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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

1. Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 2.1:

ändrat genom beslut 884/2004/EG.

2. Följande punkt 5 skall läggas till artikel 4:

Denna förordning hindrar inte rådet från att förlänga tillämpningen av 
Sammanhållningsfonden enligt en årligen fallande skala under perioden 2007–2013 för 
medlemsstater, vars inkomster överskrider 90 procent av det europeiska genomsnittet, 
vilket endast beror på den statistiska effekten av anslutningen av tio nya medlemsstaterna 
till Europeiska unionen den 1 maj 2004.

3. Artikel 2.3 skall formuleras på följande sätt:

De områden som främjar hållbar utveckling och som har en klar miljöinriktning, till 
exempel energieffektivitet och förnybar energi, och, när det gäller transporter utanför de 
transeuropeiska transportnäten, sträckor som motsvarar motorvägar eller riksvägar och 
som förbinder de transeuropeiska nätverken, järnvägar (inbegripet rullande materiel), inre 
vattenvägar och sjöleder, multimodala transporter och deras driftskompabilitet, 
begränsningar av väg- och lufttransporter, ren stadstrafik och kollektiva transportmedel 
(inbegripet rullande materiel och väginfrastruktur för busstransport).
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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit en ny rådsförordning om Sammanhållningsfonden. 
Samtyckesförfarandet skall tillämpas för antagande av detta förslag till förordning. Förslaget 
till förordning syftar främst till att klarlägga Sammanhållningsfondens uppgift och särskilda 
regler för tillämpningen, särskilt när det gäller stöd och fondens tillämpningsområde. Det bör 
noteras att medlemsstaternas och regionernas rätt till stöd från fonden regleras i enlighet med 
förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492).

I förslaget till förordning definieras tillämpningsområdet för stödet och de villkor som skall 
uppfyllas för att stöd skall beviljas.

Innehållet i förslaget till förordning

Fonden skall stödja de transeuropeiska transportnäten, särskilt projekt av europeiskt intresse 
enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 
om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EGT L 228, 
9.9.1996, s. 1). Föredraganden kommer naturligtvis att försäkra sig om att de berörda 
projekten omfattar de projekt som bifogas Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om senaste ändring av ovannämnda beslut (EUT L 167, 
30.4.2004, s. 1), som för närvarande innehåller en utvidgad lista över projekt för att ta hänsyn 
till både de nya medlemsstaternas behov och övriga medlemsstaters prioriteringar.

Föredraganden för yttrandet noterar också att Sammanhållningsfonden, utöver de 
transeuropeiska näten, främjar järnvägar, inre vattenvägar och sjöleder, multimodala 
transporter och deras driftskompabilitet, begränsningar av väg- och lufttransporter, ren 
stadstrafik och kollektiva transportmedel. 

Den andra artikeln, som gäller för förslaget till förordning, rör de åtgärder som skall vidtas 
inom ramen för Sammanhållningsfonden om rådet konstaterar att det föreligger ett alltför stort 
underskott i den offentliga sektorn i en medlemsstat.

Föredragandens kommentarer

Förslaget till förordning skiljer sig från den tidigare förordningen på två viktiga punkter. Det 
fastställer inte ett förvaltnings- och kontrollsystem för fonden, och det ger inget vägledande 
program för de årliga utgifterna för en planeringsperiod, till exempel 2007–2013.

Vad gäller den första punkten, ingår förvaltnings- och kontrollreglerna i förslaget till 
förordning om allmänna bestämmelser. Denna strategi är förståelig eftersom den syftar till att 
uppnå en samordnad planering av de tre fonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden) för att bättre uppfylla 
konvergensmålet, målet för regional konkurrenskraft och målet för regionalt samarbete.

Det ingår dock varken i detta förslag till förordning eller i förslaget till förordning om 
allmänna bestämmelser en fördelning av Sammanhållningsfondens utgifter för varje enskilt år 
eller för en programperiod.
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Det är därför omöjligt att utvärdera det stöd som Sammanhållningsfonden skulle kunna 
tillföra transportpolitiken, inklusive de transeuropeiska näten, i de berörda länderna, även om 
beloppet för konvergensmålet anges.

Det bör noteras att Sammanhållningsfonden endast gäller för länder vars BNP inte överstiger 
90 procent av EU:s genomsnittliga BNP. Utvidgningen har skapat en statistisk effekt som 
medfört att vissa av EU:s 15 medlemsstater utesluts. Föredraganden anser att rådet borde visa 
en viss flexibilitet på detta område i samband med godkännandet av Sammanhållningsfonden.
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