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1. Bakgrund

Sammanhållningsfonden1 inrättades 1993 genom Maastrichtfördraget inom ramen för 
förberedelserna av Ekonomiska och monetära unionen (EMU). För att delta i EMU måste 
medlemsstaterna minska underskotten i den offentliga sektorn och ha kontroll över 
statsskulden. De minst utvecklade länderna måste dessutom göra stora investeringar för att 
hinna ikapp sina mer utvecklade grannar och stärka sin kapacitet för tillväxt. 
Sammanhållningsfonden inrättades således för att ge mindre rika länder möjlighet att närma 
sig konvergenskriterierna och samtidigt fortsätta att investera i infrastrukturer med hjälp av 
stöd från Sammanhållningsfonden.

I artikel 161.2 i EG-fördraget anges följande: ”En av rådet […] upprättad 
sammanhållningsfond skall lämna ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till 
transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet.”

Fonden inrättas således som ett komplement till EU:s övriga instrument för regional 
utveckling inom miljö och transportinfrastrukturer av gemensamt intresse, i syfte att främja 
den sociala och ekonomiska sammanhållningen liksom solidariteten mellan medlemsstaterna.

Europaparlamentet har alltid försvarat Sammanhållningsfondens existens och betydelse 
liksom fondens bidrag till den ekonomiska tillväxten i Europa.

För att få rätt till detta stöd skall en medlemsstat ha en bruttonationalinkomst (BNI) per capita 
som är lägre än 90 procent av EU-genomsnittet och ha inrättat ett program för att uppfylla de 
ekonomiska konvergenskriterier som anges i artikel 104 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen.

Sedan EU utvidgades den 1 maj 2004 är Sammanhållningsfonden öppen för tio nya 
medlemsstater och för tre medlemsstater i EU-15 (Spanien, Portugal och Grekland) under den 
återstående tiden av perioden 2000–2006. Irland är inte stödmottagare sedan 
den 1 januari 2004. Enligt Europeiska kommissionens prognoser (Eurostat) kommer Spanien 
inte längre att uppfylla kriterierna för att få rätt till stöd från Sammanhållningsfonden från och 
med den 1 januari 2007.

2. Presentation av förslaget till förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden

I sin tredje rapport om den sociala och ekonomiska sammanhållningen2 och i sitt förslag till 
en reform av sammanhållningspolitiken i form av en allmän förordning3 planerar Europeiska 
kommissionen att för perioden 2007–2013 begränsa sammanhållningspolitikens prioriteringar 
till tre grundläggande mål: konvergens, konkurrenskraft och samarbete.

Förordningen om inrättandet av Sammanhållningsfonden är en särskild förordning som skall 
komplettera de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

  
1 Förordning (EG) nr 1164/94, ändrad genom förordningarna (EG) nr 1264/1999 och (EG) nr 1265/99.
2 Meddelande från Europeiska kommissionen. Tredje rapporten om den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen. KOM(2004)0107, 17.2.2004.
3 KOM(2004)0492.
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Syftet med förordningen är att klargöra Sammanhållningsfondens uppdrag och särskilda 
tillämpningsbestämmelser, framför allt när det gäller fondens tillämpningsområde och 
villkorat stöd.

Kommissionen föreslår att 62,99 miljarder euro skall anslås till Sammanhållningsfonden för 
perioden 2007–2013, dvs. 23,86 procent av anslagen till konvergensmålet1, vilket motsvarar 
en väsentlig förstärkning av Sammanhållningsfondens medel i förhållande till anslaget på 
18 miljarder euro under perioden 2000–2006.

Rätt till stöd från Sammanhållningsfonden (artikel 5.3 i förslaget till allmän 
förordning2)
Liksom under perioden 2000–2006 gäller att en medlemsstat har rätt till stöd om landets 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är lägre än 90 procent av EU-genomsnittet och om det 
har inrättat ett program för att uppfylla de ekonomiska konvergenskriterier som anges i 
artikel 104 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dessa kriterier är 
följande:
– Kontroll över offentliga utgifter: en medlemsstat får inte beviljas stöd från 

Sammanhållningsfonden om den har ett alltför stort underskott i den offentliga sektorn 
(mer än 3 procent av landets BNI).

