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Generelle bemærkninger

Kommissionens forslag vedrørende den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020 blev i 
offentliggjort i juni 2011 under titlen: Et budget for Europa 2020 (KOM (2011) 500: del I og 
del II). Disse dokumenter understreger, at der er behov for at fokusere mere på EU-merværdi, 
virkeliggørelsen af vigtige politiske mål, forenkling af finansieringsregler og betingelserne for 
finansiering (f.eks. i samhørighedspolitik). Muligheden for at tiltrække midler fra den private 
sektor for at opnå optimal udnyttelse af EU-budgettet er ligeledes et vigtigt budskab.

Et velfungerende indre marked er afhængigt af moderne højeffektiv infrastruktur, navnlig på 
områder som transport, energi og informations - og kommunikationsteknologier (IKT)1.

Europa-Kommissionen vedtog derfor i oktober 2011 en række forslag til en ny europæisk 
infrastrukturpolitik, der omfatter en forordning om Connecting Europe-faciliteten (CEF), 
forordninger om de reviderede energi-, TEN-T- og IKT-retningslinjer samt et forslag om 
lancering af en pilotfase i forbindelse med initiativet om EU-projektobligationer. Disse 
forslag til forordning bliver i øjeblikket drøftet som led i lovgivningsprocessen.

I tråd med Europa 2020-strategien, der blev vedtaget af det Europæiske Råd i 2010, er målet 
med Connecting Europe-faciliteten at yde støtte til infrastrukturer med en europæisk 
dimension og en dimension, som omfatter det indre marked med en målrettet EU-støtte til de 
prioriterede net, der skal implementeres inden 2020, og hvor der er størst behov for en 
europæisk indsats2.

Som anført i Monti-rapporten, men også i flere af Parlaments beslutninger, er 
transportforbindelser afgørende for et velfungerende og integreret økonomisk område, og for 
dets sociale og territoriale samhørighed. Dog halter den fysiske sammenkobling på tværs af 
landegrænser bagefter, selvom lovgivningen i EU og på markederne er blevet mere integreret.  
Der mangler forbindelser, navnlig i de nyere medlemsstater, og derved opstår der skel mellem 
centrum og periferi i Den Europæiske Union. 

Formålet med CEF er at finansiere de projekter på hovednettet, som har den højeste 
europæiske merværdi, manglende forbindelser på tværs af grænser, alvorlige flaskehalse samt 
multimodale knudepunkter til gavn for alle medlemsstater med henblik på at give staterne lige 
adgang til det indre marked og fremskynde udviklingen af den infrastruktur, som EU har 
behov for. 

Følsomme spørgsmål i Kommissionens forslag 

Budgetmæssige følger - 10 mia. EUR overført fra Samhørighedsfonden 
Kommissionen foreslår at afsætte 50 mia. EUR for perioden 2014-2020 til Connecting 
Europe-faciliteten, hvoraf 10 mia. EUR skulle overføres fra Samhørighedsfonden til at 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Et budget for Europa 2020", Bruxelles, af 29.6.2011.
2 Kommissionens uofficielle dokument om håndteringen af de 10 mia. EUR overført fra 
Samhørighedsfonden, som skal bruges i henhold til bestemmelserne i Connecting Europe-faciliteten, 
30.4.2012, side 1.
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finansiere transportprojekter i medlemsstater, som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden1.

Artikel 84 i Kommissionens forslag om fælles bestemmelser for struktur- og 
samhørighedsfonde foreslår, at støtten fra Samhørighedsfonden til transportinfrastrukturer 
under Connecting Europe-faciliteten skal udgøre 10 mia. EUR (i 2011-priser), idet 
Kommissionen træffer en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, som fastsætter det 
beløb, der skal overføres fra hver enkelt medlemsstats samhørighedsfondsmidler for hele 
perioden. Samhørighedsfondens bevilling til hver medlemsstat reduceres tilsvarende, på pro-
rata basis.

Af de 31,7 mia. EUR, der er bevilliget til transport, bør de 10 mia. EUR, der er øremærket i 
Samhørighedsfonden, derfor anvendes efter CEF's regler, det vil sige udelukkende til 
medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden2, for at garantere et 
intelligent, bæredygtigt og fuldt sammenkoblet transportnetværk og afhjælpe de manglende 
forbindelser og det infrastrukturelle underskud i samhørighedsmedlemsstaterne. Det nye 
system vil fortsat yde de mest gunstige støttebetingelser som Samhørighedsfonden tilbyder -
en højere samfinansieringssats3 på op til 85 % på alle former for tilskudsberettigede projekter. 
Det ville være et supplement til samhørighedspolitiske transportprioriteter, særligt at målrette 
projekter på tværs af grænser og jernbaneprojekter.

