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Treść 
 
W badaniu dokonano przeglądu najważniejszych obecnych i przyszłych 
instrumentów i źródeł finansowania infrastruktury transportowej UE, 
w szczególności sieci TEN-T. Ponadto przeanalizowano te instrumenty dokładniej 
w kontekście zmian zachodzących w odpowiednich ramach politycznych. 

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



  

Niniejszy dokument został zamówiony przez Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego. 
 
 
AUTORZY 
 
CE Delft – Huib van Essen, Linda Brinke 
ITS Leeds – Robert Bain, Nigel Smith  
TEPR – Ian Skinner 
 
 
WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR 
 
Kathrin Maria Rudolf 
Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
Parlament Europejski 
B-1047 Bruksela  
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
POMOC REDAKCYJNA 
 
Nóra Révész 
 
 
WERSJE JĘZYKOWE 
 
Oryginał: EN. 
Streszczenia: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV. 
 
 
O WYDAWCY 
 
W celu skontaktowania się z departamentem tematycznym lub zaprenumerowania jego 
comiesięcznego biuletynu prosimy pisać na adres: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Dokument ukończony w czerwcu 2012 r. 
Bruksela, © Unia Europejska, 2012 r. 
 
Niniejszy dokument jest dostępny przez Internet na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
SPROSTOWANIE 
 
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opinią wyłącznie autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. 
 
Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Instrumenty finansowania infrastruktury transportowej w UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 

STRESZCZENIE 

Kontekst i cel analizy 
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) jest jednym z zasadniczych elementów polityki 
transportowej UE. Okres obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych (WRF) 
upływa w 2013 r. i w tym kontekście Komisja w październiku 2011 r. opublikowała wnioski 
dotyczące przeglądu polityki TEN-T i polityki regionalnej. 
 
Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu zleciła niniejsze badanie, aby uzyskać ogląd 
najważniejszych obecnych i przyszłych instrumentów i źródeł finansowania infrastruktury 
transportowej w UE, w szczególności TEN-T. 
 

Przegląd polityki TEN-T 
W ramach przeglądu obecnej polityki TEN-T Komisja stwierdziła opóźnienia w licznych 
najważniejszych projektach (projektach priorytetowych). Jedną z przyczyn tego stanu 
rzeczy jest niewystarczające finansowanie projektów. Dotychczasowy wynik polityki TEN-T 
to zlepek projektów krajowych źle połączonych między sobą, a nie w pełni zintegrowana 
sieć paneuropejska. Dlatego należy zwrócić większą uwagę na połączenia transgraniczne, 
integrację intermodalną oraz poprawę interoperacyjności.  
 

Wnioski Komisji i finansowanie TEN-T  
We wnioskach Komisji1 poruszono te problemy na różne sposoby. Przede wszystkim 
określono sieć dwupoziomową, na którą składa się sieć bazowa, łącząca wszystkie główne 
wielkie ośrodki gospodarcze, najważniejsze lotniska i porty, oraz szersza sieć kompleksowa, 
obejmująca wszystkie główne międzynarodowe połączenia transportowe. Ponadto 
zaznaczono, że należy priorytetowo traktować projekty poprawiające połączenia 
transgraniczne i przyczyniające się do realizacji celów dotyczących klimatu. 
 
W białej księdze w sprawie transportu, z 2011 r., wspomniano o ambicji ukończenia 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w 2050 r., a sieci bazowej przed końcem 
2030 r. Komisja oceniła, że ukończenie TEN-T wymaga zainwestowania do 2020 r. około 
500 mld EUR, z czego około 250 mld EUR trzeba będzie zainwestować w sieć bazową 
(COM(2011)0665/3). 
 
Oczekuje się, że w latach 2007-2013 całkowita wartość inwestycji w TEN-T wyniesie 
390 mld EUR, z czego największą część, tj. 73% (250 mld EUR), stanowić będą środki inne 
(krajowe). Pozostałe 27% (105 mld EUR) pokrywają fundusze UE oraz EBI. 
 
Budżet nowo zaproponowanego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF w zakresie transportu) 
jest ponad czterokrotnie wyższy od budżetu obecnego programu TEN-T: wynosi 31,7 mld 
EUR (8 mld EUR dla TEN-T). Wzrost ten wynika częściowo z tego, iż na CEF przeznaczono 
10 mld EUR z budżetu Funduszu Spójności, w ten sposób traktując sieć TEN-T priorytetowo 
w stosunku do innych rodzajów infrastruktury transportowej w krajach kwalifikujących się 
do finansowania. 
 
