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Anotacija 
 
Šiuo tyrimu pateikiama svarbiausių dabartinių ir būsimų ES transporto 
infrastruktūros, ypač transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), finansavimo 
priemonių ir šaltinių apžvalga. Be to, jame šios priemonės aptariamos labiau 
analitiniu požiūriu, atsižvelgiant į kintančią pagrindinę politikos priemonių sistemą. 
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SANTRAUKA 

Tyrimo bendrosios aplinkybės ir tikslas 

Transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) – ES transporto politikos pagrindas. 2013 m. 
baigsis dabartinė daugiametė finansinė programa (DFP) ir šiomis aplinkybėmis Komisija 
2011 m. spalio mėn. paskelbė pasiūlymus persvarstyti TEN-T politiką ir regioninę politiką. 
 
Siekdamas gauti svarbiausių dabartinių ir būsimų ES transporto infrastruktūros, ypač TEN-
T, finansavimo priemonių ir šaltinių apžvalgą, Parlamento Transporto ir turizmo komitetas 
užsakė šį tyrimą. 
 

TEN-T politikos apžvalga 

Persvarstydama galiojančią TEN-T politiką, Komisija padarė išvadą, kad įgyvendinant 
daugelį svarbių projektų (prioritetinių projektų) atsiliekama nuo grafiko. Viena iš šio 
atsilikimo priežasčių – nepakankamas projektų finansavimas. Ligšiolinis TEN-T politikos 
rezultatas – netinkamai tarpusavyje susietų nacionalinių projektų samplaika, o ne 
visapusiškai susietas visos Europos tinklas. Todėl daugiau dėmesio turi būti skirta 
tarpvalstybinėms jungtims, įvairiarūšio transporto tarpusavio integracijai ir geresniam 
sąveikumui. 
 

Komisijos pasiūlymai ir TEN-T finansavimas 

Komisijos pasiūlymuose1 šie klausimai sprendžiami įvairiai. Pirmiausia sukurtas dviejų 
pakopų tinklas – jį sudaro pagrindinis tinklas, kuriuo sujungiamos visos pagrindinės 
ekonominės aglomeracijos ir pagrindiniai uostai bei oro uostai, ir visa apimantis susisiekimo 
tinklas, kuriam priklauso visos pagrindinės tarptautinės transporto jungtys. Be to, 
pirmenybė turėtų būti teikiama projektams, kuriais gerinamos tarpvalstybinės jungtys ir 
padedama siekti klimato apsaugos tikslų. 
 
2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto minimas užmojis transeuropinį transporto tinklą 
(TEN-T) užbaigti 2050 m., o pagrindinį tinklą – iki 2030 m. pabaigos. Komisija apytiksliai 
įvertino, kad TEN-T užbaigti iki 2020 m. reikalingos maždaug 500 mlrd. EUR investicijos, iš 
kurių apytiksliai 250 mlrd. reikės investuoti į pagrindinį tinklą (COM(2011) 665/3). 
 
Tikimasi, kad bendros 2007–2013 m. laikotarpio investicijos į TEN-T bus 390 mlrd. EUR ir 
didžiausią jų dalį – 73 proc. (285 mlrd. EUR) sudarys kiti (nacionaliniai) ištekliai. Likusius 
27 proc. (105 mlrd. EUR) investicijų finansuos ES ir EIB. 
 
Naujai siūlomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės (transporto EITP) biudžetas 
beveik keturis kartus didesnis negu TEN-T programos: 31,7 mlrd. EUR, palyginti su 
8 mlrd. EUR. Šį padidėjimą iš dalies lemia Europos infrastruktūros tinklų priemonei skirti 
10 mlrd. EUR iš Sanglaudos fondo biudžeto – tai vienas iš būdų finansavimo reikalavimus 
atitinkančiose šalyse TEN-T teikti pirmenybę kitų tipų transporto infrastruktūros atžvilgiu. 
 
Be to, Komisija siekia skatinti, kad į TEN-T projektus investuotų privatūs investuotojai, 
pvz., instituciniai investuotojai. Tam skatinti parengtas projektų obligacijų iniciatyvos 
pasiūlymas, nes taip galima pagerinti projektų kredito rizikos vertinimą teikiant garantijas. 
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Tai reiškia, kad tam tikra projektų rizika perkeliama EIB, kuris bandomuoju etapu (2012–
2013 m.) gauna pastovų 230 mln. EUR įnašą iš TEN-T programos lėšų. Tai daroma siekiant 
panaikinti rinkos nepakankamumą: minimas nepakankamas rinkos likvidumas ir 
nepakantumas rizikai, tačiau abejotina, ar tai iš tikrųjų rinkos nepakankamumas. Europos 
Komisija tikisi, kad projektų obligacijų iniciatyva sukurtas svertas bus 15–20 kartų didesnis 
už Europos Komisijos įnašą, tačiau, koks tiksliai yra šis svertas, neaišku (SEC(2011) 1237).  
 