Udvælgelse af projekter

De projekter vedrørende hovednet på transportområdet, som er anført i første del af bilaget i 
forslaget til forordning, er blevet fastlagt af Kommissionen i samråd og samarbejde med de 
berørte medlemsstater om deres projektportefølje, samt på bilaterale eller trilaterale møder 
med repræsentanter fra Generaldirektoratet for Regionalpolitik.

Principper

 Projektkvaliteten - forslagets fuldstændighed og klarhed, beskrivelse af de planlagte 
aktiviteter, overensstemmelse mellem mål, aktiviteter og planlagte ressourcer, 
projektstyringsprocessen soliditet - er et af hovedkriterierne i udvælgelsen af projekter 
under det aktuelle TEN-T-program, og betragtes som en nøglefaktor til sikring af 
programmets succes. Kvalitet er dog også et kriterium i udvælgelsen af projekter 
under Connecting Europe-faciliteten, men ikke det eneste. Kommissionen udvælger 
ikke kun projekter, der får de bedste karakter i forhold til kvalitet, men nationale 
tildelinger vil også blive respekteret mest muligt4. Ikke desto mindre er nationale 
tildelinger inkompatible med princippet om konkurrencebaseret udbud, da 
konkurrence ikke kan fungere, hvis der er vished om at modtage finansiering. 
Kommissionen vil derfor benytte de forskellige trin i proceduren for 
projektudvælgelse for at kunne anvende denne regel. Bestemmelserne om at 
respektere nationale tildelinger anvendes nemlig i den anden fase af udvælgelsen. En 

                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, 19.10.2011 art. 5.
2 Idem 3, artikel 11, stk. 1.
3 Idem 3, artikel 11, stk. 3.
4 Idem 3, artikel 11, stk. 2.
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passende balance er nok ikke mulig fra første forslagsindkaldelse i 2014 på grund af 
manglende projekter af tilstrækkelig høj kvalitet og modenhed på dette stadie. Der vil 
blive rettet op på den respektive ubalance i forbindelse med de andre indkaldelser til 
forslag i det flerårlige arbejdsprogram1.

 I overensstemmelse med beslutningen om finansiering, lægges der med "use it or lose 
it"-reglen mere pres på gennemførelsen af projekter af høj kvalitet.  Reglen vil 
samtidigt sikre en stabil politisk spænding, i forbindelse med gennemførelsen af de 
udvalgte projekter, som formodes at give en høj merværdi på EU-plan, hvilket ofte i 
tidens løb har vist sig at være svært i mange medlemsstater, herunder i nogle af 
samhørighedslandene. Kommissionens mulighed for at omfordele ubrugte midler til 
nye projekter via nye konkurrerende indkaldelser af forslag, er et vigtigt 
stimuleringsmiddel eller kan bruges som stimulator i gennemførelsen af projekter. 
Dette princip bør dog ikke anvendes i blinde til projekter. Kommissionen og TEN-
forvaltningsorganet tilbyder støtte i forbindelse med projektgennemførelsen for at 
lægge vægt på "use it", og undgå "lose it". I hvert fald skal midler, der frigøres i 
henhold til "use it or lose it"-princippet, geninvesteres i samhørighedslandene til 
projekter i forbindelse med de 10 mia. EUR fra CEF til samfinansieringsprojekter i 
medlemslande, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden2.

Delt forvaltning kontra central forvaltning

Samhørighedspolitik gennemføres efter princippet om delt forvaltning mellem Unionen og 
medlemsstaterne og regionerne, mens Connecting Europe-faciliteten, herunder de 10 mia. 
EUR overført fra Samhørighedsfonden, administreres efter princippet om central forvaltning.

Central forvaltning betyder, at projektudvælgelsen og finansierings- og kontrol-cyklussen, 
gennemføres af Kommissionens afdelinger eller tjenestegrene såsom forvaltningsorganer. 
Projekterne fastlægges således af Kommissionen via udarbejdelse af årlige og flerårlige 
arbejdsprogrammer (som forventes at blive vedtaget af Kommissionen efter medlemsstaternes 
godkendelse i forbindelse med undersøgelsesproceduren). I disse arbejdsprogrammer angives 
budgettet, prioriteterne og udvælgelses- og tildelingskriterierne i forbindelse med indkaldelser 
af forslag. Kommissionen blander sig ikke i medlemsstaternes konkrete gennemførelse af 
projekterne, selvom den fører nøje tilsyn med deres gennemførelse og resultater: Vurdering af 
lokale alternativer og deres sammenkoblinger med de regionale og nationale netværk vil 
fortsat høre under de nationale og regionale myndigheders kompetence.

