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Встъпителни бележки

През юни 2011 г. предложенията на Комисията относно новия период на МФР 2014—
2020 г. бяха публикувани под заглавието: Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
(COM(2011)0500: част I и част II). Тези документи подчертават необходимостта от 
обръщане на по-голямо внимание върху добавената стойност за ЕС, осигуряване на 
основни политически приоритети, опростяване на правилата за финансиране и 
условност на финансирането (например при политиката на сближаване). Много важно 
послание е и възможността за привличане на средства от частния сектор с цел 
балансиране на бюджета на ЕС.

Пълноценното функциониране на единния пазар зависи от наличието на модерна и 
високо ефективна инфраструктура, особено в областта на транспорта, енергетиката и 
информационните и комуникационните технологии1.

В тази връзка през октомври 2011 г. Европейската комисия прие пакет с предложения 
за нова европейска инфраструктурна политика, която включва Регламент относно 
създаване на Механизма за свързване на Европа, Регламент относно преработените 
насоки за енергията, TEN-T и ИКТ, и предложение за стартиране на пилотен етап от 
инициативата за проектни облигации. Тези предложения за регламенти в момента се 
обсъждат в рамките на законодателния процес.

В съответствие със стратегията „Европа 2020“, приета от Европейския съвет през 
2010 г., Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) има за цел да подпомогне 
инфраструктури с европейско измерение, свързани с единния пазар, като целта е
подкрепата на ЕС за приоритетни мрежи да бъде предоставена до 2020 г. там, където 
европейското действие е оправдано в най-голяма степен2.

Както се посочва в доклада на проф. Монти, а също и в няколко резолюции на ЕП, 
транспортните връзки са от особено важно значение за една функционираща, 
интегрирана икономическа общност и за нейното социално и териториално 
сближаване. Въпреки това докато регулаторната интеграция постига напредък в 
рамките на ЕС и пазарите стават все по-интегрирани, липсват трансгранични 
физически междусистемни връзки. Има липсващи връзки, по-специално в по-новите 
държави членки, което създава разделителни линии между центъра и периферията на 
Европейския съюз. 

МСЕ има за цел финансиране на проектите от основната мрежа, които имат най-висока 
европейска добавена стойност, липсващи трансгранични връзки, основни задържащи 
фактори и многомодални възли, които носят полза на всички държави членки, за да им 
осигурят равен достъп до вътрешния пазар и да ускорят инфраструктурното развитие, 
от което се нуждае ЕС. 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет 
и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, Брюксел, 29.6.2011 г.
2 Неофициален документ на Комисията относно управлението на сумата от 10 милиарда евро, 
прехвърлени от Кохезионния фонд, които да бъдат усвоени в съответствие с правилата на Механизма за 
свързване на Европа, 30.4.2012 г., стр. 1.
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Деликатни въпроси в предложението на Комисията 

Бюджетни последствия — прехвърляне на 10 милиарда евро от Кохезионния 
фонд

Комисията предлага да разпредели 50 милиарда евро за периода 2014—2020 г. за 
Механизма за свързване на Европа, като 10 милиарда евро трябва да бъдат прехвърлени 
от Кохезионния фонд и да бъдат изразходени за проекти в транспортния сектор на 
държавите членки, за които финансирането от Кохезионния фонд е допустимо1.

Член 84 от предложението на Комисията за Общи разпоредби за регулиране на 
структурните и кохезионните фондове (РОР) предлага помощта от Кохезионния фонд 
за транспортна инфраструктура във връзка с Механизма за свързване на Европа да бъде 
10 милиарда евро (в цени към 2011 г.), като Комисията приеме решение чрез акт за 
изпълнение, където се определя сумата, която да бъде прехвърлена от заделената за 
Кохезионния фонд сума на всяка държава членка. Разпределените на всяка държава 
членка финансови средства по Кохезионния фонд се намаляват съответно на 
пропорционална база.

Така че от сумата от 31,7 милиарда евро, отпуснати за транспорт, делът на Кохезионния 
фонд в размер на 10 милиарда евро, се използва съгласно правилата на МСЕ, 
изключително за държави членки, които имат право да усвояват средства от 
Кохезионния фонд2, за да се осигурят интелигентни, устойчиви и изцяло 
взаимосвързани транспортни мрежи и за да се обърне внимание на липсващите връзки 
и на инфраструктурния дефицит в включените в Кохезионния фонд държави членки. 
Новата система ще продължи да осигурява по-благоприятни условия за финансова 
подкрепа от Кохезионния фонд — по-високо равнище на съфинансиране3 до 85 % за 
всички видове допустими проекти. Това ще допълни транспортните приоритети на 
политиката на сближаване, като се обърне по-специално внимание на реализирането на 
трансгранични проекти и на проекти в железопътния сектор.

