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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. glæder sig over Kommissionens meddelelse som et første skridt hen imod at fastsætte 
strategiske retningslinjer for samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse;

2. bemærker i denne forbindelse, at en afbalanceret konkurrenceevne og en multipolær 
udvikling i EU, der udgør forudsætningerne for en større territorial samhørighed på 
grundlag af de tre prioriteter, som Kommissionen har fastsat, dvs. at øge 
medlemsstaternes, regionernes og byernes bæredygtige økonomiske tiltrækningskraft, at 
tilskynde til innovation, at opmuntre iværksætterånd og stimulere væksten i 
videnøkonomien samt at skabe flere og bedre jobs, ikke kan opnås uden effektive, 
integrerede og bæredygtige transportsystemer, som etableres og drives ved hjælp af en 
passende finansiering og udvikling som led i Lissabon-strategien;

3. er derfor enig i, at der bør gives forrang til de 30 projekter af europæisk interesse, som 
skal gennemføres i medlemsstater og regioner, der er omfattet af konvergensmålet, og 
afviser ethvert forsøg på at reducere antallet af prioriterede projekter; beklager dog, at den 
investering, som Det Europæiske Råd har foreslået, at EU foretager i transportnetværket 
fra 2007-2013, er helt utilstrækkelig i forhold til målet om at opnå forbedrede 
infrastrukturer og deraf følgende konvergens, og mener derfor, at den bør forøges;
insisterer også på, at feederruter til TEN-projekter skal støttes med alle de finansielle 
instrumenter, der indgår i samhørighedspolitikken, hvis TEN-projekterne i sig selv skal 
lykkes;

4. anerkender betydningen af grænseoverskridende projekter og tværnationalt samarbejde for 
at opnå bedre tværnational integration, interoperabilitet samt samhørighed, som skal 
fremmes ved hjælp af finansiel bistand, der fastsættes på incitamentskabende niveauer, for 
at undgå jernbane- eller vejforbindelser, der slutter ved nationale grænser, og anerkender 
betydningen af grænseoverskridende projekter, som kan være med til at begrænse 
hindringerne ved de naturlige grænser (f.eks. Alperne og Pyrenæerne), og som bidrager til 
omlægning af transporten fra landevej til jernbane og rummer løsninger på problemer med 
overbelastning og sikkerhed, især i forbindelse med godstransporten;

5. opfordrer EU og de nationale myndigheder til ikke at glemme, hvor stort et bidrag indre 
vandveje kan yde;

6. er enig med Kommissionen i, at projekterne skal udvælges på grundlag af kriteriet om 
investeringsafkast under fuld hensyntagen til lokale og regionale niveauer for økonomisk 
aktivitet og eksisterende strukturel etablering; anerkender i denne forbindelse, at 
offentlige/private partnerskaber kun er egnede, hvis niveauet for de økonomiske 
aktiviteter allerede udgør en garanti for et forretningsmæssigt investeringsafkast, og hvor 
de offentlige/private partnerskaber anvendes på en gennemsigtig måde i 
overensstemmelse med princippet om økonomisk rentabilitet som led i Lissabon- og 
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Göteborg-strategierne;

7. understreger vigtigheden af støtte fra struktur- og samhørighedsfondene til transport i 
byerne og forstæderne, herunder nye offentlige transportsystemer eller reinvestering i 
eksisterende systemer som f.eks. sporvogne, jernbaner i forstæderne, integrerede systemer 
og rullende materiel, som i væsentlig grad bidrager til at løse sociale og miljømæssige 
problemer i forstæderne, samtidig med at en bæredygtig økonomisk aktivitet fremmes; er 
af den opfattelse, at det er nødvendigt, at "bymæssige områder" defineres i 
rådsforordningen om fondene, hvis dette strategiske mål skal opfyldes;

8. bemærker, at bæredygtig turisme er vigtig for mange regioner, herunder landdistrikter, og 
understreger behovet for en integreret tilgang til offentlig transport i landdistrikterne, 
områder i det indre af landet og i randområder, som er finansieret på behørig vis, navnlig 
for at gøre det muligt for dem at drage fordel af samhørighedspolitikken; bemærker også, 
at regionale jernbaneforbindelser og lufthavne er vigtige i denne forbindelse.

9. understreger behovet for at forbedre de nuværende særlige foranstaltninger, der er 
udformet i medfør af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, med henblik på at tage hensyn til de 
særlige begrænsninger i regionerne i den yderste periferi, især i forbindelse med "havets 
motorveje", samt andre foranstaltninger på transportområdet, hvis sigte er en begrænsning 
af de yderligere omkostninger, der er forårsaget af den perifere beliggenhed, i 
sammenligning med omkostningerne på det europæiske fastland.
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BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikkens aktuelle baggrund

Beslutningen, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 15. december 2005, vil, såfremt 
den ikke ændres, betyde, at det beløb, der er til rådighed for det transeuropæiske transportnet 
(TEN-T) i perioden 2007-2013, vil være et reduceret beløb på ca. 6 milliarder euro og ikke de 
20 milliarder euro, som Kommissionen anmodede om. Dette er relevant for behandlingen af 
samhørighedspolitikken, idet det nuværende store efterslæb af projekter vil blive endnu større, 
hvis denne nedskæring indføres, da offentlige/private partnerskaber ikke kan opveje alle de 
manglende midler. Hvad samhørigheden angår, er de nye medlemsstaters købekraft 
forholdsvis svag, hvilket gør offentlige/private partnerskaber og andre ordninger både 
vanskeligere og mere komplicerede.

