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Inledande kommentarer

I juni 2011 offentliggjordes kommissionens förslag till den nya fleråriga budgetramen för 
2014–2020 med titeln ”En budget för Europa 2020” (COM(2011)0500, del I och del II). 
Dessa dokument understryker behovet av ett större fokus på det europeiska mervärdet och av 
att fastställa viktiga politiska prioriteringar och förenkla finansieringsreglerna och 
finansieringsvillkoren (t.ex. inom ramen för sammanhållningspolitiken). Ett annat viktigt 
budskap är möjligheten att locka privata finansiärer för att skapa en hävstångseffekt för 
EU:s budget.

En fullt fungerande inre marknad är beroende av modern, högpresterande infrastruktur som 
förbinder Europa framför allt på områdena transport, energi och informations- och 
telekommunikationsteknik1.

I oktober 2011 antog därför kommissionen ett paket med förslag till en ny europeisk 
infrastrukturpolitik bestående av en förordning om Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
förordningar om de omarbetade riktlinjerna för energi, TEN-T och IKT, liksom ett förslag om 
att inleda en pilotfas inom ramen för initiativet om projektobligationer. Dessa förslag till 
förordningar diskuteras för närvarande inom ramen för lagstiftningsprocessen.

I linje med Europa 2020-strategin, som antogs av Europeiska rådet 2010, syftar Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) till att stödja infrastruktur med anknytning till Europa och den 
inre marknaden, med inriktning på EU-stöd till prioriterade nät som ska ha inrättats senast 
2020, där EU-åtgärder är mest berättigade2.

I enlighet med vad som framhållits i Monti-betänkandet, liksom i flera resolutioner från 
Europaparlamentet, är transportförbindelser mycket viktiga för ett väl fungerande integrerat 
ekonomiskt område och för dess sociala och territoriella sammanhållning. Trots att reglerna 
integreras mer och mer inom EU och marknaderna blir mer integrerade, är likväl den fysiska 
sammanlänkningen över gränserna bristande. Förbindelser saknas, framför allt i de nya 
medlemsstaterna, vilket skapar skiljelinjer mellan Europeiska unionens centrum och dess 
randområden. 

FSE är avsedd att finansiera de projekt i stomnätet som tillför det största mervärdet till EU, 
projekt med avseende på felande gränsöverskridande länkar, större flaskhalsar och 
multimodala knutpunkter, och som är till nytta för alla medlemsstater, för att ge dem lika 
tillgång till den inre marknaden och påskynda den infrastrukturutveckling som EU behöver. 

Känsliga frågor i kommissionens förslag 

Budgetkonsekvenser – De 10 miljarder euro som överförts från Sammanhållningsfonden

Kommissionen föreslår att 50 miljarder euro anslås till FSE för perioden 2014–2020. Av 
                                               
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén – ”En budget för Europa 2020”, Bryssel, 29.6.2011.
2 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 1.
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dessa ska 10 miljarder euro överföras från Sammanhållningsfonden och användas för projekt 
inom transportsektorn i de medlemsstater som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden1.

I artikel 84 i kommissionens förslag till allmänna bestämmelser för struktur- och 
sammanhållningsfonderna föreslås att Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom ramen för FSE ska uppgå till 10 miljarder euro (i 2011 års priser) 
och att kommissionen ska anta ett beslut i form av en genomförandeakt som anger det belopp 
som ska överföras från varje medlemsstats anslag från Sammanhållningsfonden för hela 
perioden. Sammanhållningsfondens anslag till varje medlemsstat ska minskas proportionerligt 
i enlighet därmed.

Av de 31,7 miljarder euro som anslås för transportsektorn ska de 10 miljarder euro som 
öronmärkts inom ramen för Sammanhållningsfonden användas enligt reglerna för FSE och 
uteslutande för de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden2, 
för att säkerställa smarta, hållbara och helt sammanlänkade transportnät och komplettera 
felande länkar och bristen på infrastruktur i dessa medlemsstater. Det nya systemet ska 
fortsätta att ha de mest fördelaktiga villkoren för finansiellt stöd från Sammanhållningsfonden 
– en högre grad av medfinansiering3 på upp till 85 procent för alla slags behöriga projekt. 
Systemet kommer att komplettera sammanhållningspolitikens transportprioriteringar genom 
att i synnerhet fokusera på genomförandet av gränsöverskridande projekt och projekt inom 
järnvägssektorn.