Ponadto Komisja zamierza zachęcić inwestorów prywatnych, np. instytucjonalnych, do 
inwestowania w projekty TEN-T. Zachętą taką ma być inicjatywa w zakresie obligacji 

                                                 
1  Wnioski te obejmują wniosek dotyczący przeglądu wytycznych w zakresie TEN-T, wniosek dotyczący CEF oraz 

wniosek dotyczący Funduszu Spójności. Przegląd wszystkich odnośnych wniosków i dokumentów UE 
umieszczono w rozdziałach 2.2 i 3. 

 3 



Departament polityczny B: polityka strukturalna i polityka spójności 
____________________________________________________________________________________________ 
 
projektowych, gdyż może ona poprawić rating kredytowy projektów przez zapewnienie 
stosownych gwarancji. Oznacza to, że część ryzyka związanego z projektami zostaje 
przeniesiona na EBI, który w fazie pilotażowej (2012-2013) otrzymuje z programu TEN-T 
ustalony wkład w wysokości 230 mln EUR. Za tym rozwiązaniem przemawia to, iż umożliwia 
ono korektę niedoskonałości rynku: wspomniano w tym kontekście o niewystarczającej 
płynności i awersji do ryzyka, jednak można wątpić, czy istotnie są to niedoskonałości 
rynku. KE oczekuje, że inicjatywa w zakresie obligacji projektowych przyniesie efekt 
dźwigni 15 do 20 razy przewyższający wkład KE, chociaż nie ma pewności co do dokładnej 
skali tego efektu dźwigni (SEC(2011)1237).  
 
Na uwagę zasługuje również wykorzystywanie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). PPP 
to sposób na strukturyzowanie projektów i przyciągnięcie środków finansowych z sektora 
prywatnego. Mimo rosnącej popularności PPP nie stanowią panaceum, gdyż rezultaty 
projektów realizowanych niedawno w ramach PPP okazały się niejednoznaczne. Niektóre 
projekty okazały się nierentowne, często ze względu na natężenie ruchu o wiele niższe od 
planowanego. Wykorzystywanie PPP jest szczególnie korzystne wtedy, gdy dane 
przedsięwzięcie pozwala przedsiębiorstwu budowlanemu na swobodę na etapie 
projektowania i budowy. PPP zawsze wymagają dobrego doradztwa w zakresie zamówień 
publicznych i nie powinno się sięgać po tę formę współpracy po to, by móc odnotować dane 
projekty jako operacje pozabilansowe, jak zdarzało się w przeszłości. Należy z wielką 
ostrożnością podchodzić do tych PPP, które zależą od dostępności lub mechanizmów 
płatności związanych z wynikami. 
 

Strategiczne i operacyjne dostosowanie funduszy UE 
W programie TEN-T finansowana jest głównie infrastruktura kolei oraz śródlądowych dróg 
wodnych, natomiast mniej więcej połowa znacznie większych przydziałów z Funduszu 
Spójności i EFRR dotyczy infrastruktury drogowej. Wynika to wprawdzie logicznie 
z odmiennych celów poszczególnych funduszy UE i odpowiada multimodalnemu 
charakterowi sieci kompleksowej, jednak grozi dalszym ograniczeniem projektów do 
transportu drogowego i utrudni osiągnięcie bardzo ambitnych celów (określonych w białej 
księdze w sprawie transportu z 2011 r.) związanych z przejściem na inne środki transportu. 
 
We wnioskach Komisji cele i deklarowane priorytety poszczególnych instrumentów 
dostosowano lepiej niż poprzednio. Przeznaczenie 10 mld z Funduszu Spójności na CEF oraz 
określanie z góry warunków, jakie należy spełnić w polityce spójności, przyczyni się do 
lepszego dostosowania strategicznego. Ponadto we wniosku dotyczącym CEF umożliwiono 
stosowanie stawek współfinansowania wyższych o 10 punktów procentowych w przypadku 
projektów przyczyniających się do dekarbonizacji lub poprawy połączeń transgranicznych. 
Kluczowe będzie jednak ustalenie właściwych kryteriów oceny tych celów. Ponadto 
wprawdzie cały pakiet strategiczny ma przyczyniać się do dekarbonizacji i przejścia na inne 
środki transportu, jednak nie oszacowano potencjalnej skali wkładu, jaki nowe wnioski 
dotyczące sieci TEN-T wniosą w osiąganie wspomnianych celów. 
 
Kwestie zasługujące na uwagę z perspektywy operacyjnej to wskazywanie 
i przygotowywanie projektów. Ponadto trudno koordynować wnioski o dotację 
z procedurami przetargowymi, szczególnie w przypadku projektów PPP. W pokonaniu tych 
przeszkód pomóc mogłoby określanie z góry warunków ukierunkowanych na tworzenie 
potencjału, a także wykorzystywanie w większej mierze instrumentów EPEC i JASPERS oraz 
większa koordynacja między JASPERS i funduszami zarządzanymi centralnie. 
 