Nye EIB-lån og EIF-garantier samt eventuelle garantiordninger vil blive hilst velkommen, 
hvis investeringsvilkårene i både de mere udviklede medlemsstater og samhørighedslandene 
er virkelig attraktive.

Sammenligning mellem EU-15 og EU-10

Der er en beklagelig ubalance mellem de gamle og de nye medlemsstaters brug af TEN-T. 
Frem til sidste sommer havde ingen af de nye medlemsstater anmodet om TEN-T-midler, når 
bortses fra bistand til dækning af udgifter i forbindelse med forberedelse. Der er generelt set 
meget få TEN-T-projekter i de nye medlemsstater, og de, der er, er i overvejende grad 
finansieret af samhørighedsfonden.

Ikke engang bestemmelserne i den nye foreslåede forordning om støttemidler til hvert enkelt 
projekt vil være nok til at standse stigningen i efterslæbet af projekter i de nye medlemsstater.
Dette understreger yderligere, hvor vigtige feederruterne i de nye medlemsstater er, for at 
samhørighedsmålene skal kunne nås. Endvidere er det nødvendigt at undersøge, om der findes 
sammenkoblingspunkter mellem de forskellige TEN'er (TEN-T, energi og 
telekommunikation) for at finde ud af, om der er muligheder for synergi, f.eks. forbindelsen 
mellem indre vandveje, søhavne og energiforsyningsnetværk.

Offentlig service og finansieringsmuligheder

Offentlige serviceydelser skal bevares og udvikles, og deres bidrag til de forskellige aspekter 
af samhørighedspolitikken skal undersøges igen, hvilket Transport- og Turismeudvalget er i 
gang med inden for rammerne af betænkningen fra vores kollega Erik Meijer.

I betænkningen om posttjenester fra vores kollega Markus Ferber blev det anført, at "det 
velkendte finansieringsinstrument for befordringspligten har indtil nu været at lade den være 
omfattet af eneret, og der har hidtil ikke været gjort mange erfaringer med andre 
finansieringsmodeller." Det samme gør sig gældende for offentlig transport. Kommissionen 
bør derfor undersøge sådanne modeller nærmere.

En realistisk balance mellem transportformerne
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Transporten i byerne og forstæderne samt i fjerntliggende områder med små landsbyer skal 
styrkes, da den spiller en væsentlig rolle for den territoriale og sociale samhørighed, samtidig 
med at den bidrager til udvikling og brug af miljøvenlige infrastrukturer.

I tillæg hertil bør Kommissionen inden for rammerne af gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken være mere opmærksom på de grundlæggende transportmæssige 
infrastrukturer, navnlig de indre vandveje og jernbanerne. Med hensyn til jernbanerne er det 
nødvendigt at lægge særlig vægt på jernbanesporenes infrastruktur samt det rullende materiel, 
og i de nye medlemsstater bør udgifterne til rullende materiel ikke betragtes som en 
driftsomkostning.

Prioriteter

Den generelle regel bør være, at der ved udviklingen af transportnetværk skabes konkurrence, 
men det er nødvendigt, at der tages behørigt hensyn til forskellene mellem de gamle og de nye 
medlemsstater. At give jernbanenettet absolut forrang vil være en fejl, da der i de nye 
medlemsstater er et meget større efterslæb i udviklingen af vejnettet end i udviklingen af 
jernbanenettet.

Grænseoverskridende projekter skal prioriteres højt, navnlig når det drejer sig om EU's 
udvidelsespolitikker og nye naboskabspolitikker. Grænseoverskridende projekter spiller en 
uvurderlig rolle for udviklingen af transportnetværk.

Men EU's projektstøtte til TEN-T på 50 % er for lavt sat. For grænseoverskridende projekter 
skal støtten op på 70-80 %. Man skal huske, at alle de nye medlemsstater er transitlande.

I samhørighedsrelateret transportudvikling bør der være en synergi mellem de forskellige 
fællesskabspolitikker, som f.eks. udvikling af landdistrikterne, den fælles landbrugspolitik og 
beskatning. I denne forbindelse bør der gives et særligt skattefradrag for anvendelse af 
biodiesel, særligt i lyset af den ukrainske gaskrise. Udvikling af infrastrukturen kan også 
støtte alternative midler og metoder til energiforsyning (f.eks. LNG).

Set ud fra et regionalt synspunkt skal de regionale lufthavne i de nye medlemsstater støttes, da 
vej- og jernbaneinfrastrukturen i mange af disse lande er så underudviklet, at de regionale 
lufthavne er af vital betydning. De kan fungere som drivkraft for udviklingen af et 
transportnetværk i hele regionen, og i denne forbindelse skal den positive effekt af lokal, 
regional, national og grænseoverskridende turisme understreges.
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