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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet kräver att beslutet om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
(beslut 884/2004/EG och beslut 1692/96/EG) skall medtas i artikel 23.3. 

2. Europaparlamentet kräver en hänvisning till bilaterala avtal för gränsöverskridande delar i 
TEN-T-projekt i artikel 25.4.

3. Europaparlamentet kräver att kopior av bilaterala avtal för gränsöverskridande delar i 
TEN-T-projekt skall medtas i artikel 39.

4. När det gäller transportprojekt kräver Europaparlamentet att det efter artikel 50 b infogas 
en uppgift om på vilket sätt de bidrar för att uppfylla de strategiska mål som ingår i 
kommissionens vitbok, som inleds med en trafikomställning till järnvägar och vattenvägar 
som inbegriper slutförandet av det transeuropeiska transportnätet. Gränsöverskridande 
projekt som bidrar till bättre förbindelser mellan de gamla och de nya medlemsstaterna 
samt mellan de nya medlemsstaterna skall generellt prioriteras.

5. Europaparlamentet kräver att operativa program för prioriterade TEN-T-projekt skall ingå 
i artikel 51.4.

6. Europaparlamentet insisterar på att ingen förskottsbetalning i princip får ske för en 
gränsöverskridande del i ett TEN-T-projekt om inget bindande bilateralt avtal finns mellan 
berörda medlemsstater som rör komplettering med angränsande områden helt inom deras 
respektive nationella territorier (artikel 81.2).

7. Europaparlamentet begär att följande led ca läggs till förordningens artikel 50: ”Bidrag till 
de större europeiska rörlighets- och logistikprojekten, till exempel Galileoprojektet”. 

8. Europaparlamentet uppmanar att dessa rekommendationer inte skall ses som ett alternativ 
till artikel 5.3.a i ERUF-förordningen (KOM(2004)0495), utan som ett nödvändigt tillägg 
till strategierna för en hållbar regional utveckling.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att de totala årliga anslagen 
från fonderna enligt denna förordning till en medlemsstat som bidrar till konvergensmålet 
inte överstiger, men helst uppgår till, 4 % av medlemsstatens BNP vid den tidpunkt när 
den interinstitutionella överenskommelsen antogs, i enlighet med artikel 22. Parlamentet 
kräver att gemenskapsstöd som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 2236/95 för 
TEN-T-projekt av gemensamt intresse utesluts vid beräkningen av stödtaket på 4 procent 
(artikel 22).

10. Europaparlamentet insisterar på att utgifter för större projekt och projekt som inleddes 
före den 1 januari 2007 bör vara stödberättigade från den dag då projektet lämnades in till 
kommissionen (artikel 55).



PE 355.502v02-00 4/6 AD\563654SV.doc

SV

MOTIVERING

Inledning

I det förslag till förordning som skall antas enligt samtyckesförfarandet (AVC) fastställs 
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Härigenom upphävs förordning 
(EG) nr 1260/99. Särskilda förordningar för var och en av fonderna fastställs separat med 
utgångspunkt i denna allmänna förordning. I den allmänna förordningen definieras 
målsättningarna för fonderna, de kriterier som fastställts för att bevilja anslag till 
medlemsstater och regioner, de ekonomiska medel som står till förfogande samt 
tilldelningskriterierna. Även regler för medlemsstaternas och kommissionens ansvar för 
förvaltning, programplanering, övervakning, kontroll och utvärdering fastställs.

I förordningen föreslås en koncentration av anslag och åtgärder till tre mål: ”konvergering” av 
mindre utvecklade medlemsstater och regioner (sådana vars BNP per capita är lägre än 
75 procent av gemenskapens genomsnitt) med övriga EU-regioner, en ökning av regional 
konkurrenskraft genom att föregripa och främja ekonomisk förändring och hjälpa människor 
att anpassa sig efter detta samt europeiskt territoriellt samarbete som innebär att samarbete på 
gränsöverskridande, transnationell och interregional nivå skall stödjas. Det första målet 
kommer att stödjas av ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden, det andra målet av ERUF 
och ESF och det tredje målet av ERUF. Antalet fonder kommer att begränsas till tre i stället 
för nuvarande sex. Tilldelningen av anslag mellan de olika målen är 264 miljarder euro 
(78,5 procent) till konvergens, 58,9 miljarder euro (17,2 procent) till regional konkurrenskraft 
och sysselsättning samt 13,2 miljarder euro (4 procent) till territoriellt samarbete under 
perioden 2007–2013. Förslaget till förordning innehåller ingen detaljerad utgiftsberäkning för 
TEN-T för Sammanhållningsfondens och strukturfondens kommande period.

Sammanhållning och transportinfrastruktur

Föredraganden påminner om att de anslagna beloppen för de löpande och framtida 
programperioderna under budgetrubriken för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
skulle vara otillräckliga för att garantera framsteg i de TEN-T-projekt som har identifierats 
och avtalats. Det är nödvändigt med ett betydande ekonomiskt stöd från ERUF och 
Sammanhållningsfonden för att genomföra dem. Ett effektivt TEN-T är en förutsättning för 
att förverkliga målen från Lissabon och Göteborg, en ordentligt fungerande inre marknad, 
regional konvergens och för att fullborda gemenskapens miljömål. Det finns planer på att ett 
sådant stöd kommer att göras tillgängligt inom ramen för konvergensmålet, och att de 
detaljerade bestämmelserna i förslaget till förordning kommer att möjliggöra detta. 

Iakttagelser grundade på hittills gjorda erfarenheter

Samtidigt som Europeiska unionen har ställt avsevärda belopp för TEN-T under 
perioden 2000–2006 (29,2 miljarder enbart från strukturfonderna) till förfogande, har 
framstegen när det gäller genomförandet av dessa projekt varit långsamma och till och med 
misslyckade. Som svar på detta har man nu i ett annat förslag till förordning om allmänna 
regler för de transeuropeiska näten (KOM(2004)0475) föreslagit att öka totalbeloppen och 
procentandelen för de kostnader som tillgodoses genom EU-finansiering för enskilda projekt. 
Man måste dock samtidigt se till att de allmänna reglerna för förvaltning och kontroll av 
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strukturfonden och Sammanhållningsfonden skyddar gemenskapens anslag och säkerställer 
att de inte betalas ut om inte partnerskapsfinansieringen från medlemsstaterna är verklig och 
effektiv. Det är ur detta perspektiv som ovannämnda förslag läggs fram.

Vad som avses är att säkerställa att det finns ett stabilt åtagande från medlemsstaternas sida 
när det gäller samfinansiering innan betydande gemenskapsanslag utbetalas till 
TEN-T-projekt. Det skall också finnas stabila bilaterala avtal för att genomföra 
projektsegment på båda sidor om en gräns mellan medlemsstater för gränsöverskridande 
projekt.
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