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В настоящото проучване се прави преглед на най-важните текущи и бъдещи 
финансови инструменти и източници за транспортната инфраструктура в ЕС, 
по-специално за TEN-T. То включва по-аналитично обсъждане на тези 
инструменти на фона на промените в основната политическа рамка. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C2/SC1  2012 
 
 
PE 474.501  BG 

  



Настоящият документ е изготвен по искане на комисията по транспорт и туризъм на 
Европейския парламент. 
 
 
АВТОРИ 
 
CE Delft — Huib van Essen, Linda Brinke 
ITS Leeds — Robert Bain, Nigel Smith  
TEPR — Ian Skinner 
 
 
ОТГОВОРЕН АДМИНИСТРАТОР 
 
Kathrin Maria Rudolf 
Европейски парламент 
Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 
B-1047 Брюксел 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ПОМОЩНИК-РЕДАКТОР 
 
Nóra Révész 
 
 
ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ 
 
Оригинал: EN. 
Обобщения: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV. 
 
 
ОТНОСНО ИЗДАТЕЛЯ 
 
За осъществяване на връзка с Тематичен отдел Б  или за абониране за месечния му 
информационен бюлетин, моля, пишете на: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Ръкописът е завършен през юни 2012 г. 
Брюксел, © Европейски съюз, 2012 г. 
 
Настоящият документ е достъпен в интернет на следния адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 
 
Отговорност за мненията, изразени в настоящия документ, носи изцяло авторът. 
Въпросните мнения не отразяват непременно официалната позиция на Европейския 
парламент. 
 
Възпроизвеждането и превеждането за нетърговски цели са разрешени при условие че 
се посочва източникът и издателят получава предварително известие, както и копие. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Финансови инструменти за транспортната инфраструктура в ЕС 
____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                

РЕЗЮМЕ 

Контекст и цел на проучването 

Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е крайъгълен камък на транспортната 
политика на ЕС. Текущият период на МФР приключва през 2013 г. и в този контекст 
през октомври 2011 г. Комисията представи предложения за преразглеждане на 
политиката за TEN-T и на регионалната политика. 
 
С цел да се направи преглед на най-важните текущи и бъдещи финансови инструменти 
и източници за транспортната инфраструктура в ЕС, по-специално за TEN-T, комисията 
по транспорт и туризъм на Парламента възложи извършването на настоящото 
проучване. 
 

Преглед на политиката за TEN-T 

В прегледа на съществуващата политика за TEN-T Комисията стига до заключението, 
че много от най-важните проекти (приоритетните проекти) изостават. Една от 
причините за това е недостатъчното финансиране на проектите. Досега политиката за 
TEN-T е създала множество недобре свързани национални проекти вместо напълно 
взаимосвързана паневропейска мрежа. Следователно повече внимание трябва да се 
обърне на трансграничните връзки, интеграцията на различните видове транспорт и 
по-добрата оперативна съвместимост. 
 

Предложенията на Комисията и финансирането на TEN-T 

Предложенията на Комисията1 разглеждат тези въпроси по различни начини. На първо 
място, установена е мрежа на две нива, състояща се от основна мрежа, която свърза 
всички главни икономически агломерации и главните пристанища и летища, и по-
широкообхватна мрежа, която включва всички главни международни транспортни 
връзки. В допълнение следва да се даде приоритет на проекти, които подобряват 
трансграничните връзки и допринасят за постигане на целите, свързани с климата. 
 
В Бялата книга за транспорта от 2011 г. се споменава амбицията за завършване на 
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) през 2050 г. и на основната мрежа 
преди края на 2030 г. Комисията е изчислила, че за завършването на TEN-T са 
необходими инвестиции от около 500 млрд. евро до 2020 г., от които 250 млрд. евро 
ще трябва да се инвестират в основната мрежа (COM(2011)665/3). 
 
През периода 2007—2013 г. се очаква общите инвестиции в TEN-T да възлязат на 
390 млрд. евро, като най-големият дял е на други (национални) ресурси, а именно 
73 % (285 млрд. евро). Оставащите 27 % (105 млрд. евро) се финансират от 
фондовете на ЕС и ЕИБ. 
 
