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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. I slutningen af artikel 2, nr. 1, tilføjes følgende:

"som ændret ved beslutning nr. 884/2004/EF"

2. I artikel 4 tilføjes følgende nye stk. 5:

"Denne forordning er ikke til hinder for, at Rådet forlænger Samhørighedsfondens 
anvendelse for medlemsstater, hvis BNP har oversteget 90 % af EU-gennemsnittet 
alene på grund af den statistiske virkning, optagelsen af de ti nye medlemsstater i EU 
den 1. maj 2004 har haft, således at de pågældende medlemsstater kan modtage årligt 
faldende støtte i perioden 2007-2013."

3. Artikel 2, nr. 3, får følgende ordlyd:

"områder, der favoriserer bæredygtig udvikling og har et klart miljøsigte, såsom bedre 
energiudnyttelse og vedvarende energi, og inden for transport til foranstaltninger, som 
ud over de transeuropæiske net vedrører strækninger, der svarer til motorveje eller 
hovedlandeveje, og som forbinder de transeuropæiske net, jernbaner (herunder 
rullende materiel), indre vandveje og søruter, multimodal transport og 
interoperabilitet, begrænsning af vej- og lufttransport, renere bytrafik og kollektive 
transportmidler (herunder rullende materiel og vejinfrastruktur til bustransport).".
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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har foreslået en ny rådsforordning om Samhørighedsfonden. Proceduren til 
vedtagelse af dette forslag til forordning er proceduren med samstemmende udtalelse. Det 
overordnede mål med forslaget til forordning er at præcisere Samhørighedsfondens opgaver 
og dens specifikke gennemførelsesbestemmelser - navnlig hvad angår fondens støtte og 
anvendelsesområde. Det skal bemærkes, at medlemsstaternes og regionernes berettigelse til at 
modtage finansiel støtte fra fonden reguleres i henhold til Rådets forslag til forordning om 
vedtagelse af generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492).

Det foreliggende forslag til forordning definerer anvendelsesområdet for støtten og vilkårene 
for at modtage støtte fra fonden.

Indhold

Det fremgår af forslaget, at fonden støtter de transeuropæiske transportnet og navnlig 
projekter af europæisk interesse, således som de defineres i Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet (EFT L 228 af 9. september 1996, s. 1). Ordføreren vil 
naturligvis sikre sig, at de pågældende projekter omfatter de projekter, der er opført i bilaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004, som senest 
har ændret ovennævnte beslutning (EUT L 167 af 30. april 2004). Denne ændringsretsakt 
indeholder en udvidet liste over projekter for at tage hensyn til de nye medlemsstaters behov 
og de andre medlemsstaters præferencer.

Den rådgivende ordfører noterer sig ligeledes, at Samhørighedsfonden - ud over de 
transeuropæiske net - vil fremme jernbaner, indre vandveje og søruter, multimodal transport 
og interoperabilitet, begrænsning af vej- og lufttransport, renere trafik og kollektive 
transportmidler.

En anden relevant artikel i forslaget til forordning vedrører, hvad der videre skal ske inden for 
rammerne af Samhørighedsfonden, hvis Rådet påviser et uforholdsmæssigt stort offentligt 
underskud i en af medlemsstaterne.

Ordførerens bemærkninger

Forslaget til forordning adskiller sig fra den tidligere forordning på to vigtige punkter. Det 
fastlægger ikke et forvaltnings- og kontrolsystem for fonden, og det giver ikke et vejledende 
program for de årlige udgifter for en planlægningsperiode, eksempelvis 2007-2013.

Hvad angår det første punkt, er forvaltnings- og kontrolreglerne indeholdt i forslaget til 
forordning om vedtagelse af generelle bestemmelser. Denne tilgang er forståelig, da hensigten 
hermed er at koordinere planlægningen mellem de tre fonde (Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden) for bedre at opfylde 
målene om konvergens, regional konkurrenceevne og territorialt samarbejde.
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Imidlertid indeholder hverken dette forslag til forordning eller forslaget til forordning om 
vedtagelse af generelle bestemmelser en fordeling af Samhørighedsfondens omkostninger for 
de enkelte år eller for en planlægningsperiode.

Det er derfor umuligt at vurdere, hvilken støtte Samhørighedsfonden kunne bidrage med til 
transportpolitikken - herunder de transeuropæiske net - i de pågældende lande, selv om 
beløbet til "konvergensmålet" kendes.

Det skal bemærkes, at kun lande, hvis BNP ikke overstiger 90 % af EU's gennemsnitlige 
BNP, er støtteberettiget under Samhørighedsfonden. Udvidelsen har her skabt en statistisk 
effekt, som bevirker, at nogle af EU's femten gamle medlemsstater udelukkes. Ordføreren 
mener, at Rådet bør udvise en vis fleksibilitet på dette område, når det godkender 
Samhørighedsfonden.
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