 
som modtager et fast bidrag fra TEN-T-programmet på 230 mio. EUR i pilotfasen (2012-
2013). Dette gøres for at rette op på markedssvigt: Der nævnes utilstrækkelig likviditet i 

                                                 
1  Disse forslag omfatter forslaget om revision af TEN-T-retningslinjerne, CEF-forslaget og forslaget til 

Samhørighedsfonden, se kapitel 2.2 og 3 for et overblik over alle de relevante forslag og EU-dokumenter. 
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markedet og risikoaversion, men det er tvivlsomt, hvorvidt der er tale om reelle 
markedssvigt. Kommissionen forventer, at initiativet for projektobligationer skaber en 
løftestangseffekt på 15-20 gange Kommissionens bidrag, selv om der er usikkerhed 
omkring det præcise omfang af "løftestangseffekten" (SEC(2011)1237). 
 
Anvendelsen af offentlig-private partnerskaber (OPP'er) fortjener også opmærksomhed. 
OPP'er er en måde til at strukturere et projekt og tiltrække midler fra den private sektor. 
Selv om de i stigende grad er populære, er OPP'er ikke en samlet patentløsning, idet de 
seneste OPP'er har udvist blandede resultater. Nogle er blevet økonomisk uholdbare ofte 
som følge af meget lavere trafikmængder end forventet. Anvendelsen af OPP'er er særdeles 
fordelagtig, hvis et projekt giver mulighed for byggevirksomheden at vælge udformningen 
og byggeriet. OPP'er kræver altid god rådgivning i forbindelse med indkøb og bør ikke 
vedtages for at fjerne projekter fra balancen, som det er sket tidligere. Der bør tages 
særlig hensyn til OPP'er, der er baseret på adgang og/eller resultatrelaterede 
betalingsmekanismer. 
 

Strategisk og operationel tilnærmelse af EU-midler 

Mens TEN-T-programmet hovedsagelig finansierer infrastruktur for jernbaner og indre 
vandveje, vedrører omkring halvdelen af den meget større CF og ERFU-bevilling 
vejinfrastrukturen. Selv om dette er en logisk følge af de forskellige mål for de forskellige 
EU-fonde og er i overensstemmelse med den multimodale karakter af det samlede net, er 
der en risiko for en yderligere fastlåsning for vejtransporten, og det vil gøre det 
vanskeligere at nå de meget ambitiøse mål om modalskift i hvidbogen om transport fra 
2011. 
 
I Kommissionens forslag tilnærmes målsætningerne og de fastsatte prioriteter for de 
forskellige instrumenter bedre end tidligere. Øremærkningen af 10 mia. EUR fra CF til CEF 
og de forudgående betingelser i Samhørighedspolitikken vil bidrage til en forbedret 
strategisk tilnærmelse. Herudover vil CEF-forslaget gøre det muligt at opnå 
samfinansieringssatser, som er 10 procentpoint højere for projekter, der bidrager til CO2-
reduktionen eller forbedring af de grænseoverskridende forbindelser. Det vil dog være 
afgørende at fastsætte passende kriterier for vurdering af disse målsætninger. Endvidere 
selv om den samlede politiske pakke har til formål at bidrage til CO2-reduktionen og 
modalskift, er den potentielle størrelse af bidraget fra de nye TEN-T-forslag til at nå disse 
mål ikke blevet anslået. 
 
Spørgsmål, som fortjener opmærksomhed ud fra et driftsmæssigt synspunkt, er 
projektdefinition og -forberedelse. Endvidere er det vanskeligt at håndtere koordineringen 
af ansøgningen om tilskud med udbudsprocessen, navnlig for OPP-projekter. Forudgående 
betingelser, der har til formål at bidrage til kapacitetsopbygning, den yderligere anvendelse 
af EPEC og JASPERS og øget koordinering mellem JASPERS og centralt forvaltede fonde, 
kunne bidrage til at overkomme hindringer. 
 