– Medlemsstaten måste uppfylla de ekonomiska konvergenskriterier som fastställts inom 
ramen för Ekonomiska och monetära unionen (stabilitets- och tillväxtpakten).

Stödets tillämpningsområde (artikel 2 i den aktuella förordningen)
Sammanhållningsfondens prioriterade insatsområden är fortfarande de transeuropeiska 
transportnäten, framför allt prioriterade projekt av europeiskt intresse, och infrastrukturer med 
miljöinriktning. En nyhet som införs med denna förordning är att Sammanhållningsfonden 
skall stärka sitt bidrag till hållbar utveckling, i enlighet med prioriteringarna från Göteborg. I 
framtiden får fonden således finansiera projekt på transportområdet, med undantag av 
transeuropeiska transportnät, om de rör järnvägar, inre vattenvägar och sjöleder, multimodala 
transportprogram och ren stadstrafik samt projekt inom områden som främjar hållbar 
utveckling och har en klar miljöinriktning, till exempel energieffektivitet och förnybar energi.

Villkorat stöd från Sammanhållningsfonden (artikel 4 i den aktuella förordningen)
Om underskottet i den offentliga sektorn är alltför stort innebär det nuvarande systemet att 
betalningsbemyndigandena inställs och att de pågående projekten stoppas omedelbart. Enligt 
den nya förordningen inställs enbart åtagandebemyndigandena med verkan från och med 
den 1 januari följande år – om den berörda medlemsstaten inte har vidtagit effektiva åtgärder 
som ett svar på att rådet har slagit fast att det offentliga underskottet är alltför stort. Inställda 
åtagandebemyndiganden stoppar framtida men inte pågående projekt. Ett beslut om att 
inställa åtagandebemyndiganden hävs när rådet enligt samma förfarande konstaterar att den 
berörda medlemsstaten har vidtagit åtgärder för att rätta till situationen som gör att kraven i 
fördraget och i rådets beslut åter är uppfyllda.

  
1 Mål 1, konvergens, står för 78,5 procent av de finansiella medel som anslås till de tre målen, eller 
264 miljarder euro. Till mål 2, regional konkurrenskraft och sysselsättning, anslås 17,2 procent, dvs. 
57,9 miljarder euro, och till mål 3, europeiskt regionalt samarbete, anslås 3,94 procent, dvs. 13,2 miljarder euro.
2 KOM(2004)0492.
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Förenkling (artiklarna 33 och 38 i förslaget till allmän förordning)
I samband med förenklingen av regionalpolitikens genomförande införlivas nu 
Sammanhållningsfondens åtgärder i den fleråriga programplaneringen av strukturfonderna 
och åtgärderna omfattas av samma allmänna principer1 som strukturfonderna.
I framtiden kommer Sammanhållningsfonden att bidra, tillsammans med ERUF (Europeiska 
regionala utvecklingsfonden), till fleråriga investeringsprogram som förvaltas decentraliserat. 
Fonden kommer att finansiera ”prioriteringar” i stället för att ”enskilda projekt” skall läggas 
fram för kommissionens godkännande. Finansieringen omfattar även ”större projekt” för 
belopp som överstiger 25 miljoner euro inom miljöområdet och 50 miljoner euro inom andra 
områden.

EU:s bidrag och förhandsfinansiering (artiklarna 51 och 81 i förslaget till allmän 
förordning)
För varje prioritering i programmen får stödet från Sammanhållningsfonden inte överstiga 
85 procent av de offentliga utgifter som medfinansieras av fonden. När kommissionen har 
fattat beslut om att godkänna stöd från fonden till ett operativt program skall den betala ett 
förskottsbelopp till det organ som medlemsstaten utsett. Beloppet skall motsvara 10,5 procent 
av Sammanhållningsfondens stöd till det operativa programmet i fråga.

