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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden
(KOM(2004)0494 – C6-…/2006 – 2004/0166(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets förordning (KOM(2004)0494)1,

– med beaktande av den begäran om samtycke som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 161 andra stycket i EG-fördraget (C6-…/2006),

– med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för regional utveckling och 
yttrandena … (A6-…/2006), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

1. Sammanhållningsfondens grundläggande mål

Sammanhållningsfonden inrättades 1993 genom Maastrichtfördraget i samband med 
förberedelserna av Ekonomiska och monetära unionen. För att delta i Ekonomiska och 
monetära unionen måste medlemsstaterna minska det offentliga underskottet och ha kontroll 
över statsskulden. Mindre välbärgade länder måste å andra sidan göra stora investeringar för 
att komma i kapp sina mer utvecklade grannar och öka sin tillväxtförmåga.

Sammanhållningsfonden inrättades således för att ge mindre välbärgade länder möjlighet att 
närma sig konvergenskriterierna och samtidigt fortsätta att investera i infrastrukturer, tack 
vare medel erhållna genom Sammanhållningsfonden.

I artikel 161.2 i Fördraget om Europeiska unionen föreskrivs följande: ”En […] 
sammanhållningsfond skall lämna ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till 
transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet.”

Målet är därmed att inrätta en fond som kompletterar gemenskapens övriga instrument för 
regional utveckling, inom miljöområdet och transportinfrastrukturer av gemensamt intresse, 
för att gynna den ekonomiska och sociala sammanhållningen och solidariteten mellan 
medlemsstaterna.

Stödberättigade är endast de medlemsstater vars BNP per invånare är lägre än 90 procent än 
EU-snittet och som har inrättat ett program för att uppfylla de ekonomiska 
konvergenskriterier som anges i artikel 104 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen.

2. Justeringar av förordningen om inrättandet av Sammanhållningsfonden

Sedan EU utvidgades den 1 maj 2004 får de tio nya medlemsstaterna och tre medlemsstater i 
EU-15 (Spanien, Portugal, Grekland) stöd genom Sammanhållningsfonden under slutet av 
perioden 2000–2006. Irland är inte längre berättigat till stöd från och med den 1 januari 2004, 
och från och med den 1 januari 2007 kommer Spanien inte att uppfylla kriterierna för rätt till 
finansiering genom Sammanhållningsfonden.

Kommissionens förslag är väl anpassat till det utvidgade EU:s behov, med större skillnader 
mellan medlemsstaterna och regionerna, och syftar till att uppmuntra solidaritet och 
ekonomisk och social sammanhållning. Tack vare fondens stöd kommer de mindre utvecklade 
regionerna att omfattas av ”konvergensmålet”.

Under debatten i parlamentet och i förhandlingarna med andra institutioner har det emellertid 
gjorts viktiga justeringar av förordningen.
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Med tanke på att mer än hälften av medlemsstaterna kommer att få stöd från 
Sammanhållningsfonden är det viktigt att anslaget till fonden ökas från 18 miljarder euro (för 
perioden 2000–2006) till 61 588 243 811 euro (58 308 243 811 euro + 3 250 000 000 euro för 
det specifika övergångsstöd som avses i artikel 7a.3 och artikel 16 c och d i den allmänna 
förordningen). Att utvidga Sammanhållningsfondens tillämpningsområde överensstämmer 
med motsvarande bestämmelser i fördraget, prioriteringarna från Lissabon och målet om 
hållbar utveckling från Göteborg. Detta skapar förutsättningar för att uppfylla de 
stödmottagande medlemsstaternas stora finansieringsbehov inom områdena miljö och 
transport. Gemenskapens finansiering bör fördelas jämnt mellan olika stödberättigande 
sektorer inom miljö och transport.