Politiske anbefalinger 

Etablering af den korrekte ramme er nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for at 
gennemføre de rette projekter på stedet. De kriterier og mekanismer, der vil blive anvendt 
til at prioritere projekter, fortjener særlig opmærksomhed. Hidtil har vurderingen af de 
økonomiske og klimapåvirkninger af TEN-T-projekter ikke altid været effektiv. Dette kunne 
forbedres ved strengere bindende krav til kvantificering af de økonomiske nettovirkninger 
(cost-benefit-analyse) og klimapåvirkninger (kulstofklassifikation) såvel som til den 
underliggende modelberegning af trafik. Desuden kunne validering af uafhængige organer 

 4 



Finansieringsinstrumenter til EU's transportinfrastruktur 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

(fortrinsvis fra de medlemsstater, der ikke har nogen interesse i projektet) og certificering 
af trafikmodeller sikre uafhængige, videnskabeligt holdbare og mere gennemsigtige 
vurderingsprocedurer. Det bør sikres, at identiske trafikprognoser anvendes i de 
økonomiske konsekvensanalyser og klimakonsekvensanalyser. Resultatet af disse 
vurderinger kunne danne grundlag for prioriteringen af de forskellige projekter og/eller for 
afgørelser om samfinansieringssatsen. 
 
Brugerafgifter og internalisering af eksterne omkostninger kan spille en central rolle ved at 
optimere udnyttelse af infrastrukturen, øge indtægter, der kan bruges til (kryds-) 
finansiering af ny infrastruktur, og som bidrager til at engagere private investorer. I 
henhold til de nuværende CF-/ EFRU-finansieringsregler, fratrækkes provenuet fra 
brugerafgifter fra det samlede projektbeløb, der er berettiget til samfinansiering. På denne 
måde tilskynder de nuværende regler ikke til at anvende brugerafgifter og favoriserer 
indirekte vejinfrastruktur, fordi EU-medlemsstaterne er forpligtet til at gøre brug af 
brugerafgifter til jernbaneinfrastrukturen, hvilket ikke er tilfældet for veje og indre 
vandveje. Sammenhængen mellem de forskellige målsætninger kunne styrkes ved specifikt 
at kræve anvendelse af brugerafgifter i udvælgelseskriterierne for projekter eller i hvert 
fald for nogle typer af projekter. Brugerafgifter kan også tages med i betragtning i 
prioriteringen af EU-midler eller ved at differentiere de maksimale samfinansieringssatser i 
forhold til nettoindvirkningen på drivhusgasser. På denne måde kan TEN-T-politikken også 
bidrage til hvidbogens målsætning om fuldstændig internalisering af de eksterne 
omkostninger. 
 
Med hensyn til innovative instrumenter konkluderer vi, at de generelt kan bidrage til at 
lukke finansieringskløften og mindske den økonomiske byrde for den offentlige sektor. 
Projekterne kunne drage fordel af private investorers finansielle disciplin. Det er dog 
nødvendigt med konsolidering, strømlining og standardisering af de forskellige innovative 
finansielle instrumenter er dog nødvendig. 
 

Et mindre ressourceintensivt scenarie 

Erfaringen har vist, at det er meget svært at samle tilstrækkelige midler til storstilede 
transportinfrastrukturinvesteringer, og under de nuværende forhold kan dette være en 
endnu større udfordring. Hvis enten offentlige eller private investeringer derfor ligger 
under, hvad der var forudset i forslagene, kan der være behov for at overveje et alternativt 
scenarie eller en plan B. 
 
En sådan plan B kunne betyde, at der i tilfælde af utilstrækkelige ressourcer og muligvis 
lavere økonomiske vækstrater, vil være behov for yderligere prioritering inden for de 
foruddefinerede net. Resultaterne af en forbedret og helt uafhængig cost-benefit-analyse 
og kulstofklassifikation kunne anvendes som grundlag for dette. Andre elementer i et 
sådant scenarie kunne være et øget fokus på brugerafgifter og intelligente 
transportsystemer for at sikre, at den disponible infrastrukturkapacitet bruges mere 
effektivt. Det anbefales, at der foretages en yderligere uddybning i denne retning af de 
nuværende forslag fra Kommissionen. 