Verta apsvarstyti ir galimybę naudotis viešojo ir privačiojo sektorių partneryste. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė – vienas iš būdų struktūrizuoti projektą ir pritraukti 
privačiojo sektoriaus finansavimą. Nors viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės dariniai 
populiarėja, jie nėra visiems atvejams tinkamas sprendimas, nes pastarojo laikotarpio 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų rezultatai įvairūs. Kai kurie jų tapo 
finansiškai netvarūs, dažnai dėl daug mažesnių transporto srautų, negu prognozuota. 
Pasitelkti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę itin naudinga tada, kai pagal projektą 
statybos bendrovei paliekama projektavimo ir statybos laisvė. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei visada būtinos geros viešųjų pirkimų konsultacijos, ir ji neturėtų būti taikoma 
siekiant projektus išbraukti iš balanso, kaip pasitaikydavo anksčiau. Viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės darinius, kurie priklausomi nuo rezultatais grindžiamų mokėjimo 
mechanizmų ir (arba) jų prieinamumo, reikia kurti labai atidžiai. 
 

Strateginis ir einamasis ES lėšų paskirstymas 

Nors pagal TEN-T programą daugiausiai finansuojama geležinkelių ir vidaus vandenų 
infrastruktūra, maždaug pusė daug didesnių Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) asignavimų transportui susiję su kelių infrastruktūra. Šią padėtį logiškai lemia 
skirtingi įvairių ES fondų tikslai ir ji atitinka daugiarūšį visa apimančio susisiekimo tinklo 
pobūdį, tačiau kyla rizika, kad ir toliau bus orientuojamasi vien į kelių transportą ir bus 
sunkiau pasiekti 2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto išdėstytus labai plataus užmojo 
tikslus pereiti prie kitų rūšių transporto. 
 
Komisijos pasiūlymuose tikslai ir deklaruojami įvairių priemonių prioritetai suderinti geriau 
negu anksčiau. Iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemonei skyrus 
10 mlrd. EUR ir taikant sanglaudos politikos ex ante sąlygas, pagerės strateginis 
suderinamumas. Be to, Europos infrastruktūros tinklų priemonės pasiūlyme numatyta 10 
procentinių punktų didesnė bendro finansavimo dalis projektams, kuriais padedama mažinti 
anglies dioksido išmetimą arba gerinti tarpvalstybines jungtis. Tačiau bus itin svarbu 
nustatyti tinkamus šių tikslų vertinimo kriterijus. Be to, nors bendru politikos priemonių 
rinkiniu siekiama padėti sumažinti anglies dioksido išmetimą ir pereiti prie kitų rūšių 
transporto, neįvertintas galimas įnašo, kurį pagal naujuosius TEN-T pasiūlymus reikės skirti 
šiems tikslams pasiekti, dydis. 
 
Klausimai, kuriems verta skirti dėmesio veiklos požiūriu – projekto apibrėžtis ir parengimas. 
Be to, dotacijų paraiškas sunku koordinuoti su paraiškų teikimo procesu, ypač viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystės projektų atveju. Kliūtis būtų lengviau įveikti taikant 
ex ante sąlygas, kuriomis būtų siekiama stiprinti gebėjimus, toliau naudotis EPEC ir 
JASPERS iniciatyvomis, o finansavimą pagal JASPERS iniciatyvą geriau koordinuoti su 
finansavimu centriniu būdu valdomomis lėšomis. 
 

