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ФИНАНСИРАНЕ НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИТЕ МРЕЖИ

Трансевропейските мрежи (TEN) отчасти се финансират от Европейския
съюз, отчасти от държавите членки. Финансовата помощ от ЕС служи като
катализатор, като държавите членки трябва да осигурят основната част от
финансирането. Финансирането на трансевропейските мрежи може също
така да бъде допълвано със средства от структурните фондове, с помощ
от Европейската инвестиционна банка или с участие на частния сектор.
Създаването на Механизма за свързване на Европа през 2013 г. представлява
важна реформа за трансевропейските мрежи.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Дял XVI от Договора за функционирането на Европейския съюз, чийто член 171
предвижда възможността да се отпуска помощ от ЕС за проекти от общ интерес,
които отговарят на изискванията, определени в насоките.
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа,
за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010.

ЦЕЛИ

Да се допринесе за създаването на трансевропейски мрежи в областта на
транспорта, енергетиката и телекомуникациите чрез целенасочена финансова
подкрепа от ЕС (3.5.1).

РЕЗУЛТАТИ

А. Определяне на общите условия за финансиране на проекти
По принцип финансирането от ЕС служи като катализатор за проекти. Държавите
членки трябва да осигурят основната част от средствата, освен в случая
с помощите по линията на Кохезионния фонд, където по традиция участието на
ЕС е по-значително.
Първите принципи за финансиране са определени с Регламент № 2236/95 на
Съвета от 18 септември 1995 г., посочващ основните правила за отпускане на
финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.5.1.pdf


Справочник за Европейския съюз - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

1. Помощта от ЕС за проекти се предоставя под една или няколко от следните
форми:
— съфинансиране на проучвания относно проекти и други мерки за техническа

подкрепа (по принцип без да се превишават 50% от общата стойност);

— вноски за премиите за гарантиране на заеми от Европейския инвестиционен
фонд или от други финансови институции;

— лихвени субсидии за заеми, отпускани от Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) или от други публични или частни финансови институции;

— пряка безвъзмездна помощ за инвестиции в надлежно обосновани случаи.

2. Постепенно са определени следните критерии по отношение на проектите:
— при телекомуникационните и енергийните мрежи помощта на ЕС не трябва

да води до нарушаване на конкуренцията между предприятията в съответния
сектор;

— проектите трябва да допринасят за осъществяването на целите на мрежите;

— проектите трябва да бъдат икономически осъществими;

— зрялост на проекта и стимулиращ ефект на намесата на ЕС;

— преки или косвени въздействия върху околната среда и заетостта, като
постепенно се включват пълни анализи на разходите и ползите, анализи на
въздействието върху околната среда и др.;

— координация на графика на различните части на проекта, например при
трансграничните проекти.

Финансираните проекти трябва да бъдат в съответствие с правото и политиките
на ЕС, по-специално в областта на опазването на околната среда, конкуренцията
и възлагането на обществени поръчки. Последователни регламенти, определящи
общи правила за предоставяне на финансиране от страна на ЕС, въвеждат
редица нови елементи, включително:
— многогодишни и едногодишни програми в областта на транспорта и

енергетиката за отпускане на финансова помощ от ЕС за избраните проекти;

— за помощта от ЕС за проучвания е определен таван от 50%, независимо
от съответния проект, а за помощта за приоритетни проекти – 10% до 30%
в областта на транспорта (с максимум 30% за трансграничните участъци от
приоритетни проекти);

— рисковият капитал е включен и взаимосвързан като част от финансовата
помощ от страна на ЕС;