Подбор на проекти

Проектите относно основната мрежа в областта на транспорта, представени в част I от 
приложението към предложението за регламент, за включените в Кохезионния фонд 
държави членки бяха предварително определени от Комисията, след консултации и в 
сътрудничество със засегнатите държави членки по отношение на портфейла на техния 
проект, както и по време на двустранни и тристранни срещи с представители на 
Генерална дирекция „Регионална политика“.

                                               
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за 
свързване на Европа, 19.10.2011 г., член 5.
2 Пак там 3, член 11, параграф 1.
3 Пак там 3, член 11, параграф 3.
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Принципи

 Качеството на проектите — цялостност и яснота на предложението, описание на 
планираните дейности, съгласуваност между целите, дейностите и планираните 
ресурси, стабилност на процеса на управление на проекта — е един от основните 
критерии за избор на проектите по текущата програма TEN-T и се приема за 
основен фактор за осигуряване на успеха на програмата. При избора на проекти 
за Механизма за свързване на Европа обаче, качеството е само един от 
критериите, но не и единственият критерий за избор. Комисията избира не само 
проекти, които получават максимална оценка за качество, но и в максимална 
степен обръща внимание на националното разпределение1. При все това 
националните разпределения са несъвместими с принципа за тръжните 
процедури, тъй като не може да съществува конкуренция, ако получаването на 
средства е сигурно. Поради това Комисията ще използва различните стъпки на 
процедурата за избор на проект при прилагането на това правило. Правилото за 
спазване на националното разпределение се прилага във втория етап от подбора. 
Възможно е по време на първата покана през 2014 г. да не се постигне подходящ 
баланс поради липсата на този етап на налични концептуално зрели проекти с 
достатъчно добро качество. Този дисбаланс ще бъде коригиран по време на 
следващите покани от многогодишната работна програма2.

 Правилото „ползвай или губиш“ засилва натиска върху реализирането на 
висококачествени проекти в съответствие с решението за финансиране. Освен 
това то ще осигури стабилен политически натиск върху достиженията на 
избраните проекти, които биха доставили висока добавена стойност за ЕС, което 
често пъти се е оказвало трудна задача за много държави членки, включително 
за някои от включените в Кохезионния фонд държави. Възможността на 
Комисията да преразпредели неизползвани средства на нови проекти чрез нови 
тръжни процедури за предложения е важен елемент от стимулирането/може да 
служи като стимулатор за реализирането на проекти. Този принцип обаче няма 
да се прилага „сляпо“ за проектите. Комисията и Изпълнителната агенция на 
TEN ще предлагат подкрепа по време на реализирането на проекта, за да 
поставят акцент върху „ползването“ и избягване на „губенето“. Въпреки това 
финансирането, отпуснато в съответствие с принципа „ползвай или губиш“, ще 
бъде реинвестирано за проектите на включените в Кохезионния фонд държави в 
компонента от 10 милиарда евро на МСЕ за съфинансиране на проекти в 
държавите членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд3.

Споделено управление срещу централизирано управление

Политиката на сближаване се прилага в съответствие с принципа за споделено 
управление между Съюза и държавите членки и регионите, докато Механизмът за 
свързване на Европа, включително 10-те милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния 

                                               
1 Пак там 3, член 11, параграф 2.
2 Пак там 2, страници 4, 8. 
3 Пак там 2, страници 4, 9.
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фонд, ще се управлява съгласно принципа за централизирано управление.

Централизирано управление означава, че изборът на проекти и цикълът на 
финансиране и контрол се извършват директно от отделите или службите на 
Комисията, например от изпълнителни агенции. Така че определянето на проектите ще 
се извърши от Комисията чрез изготвяне на годишни и многогодишни работни 
програми (предназначени за приемане от Комисията след одобрението на държавите 
членки, обект на процедура по разглеждане). Тези работни програми определят 
бюджета, приоритетите и критериите за подбор и възлагане на поканите за представяне 
на предложения. Въпреки че Комисията ще следи отблизо реализирането на проектите 
и техните резултати, тя няма да се намесва в реализирането на място от държавите 
членки: оценяването на местните алтернативи и техните взаимовръзки с регионалните 
и националните мрежи ще продължи да бъде от компетентността на националните и 
регионалните органи.