Urval av projekt

Projekten inom transportsektorns stomnät, som avses i del I i bilagan till den föreslagna 
förordningen, har för de medlemsstater som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden identifierats i förväg av kommissionen i samråd med de berörda 
medlemsstaterna om deras projektportföljer, samt under bilaterala eller trilaterala möten med 
representanter från generaldirektoratet för regionalpolitik.

Principer

 Projektens kvalitet – förslagets fullständighet och tydlighet, beskrivningen av de 
verksamheter som planeras, samstämdhet mellan mål, verksamheter och planerade 
resurser, projektförvaltningens duglighet – är ett av de huvudsakliga kriterierna för 
projekturvalet inom ramen för det nuvarande TEN–T-programmet och anses vara en 
nyckelfaktor för att programmet ska nå goda resultat. När projekten väljs ut inom 
ramen för FSE är kvaliteten ett av urvalskriterierna, med det är inte det enda. 
Kommissionen väljer inte bara projekt som får högsta kvalitetspoäng, utan nationella 
anslag kommer också att respekteras i så stor utsträckning som möjligt4. Emellertid är 

                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 5.
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 11.1.
3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 11.3.
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
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de nationella anslagen inte förenliga med principen om offentlig upphandling, 
eftersom konkurrensen inte fungerar om man är säker på att få stöd. Därför kommer 
kommissionen att dra nytta av de olika etapperna i projekturvalsförfarandet i syfte att 
tillämpa denna regel. Det är nämligen i den andra urvalsetappen som regeln om 
respekt av de nationella anslagen tillämpas. En lämplig balans kan eventuellt inte 
uppnås vid den första ansökningsomgången 2014, på grund av bristen på projekt med 
tillräcklig kvalitet och mognadsgrad i denna etapp. Respektive obalans kommer sedan 
att korrigeras under de andra ansökningsomgångarna inom ramen för det fleråriga 
arbetsprogrammet1.

 Regeln om ”use it or lose it” skapar mer press på att genomföra högkvalitativa projekt, 
i linje med finansieringsbeslutet. Dessutom kommer det att säkerställa stabila politiska 
spänningar med avseende på resultaten för de projekt som valts ut, som förmodligen 
kommer att tillföra ett stort mervärde till EU, vilket med tiden har visat sig svårt i flera 
medlemsstater, även i vissa av sammanhållningsländerna. Kommissionens möjlighet 
att omfördela oanvända medel till nya projekt genom en ny inbjudan att lämna förslag 
är ett viktigt incitament/kan fungera som stimulus vid genomförandet av projekten. 
Denna princip kommer dock inte att tillämpas i blindo för projekten. Kommissionen 
och genomförandeorganet för TEN-T kommer att erbjuda stöd under 
projektgenomförandet för att se till att medlen används och inte går förlorade. Hur 
som helst kommer stöd som beviljas enligt principen ”use it or lose it” att 
återinvesteras i projekt i sammanhållningsländerna inom ramen för FSE-posten på 
10 miljarder euro, för att medfinansiera projekt i de medlemsstater som är berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden2.

Delad förvaltning kontra centraliserad förvaltning

Sammanhållningspolitiken genomförs enligt principen om delad förvaltning mellan EU, 
medlemsstaterna och regionerna, medan FSE, inklusive de 10 miljarder euro som överförts 
från Sammanhållningsfonden, kommer att förvaltas enligt principen om centraliserad 
förvaltning.

Centraliserad förvaltning innebär att projekturvalet och den ekonomiska cykeln och 
kontrollcykeln sköts direkt av kommissionens avdelningar eller tjänster, t.ex. 
genomförandeorganen. Således kommer kommissionen att ansvara för att identifiera 
projekten via utarbetandet av årliga och fleråriga arbetsprogram (som ska antas av 
kommissionen efter godkännande av medlemsstaten under granskningsförfarandet). Dessa 
arbetsprogram kommer att specificera budgeten, prioriteringarna och urvals- och 
tilldelningskriterierna för inbjudningarna att lämna förslag. Även om kommissionen kommer 
att övervaka projektens genomförande och resultaten av dessa kommer den inte att lägga sig i 
det faktiska arbetet i medlemsstaterna: bedömningen av lokala alternativ och deras 
                                                                                                                                                  
19.10.2011, artikel 11.2.
1 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 4 och 8. 
2 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 4 och 9.
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sammanlänkning med de regionala och nationella näten kommer även fortsättningsvis att 
skötas av de nationella och regionala myndigheterna.

Centraliserad förvaltning och inbjudningar att lämna förslag skiljer sig dock från ”först till 
kvarn”-metoden. Enligt FSE-förslaget gäller denna princip endast för finansieringsinstrument 
och inte för bidrag1.  