— финансовата рамка за периода 2007–2013 г. предвижда 8 168 милиона
евро за трансевропейските мрежи (TEN), от които 8 013 милиона евро за
транспорта (трансевропейска транспортна мрежа – TEN-T) и 155 милиона
евро за енергетиката (трансевропейска енергийна мрежа – TEN-E).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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На 14 декември 2021 г. Комисията публикува законодателно предложение
(COM(2021)0812) за преразглеждане на насоките за трансевропейската
транспортна мрежа, за да ги приведе в съответствие с целите на Европейския
зелен пакт и целите в областта на климата на Европейския закон за климата.
Намерението е с предложения регламент да се координират европейските
транспортни коридори и хоризонталните приоритети. С него също така се цели да
се гарантира, че се постига напредък по всеки коридор и хоризонтален приоритет
и че това се осъществява по последователен начин. Поради това от Комисията ще
се изисква да потърси становището на европейските координатори за коридорите
на основната мрежа, когато разглежда заявления за финансиране от Съюза по
линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за европейски транспортни
коридори или хоризонтални приоритети в рамките на мандата на европейските
координатори. От европейските координатори се изисква да проверяват дали
проектите, предложени от държавите членки за съфинансиране по линия на МСЕ,
са в съответствие с приоритетите на работния план във връзка с коридорите.
Предложението все още предстои да бъде разгледано на първо четене
в Парламента.
На 15 декември 2020 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на
Регламент (EС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура (TEN-E) с цел засилване на подкрепата за модернизирането
на европейската трансгранична енергийна инфраструктура и постигане на
целите на Европейския зелен пакт. Следователно, преразгледаният Регламент
(EС) 2022/869 допринася за постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта
на енергетиката и климата и на неговата цел за неутралност по отношение на
климата до 2050 г. и за гарантиране на междусистемните връзки, енергийната
сигурност, пазарната и системната интеграция и конкуренцията в полза на всички
държави членки, както и достъпните цени на енергията. С насоките най-вече
се прекратява подкрепата от ЕС за нови проекти за природен газ и нефт и
се въвеждат задължителни критерии за устойчивост за всички проекти от общ
интерес.
В отговор на нестабилността и смущенията на световния енергиен пазар,
причинени от руското нашествие в Украйна, през май 2022 г. Комисията представи
плана REPowerEU с двойна цел: справяне с кризата в областта на климата и
прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които се
използват като икономическо и политическо оръжие. Предложените мерки са
съсредоточени върху икономиите на енергия, диверсификацията на енергийните
доставки (включително вноса на втечнен природен газ) и ускореното въвеждане
на енергия от възобновяеми източници (включително зелен водород). Планът
съдържа някои допълнителни инвестиции в инфраструктура за природен газ,
възлизащи по приблизителни оценки на около 10 милиарда евро, които да
допълнят съществуващия списък на проекти от общ интерес. Освен това беше
счетено, че по-бързото разгръщане на проекти от общ интерес в областта
на електроенергетиката е от съществено значение за адаптирането на

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1664452860291&uri=CELEX%3A32022R0869
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1664452860291&uri=CELEX%3A32022R0869
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1653033742483&uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN


Справочник за Европейския съюз - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

електроенергийната мрежа към бъдещите нужди, и то ще бъде подкрепено чрез
МСЕ.
Б. Допълнителни възможности за финансиране
1. Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС
През периода 2000–2006 г. тези фондове допринесоха с около 26 милиарда
евро за проектите за TEN – по-специално чрез Кохезионния фонд в Гърция,
Ирландия (до 2003 г.), Португалия и Испания, както и в 10-те държави членки,
присъединили се към ЕС през 2004 г. Последните получиха предприсъединителна
помощ, възлизаща на 2,48 милиарда евро, както и помощ от 4,24 милиарда
евро в рамките на Кохезионния фонд и 2,53 милиарда евро в рамките на
другите структурни фондове. От общото предприсъединително и кохезионно
финансиране приблизително 50% или 3,9 милиарда евро бяха отпуснати за
проекти за TEN-T.
2. Помощ от Европейската инвестиционна банка
Няма териториални ограничения за кредитите от ЕИБ, те се отпускат съгласно
банкови критерии, които включват осъществимостта на проекта от финансова
гледна точка (възможност за изплащане), както и от техническа и екологична
гледна точка. Например между 1995 г. и 2005 г. ЕИБ е отпуснала заеми за проекти
за TEN в размер на около 65 милиарда евро.
В. Финансова рамка за периода 2020–2027 г.
Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет
на ЕС на 2 май 2018 г. То беше последвано от законодателни предложения
за 37 секторни програми, включително селското стопанство, „Еразъм“ и
„Хоризонт Европа“. В отговор на безпрецедентната криза, предизвикана от
COVID-19, на 27 май 2020 г. Комисията предложи временния инструмент за
възстановяване NextGenerationEU с бюджет от 750 милиарда евро, както и
целеви увеличения на бюджета на ЕС за периода 2021–2027 г. Държавните и
правителствените ръководители от ЕС постигнаха в крайна сметка политическо
споразумение през юли 2020 г., а Парламентът и Съветът го одобриха през
ноември 2020 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