Бюджетът на предложения нов Механизъм за свързване на Европа (МСЕ—Транспорт) е 
почти четири пъти по-голям от този на настоящата програма TEN-T: 31,7 млрд. евро 
спрямо 8 млрд. евро. Това увеличение е отчасти резултат от отделянето на 
10 млрд. евро от Кохезионния фонд за МСЕ като начин за приоритизиране на мрежата 

 
1  Тези предложения включват предложението за преразглеждане на насоките за TEN-T, предложението за 

МСЕ и предложението за Кохезионния фонд; вж. глави 2.2 и 3 за преглед на всички свързани 
предложения и документи на ЕС. 
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TEN-T спрямо други видове транспортна инфраструктура в държавите, отговарящи на 
критериите. 
 
Освен това Комисията цели да стимулира инвестирането в проекти по TEN-T от страна 
на частни инвеститори, като например институционални инвеститори. Предложението, 
свързано с инициативата за облигации за проекти, е насочено към такова 
стимулиране, тъй като чрез предоставяне на гаранции то може да повиши кредитния 
рейтинг на проектите. Това означава, че някои от рисковете, свързани с проектите, се 
изместват към ЕИБ, която през пилотната фаза (2012—2013 г.) получава фиксирана 
сума от 230 млрд. евро по програмата TEN-T. Посочената причина за това е коригиране 
на слабостите на пазара, като се споменават недостатъчната ликвидност на пазара и 
избягването на риска, но е под въпрос дали това са истински слабости на пазара. 
Европейската комисия очаква инициативата за облигации за проекти да създаде 
левъридж от 15 до 20 пъти над приноса на ЕК, макар точният „левъридж“ да е 
несигурен (SEC(2011)1237).  
 
Използването на публично-частни партньорства (ПЧП) също заслужава внимание. ПЧП 
са начин за структуриране на даден проект и за привличане на финансови средства от 
частния сектор. Макар популярността им да расте, ПЧП не са обща панацея, тъй като 
последните проекти с ПЧП показват смесени резултати. Някои стават финансово 
нестабилни, често поради много по-ниския от предвидения в проекта обем на 
движението. Използването на ПЧП е особено изгодно, когато проектът дава на 
строителното дружество свобода на проектиране и строителство. ПЧП винаги изискват 
подходящо консултиране по отношение на възлагането на поръчки и не следва да се 
приема възможността да се получават задбалансови проекти, както се е случвало в 
миналото. Необходимо е да се внимава особено с ПЧП, които зависят от наличието 
и/или от свързани с резултатите механизми за разплащане. 
 

Стратегическо и оперативно съгласуване на фондовете на ЕС 

Докато програмата TEN-T финансира главно железопътна инфраструктура и 
инфраструктура на вътрешни водни пътища, около половината от много по-големите 
средства, заделяни от КФ и ЕФРР за транспорт, засягат пътната инфраструктура. 
Въпреки че това следва логично от различните цели на фондовете на ЕС и е в 
съответствие с мултимодалния характер на широкообхватната мрежа, съществува риск 
от по-нататъшно фокусиране върху автомобилния транспорт и това ще затрудни 
постигането на много амбициозните цели на Бялата книга за транспорт от 2011 г. за 
прехвърляне от един към друг вид транспорт. 
 
Целите и посочените приоритети на различните инструменти в предложенията на 
Комисията са по-добре съгласувани от преди. Отделянето на 10 млрд. евро от КФ за 
МСЕ и предварителните условия на политиката на сближаване ще допринесат за по-
добро стратегическо съгласуване. Освен това предложението за МСЕ дава възможност 
съфинансирането за проекти, които допринасят за декарбонизацията или 
подобряването на трансграничните връзки, да бъде увеличено с 10 процентни пункта. 
Все пак установяването на подходящи критерии за оценката на тези цели ще бъде от 
решаващо значение. Освен това, въпреки че общият политически пакет се стреми да 
допринесе за декарбонизация и промяна на съотношението между видовете транспорт, 
не е направена оценка на потенциалния размер на приноса от новите предложения по 
TEN-T за постигането на тези цели. 
 