Frågan om projektens mognadsgrad

För att ta itu med de farhågor som finns rörande kravet på att projekten ska ha tillräcklig 
kvalitet och en tillräcklig mognadsgrad för det särskilda fleråriga arbetsprogrammet för 2014, 
med avseende på de 10 miljarder euro som överförts från Sammanhållningsfonden, planerar 
kommissionen att ha flera fleråriga arbetsprogram och tillhörande ansökningsomgångar för att 
se till att medlemsstaterna har tillräckligt lång tid på sig att utarbeta de besvärligaste 
projekten. Med tanke på komplexiteten i fråga om de projekt som planeras inom ramen för 
FSE har kommissionen även för avsikt att dra nytta av Jaspers expertis för att fortsätta att 
utveckla stödet så att den administrativa kapaciteten, i förekommande fall, kan stärkas. 
År 2012 och 2013 kommer att ägnas åt projektförberedelse. Dessutom tillhandahåller FSE-
förordningen en möjlighet till finansiering av stödåtgärder inom ramen för programmet2. 

Ett samordnat stöd för att utveckla den projektplanering som planeras i bilaga I till FSE-
förordningen finns redan i och med dels TEN–T-medlen (stöd till undersökningar och 
preliminära åtgärder i de årliga ansökningsomgångarna för 2007–2013, start av projekt som 
ska slutföras under perioden 2014–2020), dels det tekniska stöd som ges genom 
sammanhållningspolitiken, eftersom det är TEN–T-politiken (och därför bilaga I till FSE-
förordningen) som utgör referensramen för identifieringen av EU:s viktigaste 
transportprojekt.

Användning av finansieringsinstrument3

För att öka effekterna av EU:s budgetresurser föreslår kommissionen en mer systematisk 
användning av innovativa finansieringsinstrument för att komplettera bidragsfinansieringen 
och stimulera investeringar. Den tillgängliga budgeten för finansieringsinstrument ska enligt 
FSE-förslaget komma från FSE:s komponent på 21,7 miljarder euro, även för de 
medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden4.

Förslagen förutser i synnerhet användning av följande finansieringsinstrument, men utesluter 
samtidigt inte andra:
                                               
1 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 5 och 6.
2 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 6.
3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 14 och 5.
4 Kommissionens icke-officiella dokument om förvaltningen av de 10 miljarder euro som överförts från 
Sammanhållningsfonden och som ska användas enligt reglerna för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
30.4.2012, s. 7.
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- Eget kapital – Eget kapital är riskkapital som vanligtvis tillhandahålls av projektets 
intressenter, de parter som har ett intresse av att projektet utförs. Ett byggföretag kan 
till exempel bidra med eget kapital till finansieringsstrukturen för ett offentligt-privat 
partnerskap som det deltar i. Eget kapital kan även tillhandahållas av tredje parter. 
Infrastrukturfonder och – allt oftare – pensionsfonder bidrar med eget kapital till en 
mängd transportprojekt i hela Europa (och utanför Europa). Det egna kapitalet 
representerar kapitalandelskravet eller räntorna för den sist tillkommande gruppen 
investerare i ett projekt. Om projektet råkar i svårigheter kommer det egna kapitalet att 
användas först för att lösa eventuella problem – vilket skyddar finansiärerna högre upp 
i kapitalstrukturen. Normalt sett får innehavare av eget kapital endast pengar 
(vinstutdelningar) om projekten ger förväntade eller bättre resultat. Långivare får å 
andra sidan ersättning oavsett projektets resultat.

- Lånegarantier – Dessa utgörs av juridiskt bindande avtal där en borgensman i form av 
en tredje part (vanligtvis en bank med högt kreditbetyg) går med på en avgift för att 
betala delar av eller hela det belopp som ska betalas på ett lån om låntagaren inte kan 
betala tillbaka. Bestämmelsen om lånegarantier kan uppmuntra vissa banker att 
finansiera projekt som de annars skulle undvika på grund av de troliga kreditriskerna.

Föredragandens anmärkningar och förslag

Först och främst välkomnar föredraganden kommissionens förslag om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, och ser det som ett nödvändigt instrument för att säkerställa 
effektiva, smarta, hållbara och sammanlänkade transport- och energisystem samt digitala 
system.

Vad gäller de 10 miljarder euro som överförts från Sammanhållningsfonden och som inom 
ramen för FSE öronmärkts för transportinfrastrukturprojekt i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden är fördraganden medveten om de befintliga 
förbehållen och till och med motståndet i de flesta av dessa medlemsstater. Fördraganden 
anser dock att det är Europaparlamentets ansvar som medlagstiftare att utgå från 
kommissionens förslag och införa de förtydliganden som krävs i texten, för att se till att alla 
medlemsstater stöder ett bra förslag med ett europeiskt mervärde.