От декември 2013 г. насам ЕС прилага нова политика по отношение на
инфраструктурата на трансевропейските транспортни мрежи: Механизма за
свързване на Европа (МСЕ), чийто бюджет надхвърля 30,4 милиарда евро за
периода до 2020 г. и е в размер на 30 милиарда евро за периода 2021–2027 г. МСЕ
има за цел да се постигнат полезни взаимодействия в областта на транспорта,
телекомуникациите и енергетиката, да се повиши ефективността на действията
на ЕС и да се даде възможност за оптимизиране на разходите за изпълнение.
Той има за цел да се ускорят инвестициите в областта на трансевропейските
мрежи и да се стимулира финансирането както от публичния, така и от частния
сектор, като същевременно се повишава правната сигурност и се спазва
принципът на технологична неутралност.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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А. Общи цели
Механизмът за свързване на Европа има за цел:
— да подпомага изпълнението на проекти от общ интерес, които са насочени

към развиване и изграждане на нова инфраструктура и услуги или към
модернизиране на съществуващата инфраструктура и услуги в областта на
транспорта, телекомуникациите и енергетиката;

— да подпомага проекти с европейска добавена стойност и значителни
обществени ползи, които не получават подобаващо финансиране от пазара;

— да допринася за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез изграждане
на трансевропейски мрежи, които отчитат очакваните бъдещи транспортни
потоци, и чрез създаване на по-благоприятна среда за частни, публични или
смесени инвестиции;

— да даде възможност на ЕС да постигне своите цели за устойчиво развитие,
като по този начин допринесе за неговите средносрочни и дългосрочни цели
за намаляване на въглеродните емисии.

1. В транспортния сектор подкрепа ще се предоставя за проекти от общ
интерес, насочени към:
— отстраняване на затрудненията, дължащи се на недостатъчен пропускателен

капацитет, изграждане на липсващите връзки, и по-специално – подобряване
на трансграничните участъци;

— осигуряване на устойчиви и ефикасни транспортни системи в дългосрочен
план, с цел подготовка за очакваните бъдещи транспортни потоци, както
и осигуряване на условия за декарбонизация на всички видове транспорт;
както и

— оптимизиране на интеграцията и взаимосвързаността на видовете
транспорт и засилване на оперативната съвместимост на транспортните
услуги, като същевременно се осигурява достъпността на транспортната
инфраструктура.

2. В сектора на енергетиката подкрепата ще има за цел:
— стимулиране на конкурентоспособността чрез насърчаване на по-

нататъшното интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната
съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи;

— засилване на сигурността на енергийните доставки на Съюза; както и

— допринасяне за устойчивото развитие чрез интегриране на енергията
от възобновяеми енергийни източници в разпределителните мрежи и
разработване на интелигентни енергийни мрежи и мрежи за въглероден
диоксид.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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3. В сектора на телекомуникациите МСЕ ще подкрепя:
— общи услуги, платформи за основни услуги и действия за подкрепа на

програми, които ще се финансират посредством безвъзмездни средства и/
или обществени поръчки;

— действия в областта на широколентовите мрежи, които ще се финансират
посредством финансови инструменти.