Централизираното управление и поканите за представяне на предложения обаче се 
различават от принципа за „обслужване по реда на постъпване на заявленията“. 
Съгласно предложението за МСЕ този принцип ще се прилага само за инструменти за 
финансиране, а не за субсидии1. 

Въпросът за концептуална зрялост на проектите

За да направи оценка на тревогите, свързани с изискването за наличие на концептуално 
зрели проекти с достатъчно добро качество, които са готови за конкретната 
многогодишна работна програма от 2014 г. за 10-те милиарда евро, прехвърлени от 
Кохезионния фонд, Комисията възнамерява да стартира няколко многогодишни 
работни програми и свързани покани, за да даде време на държавите членки да 
подготвят най-трудните проекти. Освен това като се има предвид сложността на 
проектите, предвидени по МСЕ, Комисията възнамерява да използва експертните 
познания на JASPERS, за да продължи разработването на помощ с оглед укрепване, 
където е необходимо, на административния капацитет. 2012 и 2013 г. ще бъдат 
посветени на изготвянето на проекти. Освен това Регламентът за МСЕ предвижда 
финансиране на действия за подкрепа на програмата2. 

Вече е отпусната координирана помощ за разработване на проектите, предвидена в 
приложение I от Регламента за МСЕ със средства по линия на TEN-T (подкрепа за 
проучвания и предварителни действия в годишните покани 2007—2013 г., стартиране 
на проекти, които ще бъдат завършени през 2014—2020 г.) както и чрез техническата 
помощ по линия на политиката на сближаване, която е политиката на TEN-T (и 
следователно приложение I от Регламента за МСЕ), референтната рамка за определяне 
на основните транспортни проекти на ЕС.

Използване на финансови инструменти3

                                               
1 Пак там 2, стр. 5, 6.
2 Пак там 2, стр. 6.
3 Пак там 3, членове 14, 15.
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С цел да се увеличи въздействието на бюджетните средства на ЕС, Комисията предлага 
да се оползотвори по-систематично използването на иновационни финансови 
инструменти, за да се допълни финансирането чрез субсидии и да се балансират 
инвестициите. Според предложението за МСЕ бюджетът за финансови инструменти ще 
идва от компонента от 21,7 милиарда евро на МСЕ, дори и за държавите членки, които 
са допустими по линия на Кохезионния фонд1.

Предложението предвижда по-конкретно използването на следните финансови 
инструменти, без разбира се да се изключва използването на други инструменти:

- основен капитал — основният капитал представлява осигуряване на рисков 
капитал, обикновено от заинтересовани страни по проекта, страни, които имат 
интерес от реализирането на проекта. Например дадено строително дружество 
може да осигури основен капитал за финансовата структура на ПЧП, в което 
участва. Основен капитал могат да осигуряват и трети страни. 
Инфраструктурните фондове и — все повече — пенсионни фондове осигуряват 
основен капитал за редица транспортни проекти в цяла Европа (и извън нея). 
Основният капитал представлява остатъчният иск или дял в най-нисшия клас 
инвеститори в даден проект. В случай на проблем с проекта основният капитал 
ще се използва най-напред за разрешаването на всякакви проблеми — като по 
този начин се осигурява защита за доставчиците на финансови средства, стоящи 
по-високо в капиталовата структура. При обичайни условия притежателите на 
основен капитал ще получат плащания (дивиденти), само ако проектите 
отговарят на или превишават очакванията. От друга страна възстановяване на 
средствата на кредиторите се извършва независимо от ефективността на 
проекта.

- Гаранции по кредити — те представляват правнообвързващи споразумения, 
съгласно които трета страна гарант (обикновено банка с висок кредитен 
рейтинг) се съгласява срещу такса да заплати част или цялата сума, дължима по 
кредит, в случай на неизплащане от страна на кредитополучателя. 
Осигуряването на гаранция по кредит може да насърчи някои банки да 
финансират проекти, които в противен случай те не биха финансирали поради 
доловения кредитен риск.

Забележки и предложения на докладчика по становище

Най-напред докладчикът по становището приветства предложението на Комисията за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа, тъй като счита, че той е необходим 
инструмент за гарантиране на ефективни, интелигентни, устойчиви и взаимосвързани 
транспортни, енергийни и цифрови системи.

По отношение на прехвърлянето на 10 милиарда евро от Кохезионния фонд и 
отделянето им в рамките на МСЕ за проекти за транспортна инфраструктура 

                                               
2 Пак там 2, стр. 7.
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изключително в полза на държави членки в приложното поле на Кохезионния фонд, 
докладчикът по становището е информиран за съществуващите резерви и дори 
противопоставяне от страна на повечето включените в Кохезионния фонд държави 
членки. Въпреки това докладчикът по становището счита, че Европейският парламент 
носи отговорност като съзаконодател да работи по предложението на Комисията и да 
направи необходимите разяснения на текста с цел осигуряване на подкрепата на всички 
държави членки за едно добро предложение с европейска добавена стойност.