Utöver att klargöra osäkerheterna i kommissionens förslag på det sätt som redan gjorts i den 
första delen av detta arbetsdokument har föredraganden dessutom lagt fram följande förslag:

De 10 miljarder euro som överförts från Sammanhållningsfonden bör inte ingå i taket på 
2,5 procent av BNP.

När det gäller principerna så är det obegripligt att man inkluderar ett centralt förvaltat 
instrument som FSE i denna beräkning. De flesta projekt som ska finansieras är 
gränsöverskridande projekt och begränsningen skulle kunna leda till en ojämn behandling av 
de två sidorna av ett projekt. För de medlemsstater som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden leder denna begränsning dessutom till en ojämlik behandling mellan 
ovannämnda 21,7 miljarder euro och beloppet på 10 miljarder euro, eftersom det under det 
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konkurrensbaserade projektgenomförandet är omöjligt att respektera ett sådant tak, t.ex. de 
fasta landsspecifika anslagen.

Förstärkt infrastrukturfinansiering i gränsöverskridande regioner

I många gränsområden speglar den aktuella infrastrukturen trångsynta nationella principer 
(ingen prioriterad fråga i de medlemsstater som föredrar infrastrukturinvesteringar i de 
centrala delarna, även om förbindelserna är avgörande för att dra nytta av den europeiska 
integrationsprocessen och den inre marknaden), vilket drabbar de perifera regionerna. En 
majoritet av de prioriterade projekten avser faktiskt transnationella infrastrukturprojekt, men 
ofta avslutas projekten i de gränsöverskridande avsnitten alldeles i slutet eller inte alls. 

Därför föreslår föredraganden att man i det första specifika sektormålet1 uttryckligen anger att 
flaskhalsar ska undanröjas och felande länkar ska kompletteras både inom 
transportinfrastrukturerna och vid anslutningspunkterna mellan dem vid gränsövergångar, och 
därigenom använda kvoter och högre grader av medfinansiering därefter. 

Medlemsstaterna ska alltså vara skyldiga att investera 30 procent av finansieringen inom 
ramen för FSE i projekt i gränsöverskridande regioner, med de nivåer för medfinansiering 
som anges i artikel 10.2 b i kommissionens FSE-förslag. Dessutom ska den bestämmelse som 
anges i artikel 10.5 (en ökning på upp till 10 procent av medfinansieringen) också gälla för 
åtgärder som säkerställer gränsöverskridande synergier.

Synergier med avseende på gränsöverskridande infrastrukturprojekt bör även utvecklas med 
de program för territoriellt samarbete som finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf). Även i rikare regioner anser föredraganden att sådana 
gränsöverskridande infrastrukturprojekt uttryckligen bör vara berättigade till stöd från Eruf.

Sist men inte minst är det värt att framhålla att det behövs en EU-omfattande vision om en
lång korridor som sträcker sig utöver nationsgränserna för att fastställa hindren 
(infrastrukturrelaterade, tekniska och administrativa) för en smidig, driftskompatibel och 
intermodal transport och ta itu med dem. Dessa hinder skadar inte bara den europeiska 
konkurrenskraften allvarligt genom ökade kostnader och en mindre pålitlig logistikkedja – de 
har även en asymmetrisk inverkan på de mer perifera länderna och försvagar på så sätt den 
territoriella sammanhållningen i unionen.

En djupare sammanlänkande fond

Länder med ekonomiska svårigheter är mest beroende av infrastrukturinvesteringar, eftersom 
sådana investeringar stimulerar tillväxten och skapar arbetstillfällen. Därför bör de 
medlemsstater som omfattas av bestämmelserna i artiklarna 22 och 110.3 i förslaget till 
allmänna bestämmelser för struktur- och sammanhållningsfonderna2, utöver den högre 
medfinansieringsnivån på upp till 10 procent enligt FSE, använda de resurser som kommer 

                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 4 a i.
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
19.10.2011, artikel 11.3.
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från korrigerade eller återbetalda betalningsströmmar inom ramen för deras nationella anslag 
för infrastrukturprojekt. Respektive belopp bör förvaltas centralt av kommissionen inom 
ramen för ett program för konkurrenskraft och tillväxt. Detta bör uppmuntra investeringar i 
både nationella och transnationella infrastrukturprojekt och således skapa ett mervärde för 
EU.


