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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludvalget, som er korresponderende udvalg, til
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

1. opfordrer til at inkludere beslutningerne om det transeuropæiske transportnet ("TEN-T") 
(beslutning nr. 884/2004/EF og beslutning nr. 1692/96/EF) ved artikel 23, stk. 3;

2. opfordrer til en henvisning til bilaterale aftaler for grænseoverskridende dele af TEN-T-
projekter ved artikel 25, stk. 4;

3. opfordrer til at inkludere kopier af bilaterale aftaler for grænseoverskridende dele af TEN-T-
projekter ved artikel 39;

4. opfordrer, i tilfælde af transportprojekter, til, efter artikel 50, litra b), at medtage omtale af 
deres bidrag til at nå de strategiske målsætninger, der er indeholdt i Kommissionens hvidbog, 
begyndende med en formel overgang til jernbanedrift og benyttelse af vandveje og 
omfattende en færdiggørelse af det transeuropæiske transportnet, hvor den overordnede 
prioritering ligger på grænseoverskridende projekter, der bidrager til forbedrede forbindelser 
mellem de gamle og de nye medlemsstater og mellem de nye medlemsstater indbyrdes;

5. opfordrer til, at operationelle programmer til prioriterede TEN-T-projekter medtages ved 
artikel 51, stk. 4;

6. understreger, at der principielt ikke vil blive foretaget forudbetaling af økonomiske midler til 
grænseoverskridende dele af et TEN-T-projekt, hvis der ikke er indgået en bindende, bilateral 
aftale mellem de involverede medlemsstater om at færdiggøre tilgrænsende dele på deres 
respektive nationale territorier (artikel 81, stk. 2);

7. opfordrer til at indsætte et nyt litra ca) i artikel 50: "bidrag til de større europæiske 
mobilitets- og logistikprojekter, f.eks. Galileo-projektet";

8. opfordrer til ikke at betragte ovenstående opfordringer som et alternativ til artikel 5, stk. 3, 
litra a), i EFRU-forordningen KOM(2004)0495, men som en nødvendig tilføjelse til 
strategierne for bæredygtig regional udvikling;

9. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de samlede årlige tildelinger fra fondene til en 
hvilken som helst medlemsstat i henhold til denne forordning, som bidrager til målet om 
“konvergens", ikke overstiger 4%, men helst når op på 4% af den pågældende medlemsstats 
BNP som anslået på tidspunktet for den interinstitutionelle aftales vedtagelse i henhold til 
artikel 22; opfordrer til, at der ses bort fra Fællesskabets finansielle støtte tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 2236/95 til TEN-T-projekter af fælles interesse ved beregningen af loftet 
på 4 % (artikel 22);

10. betoner, at udgifter til større projekter og andre projekter, der blev igangsat før den 1. januar 
2007, bør være støtteberettigede fra den dato, hvor projekterne blev fremlagt for 
Kommissionen (artikel 55).
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BEGRUNDELSE

Indledning

Udkastet til forordning, som skal vedtages efter proceduren med samstemmende udtalelse 
(AVC), fastlægger generelle bestemmelser om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. Den ophæver forordning 
(EF) 1260/99. Specifikke forordninger for hver af fondene fastlægges uafhængigt af denne 
generelle forordning. Den generelle forordning definerer fondenes mål, 
støtteberettigelseskriterier for medlemsstater og regioner, de til rådighed værende økonomiske 
midler og kriterierne for fordeling heraf. Der er også fastsat regler, der styrer medlemsstaternes 
og Kommissionens ansvarsområder vedrørende styring, programmering, overvågning, kontrol og 
evaluering.

Forordningen foreslår en koncentration af økonomiske midler og aktiviteter inden for tre mål:
"konvergens" af mindre udviklede medlemsstater og regioner (hvis BNP pr. indbygger er mindre 
end 75 % af EU's gennemsnit) med andre EU-regioner; en styrkelse af den regionale 
konkurrenceevne ved at forudse og fremme økonomiske forandringer og hjælpe borgerne med at 
tilpasse sig hertil; samt europæisk territorialt samarbejde, der fører til støtte af samarbejde på det 
grænseoverskridende, tværnationale og interregionale niveau. Det første mål vil blive støttet af 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, det andet af EFRU og ESF og det tredje mål af EFRU.
Antallet af fonde bliver begrænset til tre i modsætning til de nuværende seks. Fordelingen af 
midler mellem de forskellige mål udgør 264 milliarder euro (78,5 %) til konvergens, 58,9 
milliarder euro (17,2 %) til regional konkurrenceevne og beskæftigelse og 13,2 milliarder euro (4 
%) til territorialt samarbejde i løbet af perioden 2007-2013, begge år inklusive. Udkastet til 
forordning indeholder ikke en detaljeret beregning af udgifter til TEN-T for den forestående 
periode for samhørigheds- og strukturfondene.

Samhørighed og infrastruktur på transportområdet

Ordføreren gentager, at de beløb, der ydes under budgetpunktet transeuropæiske transportnet 
(TEN-T) i de aktuelle og fremtidige programperioder, er utilstrækkelige til at sikre fremgang for 
de TEN-T-projekter, som er identificerede og vedtagede. Der er brug for væsentlig økonomisk 
støtte fra EFRU og Samhørighedsfonden for at sikre gennemførelse heraf. Et effektivt TEN-T er 
en forudsætning for gennemførelsen af Lissabon- og Göteborg-dagsordenerne, et indre marked, 
der fungerer ordentligt, regional konvergens og opfyldelsen af fællesskabets miljømål. Det 
forudses, at en sådan støtte bliver tilgængelig inden for rammen af "konvergens"-målet, og de 
detaljerede bestemmelser i udkastet til forordning vil tage dette i betragtning.

Iagttagelser, der bygger på hidtidig erfaring

EU har stillet betydelige beløb til rådighed for TEN-T i perioden 2000-2006 (29,2 milliarder 
euro fra strukturfondene alene), men udviklingen hen imod en gennemførelse af disse projekter 
har været langsom og skuffende. Som reaktion herpå foreslås det nu i et andet udkast til 
forordning om generelle regler for de transeuropæiske netværk (KOM(2004)0475) at forhøje de 
overordnede beløb og procentandelen af omkostninger, der dækkes af EU-midler til individuelle 
projekter. Samtidig skal det dog sikres, at de generelle regler for styring og kontrol af struktur-
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og samhørighedsfondene beskytter fællesskabets økonomiske midler og sikrer, at de ikke 
udbetales, medmindre partnerskabsstøtten fra medlemsstaterne er reel og effektiv. Det er ud fra 
dette perspektiv, at de ovenstående forslag fremsættes.

Det handler om at sikre, at medlemsstaterne har påtaget sig en forpligtelse til at medfinansiere 
projekterne, før der frigives væsentlige EU-midler til TEN-T-projekter, og sikre, at 
medlemsstaterne, i tilfælde af grænseoverskridende projekter, har indgået faste, bilaterale aftaler 
om at gennemføre projektdele på begge sider af grænsen.
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