Zalecenia polityczne 
Wprowadzenie odpowiednich ram jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do 
realizacji właściwych projektów w terenie. Na szczególną uwagę zasługują kryteria 

 4 
 



Instrumenty finansowania infrastruktury transportowej w UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

i mechanizmy wykorzystywane przy hierarchizacji projektów. Dotychczas nie zawsze 
dokonywano skutecznej oceny gospodarczych i klimatycznych skutków projektów TEN-T. 
Można by poprawić ten stan rzeczy dzięki ściślejszym i wiążącym wymogom kwantyfikacji 
skutków gospodarczych netto (analiza kosztów i korzyści) i skutków klimatycznych (ocena 
emisji dwutlenku węgla), a także dzięki symulacji modeli przepływów transportowych, na 
których bazują dane projekty. Ponadto dzięki zatwierdzaniu przez niezależne organy 
(najlepiej z państw członkowskich, które nie mają interesu w danym projekcie) i certyfikacji 
modeli przepływów transportowych można by zapewnić niezależne, rzetelne naukowo 
i bardziej przejrzyste procedury oceny. Należy zadbać, aby do ocen skutków gospodarczych 
i klimatycznych wykorzystywano identyczne prognozy przepływów transportowych. Wynik 
tych ocen powinien stanowić podstawę do hierarchizacji poszczególnych projektów lub do 
decyzji o stawce współfinansowania. 
 
Opłaty wnoszone przez użytkowników i internalizacja kosztów zewnętrznych mogą 
odgrywać kluczową rolę w optymalizacji wykorzystania infrastruktury, zwiększając dochód, 
który może być użyty do finansowania (skrośnego) nowej infrastruktury, i pomagając 
w przyciągnięciu inwestorów prywatnych. Zgodnie z obecnymi przepisami dotyczącymi 
finansowania z Funduszu Spójności i EFRR dochód z opłat ponoszonych przez użytkowników 
odejmuje się od łącznej kwoty projektu kwalifikującej się do współfinansowania. W ten 
sposób obecne przepisy zniechęcają do pobierania opłat od użytkowników i pośrednio 
faworyzują infrastrukturę drogową, ponieważ państwa członkowskie UE mają obowiązek 
wykorzystywania opłat pobieranych od użytkowników w przypadku infrastruktury kolejowej, 
a nie mają takiego obowiązku w przypadku dróg kołowych i śródlądowych dróg wodnych. 
Powiązanie między poszczególnymi celami można by poprawić, wprowadzając w kryteriach 
kwalifikowalności projektów (lub przynajmniej niektórych rodzajów projektów) szczególny 
wymóg wykorzystywania opłat pobieranych od użytkowników. Można również uwzględniać 
opłaty pochodzące od użytkowników przy ustalaniu priorytetów finansowania projektów 
przez UE lub różnicować maksymalne stawki współfinansowania w zależności od wpływu 
netto na poziom emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób polityka TEN-T mogłaby 
również przyczyniać się do przedstawionego w białej księdze celu pełnej internalizacji 
kosztów zewnętrznych. 
 
Stwierdzamy, że instrumenty innowacyjne ogólnie mogą pomóc zniwelować rozbieżności 
w poziomie finansowania i ograniczyć obciążenie finansowe sektora publicznego. Dyscyplina 
finansowa inwestorów prywatnych mogłaby wyjść projektom na dobre. Potrzebna jest 
jednak konsolidacja, usprawnienie i standaryzacja poszczególnych innowacyjnych 
instrumentów finansowych. 
 

Scenariusz oszczędności zasobów 
Doświadczenie pokazuje, że bardzo trudno jest zgromadzić wystarczające zasoby na 
szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę transportową, a w obecnej trudnej sytuacji 
może to okazać się jeszcze większym wyzwaniem. Dlatego jeżeli inwestycje – publiczne czy 
prywatne – nie sięgną poziomu zakładanego we wnioskach, może zaistnieć potrzeba 
rozważenia scenariusza alternatywnego (planu B). 
 
Taki plan B mógłby oznaczać, że w przypadku niewystarczających zasobów i ewentualnie 
niższego tempa wzrostu gospodarczego potrzebna będzie dalsza hierarchizacja w ramach 
wcześniej określonych sieci. Mogłaby ona opierać się na wynikach udoskonalonej i w pełni 
niezależnej analizy kosztów i korzyści oraz na wynikach oceny emisji dwutlenku węgla. Inne 
potencjalne elementy takiego scenariusza to większy nacisk na opłaty wnoszone przez 
użytkowników i na inteligentne systemy transportowe z myślą o efektywniejszym 
wykorzystywaniu przepustowości dostępnej infrastruktury. Zaleca się rozwinięcie 
dotychczasowych wniosków Komisji w tym kierunku. 