 
1  Šie pasiūlymai – tai TEN-T gairių persvarstymo pasiūlymas, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

pasiūlymas ir Sanglaudos fondo pasiūlymas; žr. 2.2 ir 3 skyrius, kuriuose apžvelgiami visi atitinkami 
pasiūlymai ir ES dokumentai. 
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Politikos rekomendacijos 

Sukurti tinkamą sistemą – būtina, bet nepakankama tinkamų projektų įgyvendinimo 
sąlyga. Ypatingą dėmesį verta skirti projektų prioritetiškumo nustatymo kriterijams ir 
priemonėms. Ekonominio TEN-T projektų poveikio ir jų poveikio aplinkai vertinimas iki šiol 
ne visada buvo veiksmingas. Tai būtų galima patobulinti nustatant griežtesnius privalomus 
reikalavimus dėl galutinio ekonominio poveikio (sąnaudų ir naudos analizė) ir poveikio 
klimatui kiekybinio nustatymo (klasifikavimas pagal išskiriamą anglies dioksido kiekį) ir 
modeliuoti patį eismą. Be to, suteikiant patvirtinimą nepriklausomoms įstaigoms (geriausiai 
iš projektu nesuinteresuotų valstybių narių) ir sertifikuojant eismo modelius būtų galima 
užtikrinti nepriklausomas, moksliškai pagrįstas ir skaidresnes vertinimo procedūras. Turėtų 
būti pasirūpinta, kad vertinant ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai būtų taikomos 
identiškos eismo prognozės. Šių vertinimų rezultatas galėtų būti pagrindas įvairius 
projektus suskirstyti pagal prioritetus ir (arba) nuspręsti dėl bendro finansavimo dydžio. 
 
Naudojimo mokesčiai ir išorės sąnaudų pavertimas vidaus sąnaudomis gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį optimizuojant infrastruktūros naudojimą ir didinant pajamas, kurias 
galima panaudoti (kryžminiam) naujos infrastruktūros finansavimui ir privatiems 
investuotojams lengviau pritraukti. Pagal dabartines finansavimo iš Sanglaudos fondo ir 
ERPF taisykles pajamos iš naudojimo mokesčių atimamos iš bendros tinkamos bendrai 
finansuoti projekto sumos. Taip taikant dabartines taisykles atgrasoma nuo naudojimo 
mokesčių taikymo ir netiesiogiai sudaromos palankesnės sąlygos kelių infrastruktūrai, nes 
ES valstybės narės privalo taikyti naudojimo mokesčius už geležinkelių infrastruktūrą, o 
kelių ir vidaus vandenų atveju taip nėra. Įvairių tikslų tarpusavio sąsają būtų galima 
sustiprinti nustačius konkretų reikalavimą naudojimo mokesčius įtraukti į projektų (arba 
bent jau tam tikrų tipų projektų) tinkamumo finansuoti kriterijus. Į naudojimo mokesčius 
taip pat būtų galima atsižvelgti nustatant ES finansavimo prioritetus arba diferencijuojant 
didžiausius bendro finansavimo dydžius, siejamus su galutiniu poveikiu šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų susidarymui. Taip TEN-T politikos priemonėmis būtų galima padėti siekti 
baltojoje knygoje užsibrėžto tikslo visas išorės sąnaudas paversti vidaus sąnaudomis. 
 
Naujoviškų priemonių klausimu darome išvadą, kad apskritai jos gali padėti sumažinti 
finansavimo trūkumą ir viešajam sektoriui tenkančią finansinę naštą. Projektams galėtų 
būti naudinga privačių investuotojų finansinė drausmė. Tačiau įvairias „naujoviškas 
finansines priemones“ reikia konsoliduoti, supaprastinti ir standartizuoti. 
 

Scenarijus, pagal kurį naudojama mažiau išteklių 

Iš patirties matyt, kad labai sunku surinkti pakankamai išteklių investicijoms į didelio masto 
transporto infrastruktūrą ir dabartinėmis aplinkybėmis tai gali būti dar sunkiau. Todėl, jeigu 
viešųjų arba privačių investicijų nepakaktų tam, kas buvo numatyta pasiūlymuose, gali 
prireikti apsvarstyti alternatyvų scenarijų arba atsarginį planą. 
 
Toks atsarginis planas galėtų reikšti, kad išteklių nepakankamumo arba galbūt mažesnio 
ekonomikos augimo atveju iš anksto nustatytus tinklus reikėtų dar labiau suskirstyti pagal 
prioritetus. Prioritetai galėtų būti nustatomi remiantis patobulintos ir visiškai 
nepriklausomos sąnaudų ir naudos analizės ir klasifikavimo pagal išskiriamą anglies 
dioksido kiekį rezultatais. Siekiant užtikrinti, kad turimi infrastruktūros pajėgumai būtų 
naudojami našiau, kiti tokio scenarijaus aspektai galėtų būti didesnis dėmesys naudojimo 
mokesčiams ir intelektinėms transporto sistemoms. Pagal šias gaires rekomenduojama 
toliau plėtoti dabartinius Komisijos pasiūlymus. 


