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KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt artikel 177 i EUF-fördraget och protokoll nr 28 till detta ska Sammanhållningsfonden 
hjälpa de medlemsstater vars BNI per capita understiger 90 % av genomsnittet i EU–27 att 
göra investeringar i transeuropeiska transportnät och miljöprojekt. Med tillämpning av 
fördraget föreskrivs det i kommissionens förslag att Sammanhållningsfonden på miljöområdet 
ska stödja investeringar i projekt för anpassning till klimatförändringar och riskförebyggande 
liksom investeringar i vatten- och avfallsprojekt samt stadsmiljöprojekt. Även investeringar i 
energiprojekt skulle kunna få stöd, förutsatt att de har en positiv inverkan på miljön. På 
transportområdet ska Sammanhållningsfonden enligt kommissionens förslag bidra till 
investeringar i det centrala transeuropeiska transportnätet och till koldioxidsnåla 
transportsystem och stadstransporter.

Kommissionen föreslår att 68,7 miljarder euro ska anslås till Sammanhållningsfonden (fasta 
priser – 2011). Detta belopp anges inte i denna förordning om Sammanhållningsfonden utan i 
artikel 84 i den föreslagna förordning som fastställer gemensamma bestämmelser för samtliga 
fonder1. Som en jämförelse kan det nämnas att Sammanhållningsfonden i innevarande 
fleråriga budgetramen har tilldelats ca 71 miljarder euro (fasta priser – 2011). 

(miljoner EUR – fasta priser 
2011)

Flerårig budgetram 
2007–2013

Flerårig budgetram 
2014–2020

Skillnad

Eruf 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Sammanhållnings-
fonden 

71 69 - 3 %

Summa 354 336 - 5,3 %
Till följd av avrundningseffekten är det möjligt att siffrorna sammantaget inte exakt motsvarar totalbeloppet.

Föredraganden beklagar denna minskning och drar sig till minnes att Europaparlamentet i sin 
resolution av den 8 juni 2011 uttryckte sin övertygelse att ”åtminstone fem procents ökning av 
resurserna är nödvändig för nästa fleråriga budgetram” jämfört med nivån för 2013 för att de 
överenskomna politiska och rättsliga målen ska kunna uppnås, och att ”de belopp som avsatts 
för [sammanhållningspolitiken] under den nuvarande budgetperioden åtminstone bör 
bibehållas under nästa period”. 

Dessutom skulle 10 miljarder av beloppet på 68,7 miljarder euro öronmärkas för att finansiera 
centrala transportnät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Det bör 
noteras att dessa 10 miljarder euro fortfarande är anslagna till medlemsstater vars BNI per 
capita understiger 90 % av genomsnittet i EU–27, men att dessa pengar kommer att anslås 
direkt till centrala transeuropeiska transportnätsprojekt i dessa medlemsstater och att de i 
motsvarande grad kommer att dras proportionerligt från de nationella anslagen. Det måste 
även betonas att dessa projekt kommer att vara förenliga med de omarbetade riktlinjer för de 

                                               
1 COM(2011)0615.
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transeuropeiska transportnäten som för närvarande är under diskussion. Dessutom kommer 
detta belopp på 10 miljarder euro att gynnas av de fördelaktigare villkor för ekonomiskt stöd 
som föreskrivs i Sammanhållningsfonden (en högre samfinansieringsgrad på upp till 85 % i 
stället för den grad på 50 % som föreskrivs i FSE). 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 juni 2011 ”Investering 
i framtiden: en ny flerårig budgetram för 
ett konkurrenskraftigt och hållbart 
Europa för alla”1. Parlamentet upprepar 
att det krävs ytterligare resurser i nästa 
fleråriga budgetram för att unionen ska 
kunna uppfylla de befintliga politiska 
prioriteringarna och de nya uppgifter som 
föreskrivs i Lissabonfördraget samt 
reagera vid oförutsedda händelser. 
Parlamentet påpekar att även om 
resursnivån för nästa fleråriga budgetram 
ökar med minst 5 % jämfört med nivån 
för 2013 så kan endast ett begränsat 
bidrag ges till uppnåendet av unionens 
överenskomna mål och åtaganden samt 
till principen om solidaritet inom 
unionen. Parlamentet uppmanar rådet –
om det inte delar denna uppfattning – att 
tydligt visa vilka av dess politiska 
prioriteringar eller projekt som skulle 
kunna överges helt och hållet trots deras 
dokumenterade europeiska mervärde.
_________________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
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Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet erinrar särskilt 
om att det i sin resolution av den 
8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en 
ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa 
för alla” betonar att ”en framgångsrik 
och stärkt sammanhållningspolitik 
behöver tillräcklig finansiering” och drar 
slutsatsen att ”de belopp som avsatts för 
den under den nuvarande budgetperioden 
åtminstone bör bibehållas under nästa 
period”.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
”Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla” betonar 
Europaparlamentet ”det europeiska 
mervärdet av sammanhållningspolitiken, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning, ett viktigt 
verktyg för konvergens, hållbar utveckling 
och solidaritet och ett av unionens 
viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden”. Parlamentet påpekade 
emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste genomföra 
ett antal strukturreformer, framför allt 
när det gäller förenklingar, möta de 
viktigaste utmaningar som unionen står 
inför och främja synergier med annan 
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politik och andra instrument i regionerna. 
Parlamentet uttryckte sin övertygelse att 
EU:s sammanhållningspolitik även i 
fortsättningen bör omfatta hela EU och 
erbjuda samtliga EU-regioner resurser, 
erfarenheter och stöd.