Б. Бюджет за МСЕ за периода 2021–2027 г.
Комисията предложи на 6 юни 2018 г., в рамките на бюджета на ЕС за
периода 2021–2027 г., да се разшири програмата на МСЕ след 2020 г. с обща
цел подпомагане на инвестициите в европейските инфраструктурни мрежи
в секторите на транспорта, енергетиката и телекомуникациите (COM(2018)0438).
Предложеният общ бюджет на МСЕ възлиза на 42,3 милиарда евро (по текущи
цени), като специално за транспорта са предвидени 30,6 милиарда евро,
за енергетиката – 8,65 милиарда евро, а за цифровите мрежи – 3 милиарда евро.
Полезните взаимодействия между трите сектора и засиленото трансгранично
сътрудничество в областта на енергията от възобновяеми източници са сред
ключовите области, към които трябва да е насочен МСЕ след 2020 г., за да се
ускори цифровизацията и декарбонизацията на икономиката на ЕС. Освен това
Комисията предлага да се отделят 60% от общия бюджет на МСЕ за постигане
на целите в областта на климата.
В областта на транспорта МСЕ цели да ускори завършването на двете нива на
TEN-T и разгръщането на европейски системи за управление на движението,
като например Европейската система за управление на железопътното движение
и проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното
европейско небе, и да подпомага прехода към интелигентна, устойчива,
приобщаваща, безопасна и сигурна мобилност чрез въвеждане на европейска
мрежа от инфраструктура за зареждане с алтернативни горива. В предложението
се предвижда новият МСЕ да подкрепя също така гражданската/военната
транспортна инфраструктура с двойна употреба, за да се адаптират европейските
транспортни мрежи към военните изисквания и да се подобри военната
мобилност в ЕС.
В отговор на пандемията от COVID-19 Комисията публикува на 27 май 2020 г.
своето предложение за коригирана многогодишна финансова рамка (МФР)
(COM(2020)0442). Извънредното заседание на Европейския съвет през юли
2020 г. обаче доведе до намаляване на предложеното финансиране за бюджета
на МСЕ за транспорта (EUCO 22/20). Европейският парламент даде одобрението
си за Регламента за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021–
2027 г. на 16 декември 2020 г.
През март 2021 г. преговарящите от Съвета и Парламента постигнаха,
в съответствие със заключенията на Европейския съвет от юли 2020 г.,
предварително споразумение за разпределяне на финансирането, както следва:
— сектор транспорт: 25,81 милиарда евро, включително 11,29 милиарда евро

за държавите, които се възползват от Кохезионния фонд;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1528878837354&uri=CELEX:52018PC0438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0442&from=BG
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/media/47343/1011-12-20-euco-conclusions-bg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Connecting+Europe+Facility:+informal+agreement+with+European+Parliament+on+the+post-2020+programme
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— сектор енергетика: 5,84 милиарда евро;

— цифров сектор: 2,06 милиарда евро.