Въпросите, които заслужават внимание от оперативна гледна точка, са определянето и 
изготвянето на проектите. При това координирането между заявлението за 
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предоставяне на безвъзмездни средства и тръжната процедура е трудно, особено за 
проектите с ПЧП. Предварителните условия, насочени към изграждането на капацитет, 
по-нататъшното използване на Европейския експертен център за ПЧП (EPEC) и на 
Съвместната помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) и по-
голямата координация между JASPERS и централно управляваните фондове могат да 
спомогнат за преодоляване на пречките. 
 

Политически препоръки 

Прилагането на правилната рамка е необходимо, но недостатъчно условие за 
изпълнение на подходящите проекти на съответното място. Критериите и механизмите, 
които ще се използват за приоритизирането на проекти, заслужават особено внимание. 
Досега оценката на икономическите и климатичните въздействия на проектите за TEN-
T невинаги е била ефективна. Това може да се подобри чрез по-строги, обвързващи 
изисквания за количествено изчисляване на нетната стойност на икономическите 
въздействия (анализ на разходите и ползите) и на климатичните въздействия 
(въглероден рейтинг), както и основното моделиране на движението. Освен това 
валидирането от независими органи (за предпочитане от държави членки, които нямат 
интерес от проекта) и сертифицирането на модели на движение може да гарантира 
независими, научно обосновани и по-прозрачни процедури за оценка. Следва да се 
следи за това, в оценките за икономическо и климатично въздействие да се използват 
едни и същи прогнози по отношение на движението. Резултатът от тези оценки би 
могъл да служи като основа за приоритизирането на различни проекти и/или за 
определяне на процента на съфинансиране. 
 
Потребителските такси и интернализацията на външните разходи може да играят 
основна роля чрез оптимизиране на използването на инфраструктурата, събиране на 
приходи, които могат да се използват за (кръстосано) финансиране на нова 
инфраструктура и за ангажиране на частни инвеститори. Съгласно настоящите правила 
за финансиране по КФ/ЕФРР приходите от такси се приспадат от общата допустима за 
съфинансиране сума по проекта. По този начин настоящите правила възпират 
прилагането на потребителски такси и непряко благоприятстват пътната 
инфраструктура, тъй като държавите — членки на ЕС, са длъжни да използват 
потребителските такси за железопътна инфраструктура за разлика от автомобилния и 
вътрешния воден транспорт. Връзката между различните цели може да се засили 
посредством специално изискване за използването на потребителските такси в 
критериите за допустимост на проектите или поне на някои видове проекти. 
Потребителските такси могат също така да бъдат взети предвид при определянето на 
приоритетите на финансирането от ЕС или чрез диференциране на максимален 
процент съфинансиране във връзка с нетното въздействие на емисиите от парникови 
газове. По този начин политиката за TEN-T може също така да допринесе за 
постигането на посочената в Бялата книга цел за пълна интернализация на външните 
разходи. 
 
По отношение на иновативните инструменти можем да направим заключение, че като 
цяло те могат да спомогнат за покриване на недостига от финансиране и за 
намаляване на финансовата тежест за публичния сектор. Проектите могат да се 
възползват от финансовата дисциплина на частните инвеститори. Въпреки това е 
необходимо да се консолидират, оптимизират и стандартизират различните иновативни 
финансови инструменти. 
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Сценарий, изискващ по-малко ресурси 

Опитът показва, че е много трудно да се съберат достатъчно ресурси за инвестиции в 
мащабна транспортна инфраструктура, а при настоящите условия това може да се 
превърне в още по-голямо предизвикателство. Следователно, в случай че не достигат 
или публични, или частни инвестиции в зависимост от предвиденото в предложенията, 
може да се окаже необходимо да се предвиди алтернативен сценарий или план Б. 
 
Този план Б може да означава, че при недостатъчно ресурси и евентуално по-ниски 
нива на икономически растеж ще е необходимо по-нататъшно приоритизиране в 
рамките на предварително определените мрежи. Резултатите от един по-добър и 
изцяло независим анализ на разходите и ползите и въглеродния рейтинг могат да се 
използват като основа за това. Други елементи на този сценарий могат да се 
концентрират повече върху потребителските такси и интелигентните транспортни 
системи, за да се гарантира по-ефективното използване на наличния инфраструктурен 
капацитет. Препоръчва се допълнително разработване на настоящите предложения на 
Комисията в тази посока. 
 