Central forvaltning og indkaldelser af forslag er dog anderledes end "først til mølle"-
princippet. I henhold til forslaget vedrørende CEF gælder dette princip kun for 
finansieringsinstrumenter og ikke for tilskud3. 
Spørgsmålet om projekternes modenhed

Kommissionen ønsker at have mange flerårlige arbejdsprogrammer og relevante indkaldelser 
med henblik på at give medlemsstaterne tid til at forberede de sværeste projekter, for effektivt 
at imødegå problemer i forbindelse med kravet om at have projekter af tilstrækkelig høj 
                                               
1 Idem 2 side 4,8  
2 Idem 2 side 4,9 
3 Idem 2 side 5,6 
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kvalitet og modenhed, parat til det specifikke flerårlige arbejdsprogram for 2014 til de 10 mia. 
EUR overført fra Samhørighedsfonden. Kommissionen ønsker også at anvende ekspertise fra 
"Jaspersinitiativet" på grund af kompleksiteten af projekterne i forbindelse med CEF, med 
henblik på fortsat at udvikle støtten for at styrke den administrative kapacitet. 2012 og 2013 
dedikeres til projektforberedelse. CEF-forordningen yder endvidere finansiering af 
programstøtteaktioner1. 

En koordineret støtte til udviklingen af de forberedte projekter, som opført i bilag I til CEF-
forordningen, er allerede igangsat ved hjælp af TEN-T-midlerne (støtte til undersøgelser og 
foreløbige tiltag i de årlige indkaldelser for 2007-2013, projektstart bestemmes i 2014-2020) 
og ligeledes ved hjælp af den tekniske bistand under samhørighedspolitikken, hvor TEN-T-
politikken (og derfor bilag I i CEF forordningen) er referenceramme ved fastlæggelse af EU's 
nøgletransportprojekter.

Brug af finansielle instrumenter2

Kommissionen foreslår at anvende de innovative finansielle instrumenter mere systematisk 
med henblik på at supplere tilskuddet og stimulere investeringer for derved at forøge 
virkningen af EU's budgetmæssige ressourcer. Det budget, der er opstillet for 
finansieringsinstrumentet skal ifølge forslaget om CEF komme fra CEF's komponent på 21,7 
mia. EUR, selv til de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden3.

Forslagene opererer særligt med anvendelsen af følgende finansielle instrumenter, uden dog at 
udelukke brugen af andre.

- Egenkapital - Egenkapital er tilvejebringelsen af risikovillig kapital, normalt fra 
projektinteressenter, de grupper, som har interesse i projektets gennemførelse. Et 
byggeselskab kan f.eks. bidrage med egenkapital til finansieringsstrukturen for et 
offentligt-privat partnerskab, som selskabet er deltager i. Egenkapital kan også 
tilvejebringes af tredjeparter.  

- Infrastrukturmidler og - oftere - pensionskasser bidrager til egenkapitalen i en række 
transportprojekter i hele Europa (og uden for Europa). Egenkapital repræsenterer 
aktieeksponeringen eller renten for et projekts nyeste investorgruppe. I tilfælde af 
problemer med projektet vil egenkapitalen blive brugt først til at løse disse - hvilket 
beskytter kapitalindskyderne højere oppe i kapitalstrukturen. Under normale 
omstændigheder vil kapitalindehavere kun modtage betaling (udbytte), hvis 
projekterne opnår de forventede resultater eller resultater, der overstiger 
forventningerne. Långiverne derimod skal tilbagebetales uden hensyn til projekternes 
resultater.

- Lånegarantier - Lånegarantier er juridisk bindende aftaler, hvorved en 
tredjemandsgarant (normalt en bank med høj kreditvurdering) aftaler et lånegebyr for 
at betale en del eller hele det skyldige beløb, i tilfælde af at låntager ikke kan 
tilbagebetale lånet.  Hvis der stilles en lånegaranti, kan det tilskynde nogle banker til at 
finansiere projekter, som de på grund af kreditrisici ellers ville have undgået.

                                               
1 Idem 2, s. 6.
2 Idem 3, artikel 14, stk. 15.
3 Idem 2, s. 7.
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Ordførerens bemærkninger og forslag

Ordføreren glæder sig først og fremmest over Kommissionens forslag om at oprette 
Connecting Europe-faciliteten, og anser det for at være et nødvendigt instrument til sikring af 
effektive, intelligente, bæredygtige og sammenkoblede transport og energisystemer samt 
digitale systemer.

Ordføreren er opmærksom på forbehold og endda modstand fra de fleste 
samhørighedsmedlemsstater med hensyn til de 10 mia. EUR overført fra Samhørighedsfonden 
og øremærket til CEF til finansiering af transportinfrastrukturprojekter, der udelukkende er 
rettet mod samhørighedsmedlemsstater. Ikke desto mindre mener ordføreren, at det er Europa-
Parlamentets ansvar, som medlovgiver, at arbejde med Kommissionens forslag, og sørge for 
de nødvendige præciseringer i teksten med det formål at sikre alle medlemsstaternes støtte til 
et godt forslag, der skaber europæisk "merværdi".