Освен разясняването на неяснотите на предложението на Комисията по смисъла, който 
вече беше представен в първата част от настоящия работен документ, докладчикът по 
становището прави следните допълнителни предложения:

Сумата от 10 милиарда евро, прехвърлени от Кохезионния фонд, не следва да се 
включва в методиката за превишаване на БВП с 2,5 %

На принципно ниво не е логично в превишаването да се включва централно управляван 
инструмент като МСЕ. Повечето от проектите, които ще се финансират, са 
трансгранични проекти и превишаването може да доведе до неравномерно третиране и 
от двете страни на проекта. Освен това то въвежда за включените в Кохезионния фонд 
държави членки елемент на неравно третиране между сумите от 21,7 милиарда евро и 
10 милиарда евро, тъй като по време на реализирането на проектите, които имат 
конкурентен характер, подобен таван, като изцяло фиксираните държавни пакети, не 
може да се спазва.

Укрепване на финансирането на инфраструктура в трансгранични региони

В много гранични региони настоящата инфраструктура все още отразява тесни 
национални принципи (а не електорален приоритет за държавите членки, които 
предпочитат инфраструктурни инвестиции в центъра, въпреки че е особено важно да се 
възползват от процеса на европейска интеграция и от вътрешния пазар), и съответните 
региони страдат поради своето периферно местоположение. Множество приоритетни 
проекти наистина се отнасят до транснационални инфраструктурни проекти, но често 
пъти проекти в трансграничните участъци се приключват най-накрая или въобще не 
биват приключени. 

Поради това докладчикът по становището предлага да се заяви ясно в рамките на 
първата специфична секторна цел1, че затрудненията и липсващите връзки следва да 
бъдат премахнати както в рамките на транспортните инфраструктури, така и при 
свързващите звена между тях в гранично-пропускателните пунктове и в тази връзка да 
се използват квоти и по-високи проценти на съфинансиране. 

Така че държавите членки следва да бъдат задължени да инвестират 30 % от 
финансирането по линия на МСЕ в проекти в трансгранични региони с проценти на 
съфинансиране, посочени в член 10, параграф 2, буква б), подточка i) от 
Предложението на Комисията за МСЕ. Освен това разпоредбата, посочена в член 10, 

                                               
1Пак там 3, член 4, буква a), подточка i).
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параграф 5 (увеличение на съфинансирането с до 10 %), следва да се прилага също за 
действия, осигуряващи трансгранични взаимодействия.

Взаимодействия по отношение на инфраструктурни трансгранични проекти следва 
също така да се разработват с програми за териториално сътрудничество, финансирани 
по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Освен това 
докладчикът по становището счита, че подобни инфраструктурни, трансгранични 
проекти дори и в по-богати региони, следва да са изрично допустими по линия на 
ЕФРР.

На последно място, но не по важност, заслужава да се отбележи, че обхващатата целия 
ЕС визия за дълъг коридор, който се простира извън националните граници, е 
необходима, за да се идентифицират и премахнат бариерите (инфраструктурни, 
технически и административни) за безпроблемен, оперативно съвместим и 
интермодален транспорт. Тези бариери не само увреждат дълбоко европейската 
конкурентоспособност чрез увеличаване на разходите и намаляване на надеждността на 
логистичната верига — те също така засягат асиметрично по-периферните страни и по 
този начин влошават териториалното сближаване на ЕС.

Инструмент за по-тясно свързване

Държавите с финансови затруднения са най-зависими от инвестициите в 
инфраструктура, тъй като те стимулират растежа и генерират заетост. Следователно 
държавите членки, които попадат в обхвата на член 22 и член 110, параграф 3 от 
Предложението за МСЕ, освен по-високия процент на съфинансиране с до 10 % по 
линия на МСЕ1, следва да използват ресурсите, идващи от коригирани или 
възстановени парични потоци в рамките на своите национални пакети за 
инфраструктурни проекти. Съответните суми следва да се управляват централизирано 
от Комисията в рамките на програма за конкурентоспособност и растеж. Това следва да 
насърчи инвестициите както в национални, така и в инфраструктурни проекти и по този 
начин ще допринесе за европейска добавена стойност.

                                               
1 Пак там 3, член 11, параграф 3.