3. Synpunkter och förslag

Genomförandet av Sammanhållningsfonden förändras väsentligt för programperioden 2007–
2013, vilket är ett resultat av genomförandebestämmelsernas utveckling mellan 1993 och 
2003. Redan 1999 genomfördes en viktig reform av fonden som gjorde det möjligt att ändra 
Sammanhållningsfondens regler, inrätta ett mer strategiskt arbetssätt och förbättra 
bestämmelserna, förvaltningen och den finansiella kontrollen av projekten. Under de senaste 
åren har Sammanhållningsfondens regler således blivit mer lika strukturfondernas regler, och 
med kommissionens nya förslag slås Sammanhållningsfondens och strukturfondernas regler 
samman. Denna förenkling bör effektivisera förvaltningen av de olika fonderna.

Med hänsyn till problemen under den nuvarande perioden och för att fonden skall fungera 
bättre i framtiden rekommenderas dock att reglerna för större projekt uttryckligen anges i 
förordningen om Sammanhållningsfonden. Större projekt regleras av artiklarna 38 till 40 i 
förslaget till allmän förordning och är det viktigaste verktyget för åtgärder genom 
Sammanhållningsfonden. Förordningen om Sammanhållningsfonden bör också innehålla 
bestämmelser om finansiering av tekniskt stöd (studier, utvärderingar, rapporter från 
experter, statistik osv.), som nu regleras av artikel 43 i förslaget till allmän förordning.

När det gäller infrastrukturer inom transport och miljö kommer Sammanhållningsfonden och 
ERUF att förvaltas enligt en gemensam programplanering under perioden 2007–2013. Syftet 
är att stärka samverkanseffekterna. Större projekt, för vilka den totala kostnaden överskrider 
25 miljoner euro inom miljöområdet och 50 miljoner euro inom andra områden, skall däremot 
godkännas separat av kommissionen men förvaltas inom ramen för de relevanta programmen. 
Det vore önskvärt om Sammanhållningsfondens egna prioriteringar angavs åtskilda från 
ERUF:s prioriteringar i de nationella ramarna.

  
1 Flerårig programplanering, partnerskap, utvärdering, additionalitet, förvaltning, uppföljning och utvärdering av 
användningen av medlen, betalningar och finansiella kontroller, N+2-regeln.
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Att Sammanhållningsfondens totala anslag ökar från 18 miljarder euro (för perioden 2000–
2006) till 62,99 miljarder euro är viktigt med tanke på att mer än hälften av medlemsstaterna 
kommer att få stöd från Sammanhållningsfonden. Utvidgningen av tillämpningsområdet för 
Sammanhållningsfondens insatser följer det mål om hållbar utveckling som fastställdes i 
Göteborg och gör det möjligt att uppfylla de nya medlemsstaternas stora finansieringsbehov 
inom områdena transport och miljö. Det krävs en balanserad fördelning av EU:s finansiella 
bidrag till stödberättigade sektorer inom dessa båda områden. För att åstadkomma viss 
flexibilitet hos fondens åtgärder är det dock viktigt att fördelningen anpassas efter behoven i 
varje medlemsstat.

Enligt artikel 3.3. i den aktuella förordningen skall utgifter för förvärv av mark inte berättiga 
till stöd om beloppet är högre än 10 procent av de totala stödberättigande utgifterna för den 
berörda insatsen. Det är dock nödvändigt att införa en flexibilitetsklausul som tillåter 
undantag i vissa fall och därmed ger ökade möjligheter till anpassning när de stödberättigande 
utgifterna skall fastställas.

Kommissionens förslag till förenklad och effektivare förvaltning är välkomna förändringar. 
Enligt kommissionens förslag bör programarbetet bli mer strategiskt och grundas på ”EU:s 
strategiska riktlinjer för sammanhållning” liksom kommissionens prioriteringar och de nya 
nationella strategiska referensramarna. Dessa referensdokument kommer att ersätta de 
nuvarande gemenskapsstödramarna, de samlade programdokumenten och 
programkomplementen.