Udover at præcisere uklarheder i Kommissionens forslag, som allerede anført i første del af 
nærværende arbejdsdokument, fremsætter ordføreren følgende supplerende forslag:

De 10 mia. EUR, der er overført fra Samhørighedsfonden, bør ikke medregnes i de 2,5 % af 
BNP, som er maksimum for de midler medlemsstaterne kan modtage fra strukturfondene

I forhold til principperne giver det ikke mening at inkludere et centralt forvaltningsinstrument 
såsom CEF i beregningen. De fleste projekter, der skal finansieres, er grænseoverskridende og 
denne beregning ville kunne resultere i en ulige behandling af projektets to parter. Derudover 
vil det i samhørighedsmedlemsstaterne skabe ulige behandling af de to beløb på henholdsvis 
21,7 mia. EUR og 10 mia. EUR, da det under gennemførelsen af de konkurrencebaserede 
projekter ikke er mulig at respektere en sådan begrænsning som de helt faste 
landerammebevillinger.

Øget finansiering af infrastruktur i grænseregioner

I mange grænseområder afspejler den nuværende infrastruktur stadigvæk de snævre nationale 
principper (ikke en prioritet i de medlemsstater, der foretrækker infrastrukturinvesteringer i 
landets centrum, selvom det er altafgørende at få gavn af den europæiske integrationsproces 
og det indre marked), som de respektive regioner lider under i kraft af deres perifere 
beliggenhed. Størstedelen af de prioriterede projekter vedrører faktisk transnationale 
infrastrukturprojekter, men ofte er projekterne i de grænseoverskridende dele enten først 
færdige helt til sidst eller også bliver de aldrig færdiggjort. 

Ordføreren foreslår derfor at det anføres udtrykkeligt, at flaskehalse og manglende 
forbindelser helt fjernes, i forbindelse med det første sektorspecifikke formål1, både inden for 
transportinfrastrukturer og forbindelsespunkterne mellem dem ved grænseovergangene, og 
der dertil anvendes kvoter og en højere grad af samfinansiering.  

Medlemsstaterne bør derfor være forpligtede til at investere 30 % af finansieringen inden for 
rammen af CEF i grænseregionerne, med de samfinansieringssatser, der fremgår af artikel 10, 
nr. 2, litra b) og litra i) i Kommissionens forslag til Connecting Europe-faciliteten.  Derudover 

                                               
1 Idem 3, artikel 4, stk. 3 litra a) og litra i).
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bør bestemmelserne i artikel 10, nr. 5) (medfinansieringssatser kan øges med op til 10 %) 
også gælde aktioner, som har synergivirkninger på tværs af grænser.

Der bør ligeledes udvikles synergier med hensyn til infrastrukturelle grænseprojekter med de 
territorielle samarbejdsprogrammer, som finansieres af Den Europæiske fond for 
Regionaludvikling (EFRU). Ordføreren finder, at sådanne infrastrukturelle grænseprojekter 
også i rigere regioner bør være berettiget støtte fra EFRU.

Sidst, men ikke mindst er det værd at understrege, at det er nødvendigt med en EU-dækkende 
vision for fjerntrafik-korridorer, som strækker sig udover nationale grænser for at påvise 
hindringerne (infrastrukturelle, tekniske og administrative) for en glidende, samvirkende og 
intermodal transport og overvinde disse. Disse hindringer skader ikke bare den europæiske 
konkurrenceevne på grund af stigende omkostninger og en mindre pålidelighed i den 
logistiske kæde - de påvirker også på asymmetrisk vis lande med en mere periferisk 
beliggenhed, og forringer derved den territoriale samhørighed i EU.

"Deeper Connecting-faciliteten"

Lande med finansielle vanskeligheder er mest afhængige af infrastrukturinvesteringer, da de 
stimulerer vækst og skaber jobs. Derfor bør medlemsstater, der er omfattet af artikel 22 og 
artikel 110, stk. 3, i forslaget udover at øge medfinansieringssatsen på op til 10 %, også i 
henhold til CEF1, bruge de ressourcer, der følger af korrigerede og genvundne pengestrømme 
inden for deres nationale rammebeløb for infrastrukturprojekter. De respektive beløb bør 
forvaltes på en centraliseret måde af Kommissionen inden for rammerne af et konkurrence- og 
vækstprogram. Dette burde tilskynde til nationale investeringer såvel som til transnationale 
infrastrukturprojekter, og derved bidrage til EU-merværdi.

                                               
1 Idem 3, artikel 11, stk. 3.