В областта на транспорта МСЕ 2.0 ще насърчава взаимосвързани и
мултимодални мрежи за развитието и модернизацията на железопътната и
шосейната инфраструктура и инфраструктурата за транспорт по вътрешни водни
пътища и море, както и безопасната и сигурна мобилност. С приоритет ще
се ползва по-нататъшното развиване на трансевропейските транспортни мрежи
(TEN-T), като се акцентира върху липсващите връзки и трансграничните проекти
с добавена стойност от ЕС. С 1,56 милиарда евро от бюджета за транспорта ще
се финансират големи железопътни проекти между държавите – бенефициери на
Кохезионния фонд.
Съветът постигна обща позиция на 16 юни 2021 г. и споразумението беше прието
от Парламента на второ четене на 7 юли 2021 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В подкрепа на трансевропейските мрежи Европейският парламент
последователно настоява да се дава приоритет на по-екологични видове
транспорт по отношение на финансирането, като се отпускат над 50% от
финансирането на инфраструктура за проекти за железопътен транспорт
(включително комбиниран транспорт) и се определи максимален размер от
25% за пътните проекти. От друга страна, Парламентът последователно
подчертава необходимостта Комисията да осигури координация и съгласуваност
на проектите, финансирани със средства от бюджета на ЕС, от ЕИБ,
от Кохезионния фонд, от Европейския фонд за регионално развитие или от други
финансови инструменти на ЕС.
След решението на Съвета в края на 2005 г. за мащабно намаление по отношение
на първоначалното предложение на Комисията Парламентът, в последвалите
преговори за финансовите аспекти на предложението, призова за повишаване
на размера на помощите, предназначени за трансевропейските мрежи.
В окончателното споразумение със Съвета Парламентът постигна увеличение
от 500 милиона евро и допълнителни средства от ЕИБ за изграждането на
трансевропейските мрежи.
На 7 юни 2011 г. Парламентът, в рамките на преразглеждането на правилата за
облагане на пътния транспорт (Директива за евровинетките), одобри компромиса
със Съвета, предвиждащ най-малко 15% от приходите от таксите за външни
разходи и инфраструктурни такси на всяка държава членка да се използват
за финансиране на проектите за TEN-T, за да се повиши устойчивостта на
транспорта. Този процент следва да се увеличава постепенно с течение на
времето.
В рамките на участието на Парламента в изготвянето на Регламента за МСЕ
(обединени усилия от страна на трима докладчици, две парламентарни комисии
и всички политически групи) Парламентът пое основна роля в осигуряването на
значителни средства на ЕС за трансевропейските мрежи за периода 2014–2020 г.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0339_BG.html
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При вземането на решения относно годишните бюджети на ЕС Парламентът
взе предвид бюджетните кредити, разпределени за МСЕ и за „Хоризонт 2020“.
В своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно мандата за тристранната среща във
връзка с проектобюджета за 2016 г. Парламентът приветства мобилизирането на
общия марж за поетите задължения за осигуряването на част от 8-те милиарда
евро за Гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции,
вместо да се разчита само на съкращенията по отношение на „Хоризонт 2020“
и МСЕ. Парламентът припомни обаче крайната си цел за свеждане до минимум
във възможно най-голяма степен на въздействието върху тези две програми.
Поради това той настоя за допълнително компенсиране на съкращенията
по отношение на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да се предостави възможност тези
програми изцяло да постигнат своите цели.
Освен това в своята резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки за
изготвянето на бюджета за 2017 г. Парламентът потвърди ангажимента си за
укрепване на „Хоризонт 2020“ и МСЕ чрез годишната бюджетна процедура, за
да се компенсират във възможно най-голяма степен съкращенията, договорени
за МСЕ по време на преговорите относно създаването на Европейския фонд за
стратегически инвестиции.
В отговор на предложението на Комисията от 2018 г. относно МСЕ за
периода след 2020 г. комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и комисията
по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) изготвиха съвместен проект
на доклад. Тримата докладчици споделяха становището, че предложението на
Комисията не е достатъчно амбициозно по отношение на разпределянето на
средства от МСЕ за транспорта, и подчертаха инвестиционните потребности
на сектора, в допълнение към ползите, които подобряването на свързаността
би могло да донесе за ЕС. Наред с другото, те насочиха вниманието
към необходимостта от допълнително опростяване на правилата на МСЕ и
значението на осигуряването на съгласуваност между различните фондове
на ЕС, подпомагащи проекти в областта на транспорта, енергетиката и
цифровите технологии. Докладчиците изтъкнаха необходимостта от засилване
на парламентарния контрол върху приоритетите на МСЕ и от подобряване на
наблюдението на МСЕ.
Съвместният доклад, включваш увеличение с около 10% на бюджета
за транспортни проекти, беше приет от двете комисии през ноември
2018 г. Парламентът прие решението на първо четене през април 2019 г.,
а окончателният акт беше подписан през юли 2021 г. (2018/0228(COD)).
През февруари 2019 г. Парламентът одобри законодателния доклад относно
оптимизирането на мерките по TEN-T (2018/0138(COD), съдържащ насоки
относно финансовата помощ. В нова разпоредба в доклада се взема
предвид спазването на сроковете, определени в Регламента за МСЕ, като
един от критериите за подбор на проектите, представени в рамките на
МСЕ. Междуинституционалните преговори започнаха през септември 2019 г.,
а на 17 юни 2020 г. беше постигнато споразумение.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0015_BG.pdf
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През юли 2020 г. Парламентът прие резолюция, в която приветства
споразумението относно мерките в отговор на пандемия от COVID-19
като положителна стъпка, но изрази съжаление, наред с другото, относно
съкращенията на безвъзмездните средства в рамките на фонда за
възстановяване.
В своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно преразглеждането на
указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура Парламентът
подчерта необходимостта да се гарантира, че разходите и подборът на проекти от
общ интерес са в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на Парижкото
споразумение.

Davide Pernice / Kristi Polluveer
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0199_BG.html
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