De transeuropeiska transportnäten – i första hand, projekt av europeiskt intresse och 
miljörelaterad infrastruktur är fortfarande prioriterade interventionsområden för 
Sammanhållningsfonden. En nyhet i förordningen är att Sammanhållningsfondens bidrag till 
hållbar utveckling kommer att stärkas, i enlighet med prioriteringarna från Göteborg. Fonden 
kommer hädanefter att kunna finansiera projekt inom transportområdet utanför det 
transeuropeiska transportnätet – som järnvägar, vattenvägar längs floder och till havs, 
multimodala transportprogram och hållbara transporter i städerna – och inom miljörelaterade 
områden som främjar hållbar utveckling, till exempel nyckelsektorerna energieffektivitet och 
förnybar energi.

När det gäller transport- och miljörelaterad infrastruktur kommer Sammanhållningsfonden 
och ERUF att förvaltas inom ramen för en samlad programplanering under perioden 
2007-2013, för att synergieffekter skall kunna uppnås. Större projekt med en totalkostnad på 
mer än 25 miljoner euro för miljöområdet och 50 miljoner euro inom andra områden kommer 
emellertid att antas separat av kommissionen, men kommer däremot att förvaltas inom ramen 
för berörda program.

Europaparlamentet hade lagt fram flera förslag som bidrog till att förbättra texten i 
förordningen, med tonvikt på miljöskydd, den omfattande frågan om funktionshindrade, 
förenkling av förfaranden och öppenhet, förstärkning av de regionala aktörernas roll och 
införande av ett ”belöningssystem”. Som föredragande beklagar jag att rådet inte fann det 
lämpligt att godta vissa av dessa förslag.

När det framför allt gäller frågan om funktionshindrade hade parlamentet föreslagit att det i 
artikel 2, om förordningens tillämpningsområde, skulle finnas en särskild hänvisning till 
funktionshindrade. Rådet förkastade förslaget och föredrog ett enda omnämnande i artikel 14 i 
den allmänna förordningen.

Trots förenklingen, decentraliseringen och en mer strategisk programplanering skulle jag som 
föredragande vilja att kommissionen upprättade en förteckning över vägledande prioriteringar 
under programplaneringsfasen, för kvaliteten på och utvärderingen av projektens resultat och 
för en effektiv EU-finansiering. Jag hade också föreslagit ett ”belöningssystem” i form av en 
”EU-reserv för kvalitet och prestationer”, som för perioden 2000–2006 endast föreskrivs för 
strukturfonderna (artiklarna 20, 48 och 49 i förslaget till allmän förordning). Med hänsyn till 
att Sammanhållningsfonden har ett annat mål än strukturfonderna – vilka syftar till att ersätta 
nationella budgetutgifter för att stödja projekt i de mottagande medlemsstaterna, utan intern 
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regional åtskillnad – får Sammanhållningsfonden en enorm betydelse för perioden 2007-2013, 
eftersom mer än hälften av medlemsstaterna omfattas av fondens interventioner efter 
utvidgningen. EU:s finansiering är dessutom tre gånger större än under den föregående 
perioden. Därför är det viktigt att Sammanhållningsfondens bidrag till förverkligandet av 
ekonomisk och social sammanhållning utvärderas korrekt och att de mest högpresterande 
medlemsstaternas framsteg värderas. Rådet fann det tyvärr inte lämpligt att godta dessa 
förslag.

Som föredragande var jag positiv till att införa automatiskt tillbakadragande (N+2-regeln) för 
Sammanhållningsfonden. Att låta Sammanhållningsfonden styras av samma regler som ERUF 
och ESF skulle ha uppmuntrat till ett snabbt utnyttjande av Sammanhållningsfondens resurser. 
Erfarenheten från den aktuella perioden har visat att denna regel har skapat effektiv disciplin 
för omsorgsfulla och noggranna förberedelser av projekten och förvaltningen av 
strukturfonderna. Rådet beslutade emellertid att tillämpa N+3-regeln under en 
övergångsperiod, av hänsyn till svårigheterna i förvaltningen av större projekt.

Sammanfattningsvis är det viktigt att understryka att förordningen om inrättandet av 
Sammanhållningsfonden bör träda i kraft i tid, så att de nya projekten inom den nya 
programplaneringsfasen kan tas i drift från och med den 1 januari 2007.