Motivering

Punkt 64 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sin resolution av den 8 juni 2011 
betonade Europaparlamentet även att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver 
tillräcklig finansiering och att de belopp 
som avsatts för den under innevarande 
programperiod som ett minimum bör 
ligga kvar på samma nivå under nästa 
period i syfte att intensifiera insatserna 
för att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan EU:s regioner. I 
den fleråriga budgetramen för 2007–2013 
anslogs 71 miljarder euro till 
Sammanhållningsfonden (fasta priser –
2011). Kommissionen föreslår emellertid 
att det ska anslås 68,7 miljarder euro 
(fasta priser– 2011) för 2014–2020, vilket 
skulle innebära en minskning med 3 % 
jämfört med föregående period.

Motivering

Punkt 67 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordning (EU) nr […]/2012 av den 
[…] om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1083/2006 [grundförordningen] 
upprättas en ny ram för strukturfondernas 
och Sammanhållningsfondens verksamhet. 
Det är därför nödvändigt att klargöra målen 
för Sammanhållningsfonden mot bakgrund 
av den nya ramen för dess verksamhet och 
fondens syfte enligt fördraget.

(2) I förordning (EU) nr […]/2012 av den 
[…] om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1083/2006 [grundförordningen] 
upprättas en ny ram för strukturfondernas 
och Sammanhållningsfondens verksamhet. 
Det är därför nödvändigt att klargöra målen 
för Sammanhållningsfonden mot bakgrund 
av den nya ramen för dess verksamhet och 
fondens syfte enligt fördraget. Man bör 
även främja synergier mellan 
Sammanhållningsfonden och andra 
EU-instrument och program som är av 
relevans för transport-, energi-, klimat-
och miljöpolitiken.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom Sammanhållningsfonden kan
unionen bidra till åtgärder för att uppnå 
unionens mål på miljöområdet enligt 
artiklarna 11 och 191 i fördraget.

(3) Genom Sammanhållningsfonden bör
unionen även bidra till åtgärder för att 
uppnå unionens mål på miljöområdet enligt 
artiklarna 11 och 191 i fördraget.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De projekt inom området 
transeuropeiska transportnät som 
finansieras av Sammanhållningsfonden 
måste vara förenliga med de riktlinjer som 
antagits genom Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 
2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad 
av det transeuropeiska transportnätet. 
Insatserna bör koncentreras, varför man 
bör prioritera projekt av allmänintresse 
enligt definitionen i det beslutet.

(4) De projekt inom området 
transeuropeiska transportnät som 
finansieras av Sammanhållningsfonden 
måste vara förenliga med de riktlinjer som 
fastställs i förordning (EU) nr [….]/20121

om unionens riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätet. Insatserna 
bör koncentreras, varför man bör prioritera 
projekt av allmänintresse enligt 
definitionen i det beslutet. 

______________
1 EUT L ...

Motivering

Det måste hänvisas till de riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet som för 
närvarande är under förhandling.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Programmet måste förvaltas på ett 
ekonomiskt sunt sätt och genomföras på 
ett så effektivt och användarvänligt sätt 
som möjligt, samtidigt som man måste 
garantera rättssäkerhet och att 
instrumentet är tillgängligt för alla 
deltagare. Eftersom verksamhet som 
genomförs via Sammanhållningsfonden 
har delad förvaltning bör 
medlemsstaterna avstå från att lägga till 
ytterligare bestämmelser som gör 
resursanvändningen svårare för 
stödmottagaren.
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