Det skulle ändå vara önskvärt om kommissionen utarbetade en förteckning över vägledande 
prioriteringar för programplaneringen, med hänsyn till projektens kvalitet, utvärderingen av 
projektens resultat och en effektiv EU-finansiering.

Ett ”bonussystem” i form av en ”EU-reserv för kvalitet och resultat” finns endast för 
strukturfonderna (artiklarna 20, 48 och 49 i förslaget till allmän förordning). 
Sammanhållningsfonden har ett annat syfte än strukturfonderna. Sammanhållningsfonden 
skall ersätta nationella finansiella utgifter med syftet att stödja projekt i stödmottagande 
medlemsstater utan att någon åtskillnad görs mellan regioner inom staterna. 
Sammanhållningsfonden är ytterst viktig för perioden 2007–2013, eftersom mer än hälften av 
medlemsstaterna kommer att stödjas genom fonden efter utvidgningen. EU:s finansiering 
kommer dessutom att vara tre gånger större än under den föregående perioden. Det är därför 
viktigt att Sammanhållningsfondens bidrag till social och ekonomisk sammanhållning 
utvärderas korrekt och att de effektivaste medlemsstaternas framsteg belönas.

För att skapa konkurrens mellan länder och regioner tycks det nödvändigt att införa ett 
”bonussystem” som bygger på tre huvudkriterier: kvaliteten på det föreslagna och det 
genomförda projektet, den stödmottagande medlemsstatens kapacitet att utnyttja de finansiella 
anslag som beviljats genom Sammanhållningsfonden samt projektets genomförande. Ett 
sådant bonussystem skulle kunna ha andra kriterier, till exempel projektets 
gränsöverskridande natur, insatser till förmån för hållbar utveckling, grad av samarbete och 
samordning av åtgärder mellan grannländer inom områdena transport och miljö liksom 
projektens betydelse för förnybara energikällor eller miljövänlig avfallshantering.



PE 353.399v02-00 6/6 DT\553195SV.doc
Extern översättning

SV

Den nuvarande utvecklingen av sammanhållningspolitiken går i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen mot en gradvis och lämplig förstärkning av de regionala aktörernas 
roll. Men när det gäller genomförandet är den lokala tekniska och administrativa kapaciteten 
inte alltid anpassad till denna nya roll. Särskilda stödåtgärder och tillämpning av ”bästa 
metoder” skulle kunna underlätta för nationella och regionala förvaltningar när det gäller att 
förbättra förvaltningen av de medel som tas emot.

Införandet av N+2-regeln1 för Sammanhållningsfonden – som nu omfattas av samma regler 
som ERUF och ESF – kan uppmuntra till ett snabbt utnyttjande av Sammanhållningsfondens 
resurser. Erfarenheten från den nuvarande perioden har visat att denna regel har skapat en 
effektiv ordning för en omsorgsfull och noggrann utformning av projekt och för 
strukturfondernas förvaltning. Det är dock nödvändigt att uppmärksamt följa tillämpningen av 
N+2-regeln på Sammanhållningsfondens åtgärder, eftersom dessa skiljer sig från åtgärderna 
inom ramen för strukturfonderna.

I diskussionerna om Sammanhållningsfondens framtid är somliga positiva till en 
”utfasningsmekanism”, i likhet med den mekanism som redan föreskrivs för 
strukturfonderna. Trots att det finns stora finansiella och tekniska svårigheter med att tillämpa 
en sådan mekanism vore det också lämpligt med ett övergångsstöd för de länder som inte 
längre kommer att få stöd genom Sammanhållningsfonden, med anledning av utvidgningens 
statistiska effekt.

  
1 Medel som inte utnyttjats under två år efter det att åtagandet gjordes dras automatiskt tillbaka (artikel 92–96 i 
förslaget till allmän förordning).


