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Įžanginės pastabos

2011 m. birželio mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
(COM(2011) 500, I ir II dalys), kuriame pateikė pasiūlymus dėl kitos 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos. Šiuose dokumentuose pabrėžiama, kad reikia skirti 
daugiau dėmesio ES papildomai naudai įgyvendinant pagrindinius politikos prioritetus ir 
supaprastinant finansavimo taisykles bei sąlygas (pvz., sanglaudos politikos srityje). Be to, 
galimybė pritraukti privačiojo sektoriaus lėšas siekiant optimizuoti ES biudžetą laikoma vienu 
iš pagrindinių principų.

Gerai veikianti bendroji rinka priklauso nuo šiuolaikiškos ir itin našios infrastruktūros, visų 
pirma transporto, energetikos, informacinių ir ryšių technologijų srityse1.

Todėl 2011 m. spalio mėn. Europos Komisija patvirtino pasiūlymų dėl naujos Europos 
infrastruktūros politikos rinkinį, į kurį įtrauktas Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
reglamentas, reglamentai dėl persvarstytų energetikos, TEN-T ir IRT gairių ir pasiūlymas 
pradėti bandomąjį projektų obligacijų iniciatyvos etapą. Šiuo metu šie pasiūlymai dėl 
reglamentų svarstomi teisės aktų leidybos procese.

Pagal 2010 m. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą strategiją „Europa 2020“ Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paskirtis – remti Europos ir bendrosios rinkos masto 
infrastruktūras, nukreipiant ES paramą prioritetiniams tinklams, kuriuos reikia sukurti iki 
2020 m. tose srityse, kuriose Europos veiksmai reikalingiausi2.

Kaip pažymėta M. Monti ataskaitoje ir keliose Europos Parlamento rezoliucijose, transporto 
jungtys yra labai svarbios siekiant užtikrinti gerai veikiančią ir integruotą ekonomikos erdvę ir 
jos socialinę bei teritorinę sanglaudą. Vis dėlto, nors Europos Sąjungoje reguliavimo 
integracijos srityje daroma pažanga, o rinkos tampa vis labiau integruotos, dar trūksta 
tarpvalstybinių fizinių jungčių. Šių jungčių itin trūksta naujosiose valstybėse narėse, todėl 
Europos centras atkertamas nuo jos paribio.

Europos infrastruktūros tinklų priemonės paskirtis – skirti finansavimą pagrindinio tinklo 
projektams, duodantiems didžiausią papildomą naudą Europai, trūkstamoms tarpvalstybinėms 
jungtims diegti, pagrindinėms kliūtims šalinti ir daugiarūšio transporto mazgams kurti, taip 
pat duoti naudos visoms valstybėms narėms, siekiant suteikti joms vienodas galimybes patekti 
į vidaus rinką ir paspartinti Europos Sąjungai reikalingą infrastruktūros plėtrą.

Aktualūs Komisijos pasiūlymo klausimai

Poveikis biudžetui. 10 mlrd. EUR, pervedamų iš Sanglaudos fondo

                                               
1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, Briuselis, 2011 6 29.
2 Komisijos neoficialus dokumentas dėl 10 mlrd. EUR, kurie bus pervesti iš Sanglaudos fondo ir išleisti pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisykles, valdymo, 2012 4 30, p. 1.
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Komisija siūlo 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonei skirti 50 mlrd. EUR, 
iš kurių 10 mlrd. EUR būtų pervedama iš Sanglaudos fondo ir panaudojama valstybių narių, 
turinčių teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą, transporto sektoriaus projektams 
įgyvendinti1.

Komisijos pasiūlymo dėl bendrųjų nuostatų, kuriomis reglamentuojami struktūriniai fondai ir 
Sanglaudos fondas, 84 straipsnyje siūloma transporto infrastruktūros paramai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę iš Sanglaudos fondo skirti 10 mlrd. EUR (2011 m. kainomis), 
o Komisija įgyvendinimo aktu turėtų priimti sprendimą, kuriame būtų nustatyta iš kiekvienos 
valstybės narės Sanglaudos fondo asignavimų pervestinų lėšų suma visam laikotarpiui. 
Kiekvienos valstybės narės sanglaudos fondo asignavimai būtų atitinkamai proporcingai 
sumažinami.

Todėl, siekiant sukurti pažangius, tvarius ir visapusiškai tarpusavyje susietus transporto 
tinklus ir išspręsti su trūkstamomis grandimis bei infrastruktūros trūkumu sanglaudos 
valstybėse narėse susijusius klausimus, iš transporto sričiai skirtų 31,7 mlrd. EUR Sanglaudos 
fonde rezervuoti 10 mlrd. EUR turėtų būti naudojami pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės taisykles tik teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse2. Pagal naująją sistemą būtų išlaikomos palankesnės finansinės paramos, teikiamos iš 
Sanglaudos fondo, sąlygos – didesnė bendro finansavimo norma3 (iki 85 proc. visų rūšių 
reikalavimus atitinkantiems projektams). Tai papildytų sanglaudos politikos transporto srities 
prioritetus, visų pirma orientuojantis į tarpvalstybinių ir geležinkelių sektoriaus projektų 
įgyvendinimą.

Projektų atranka

Komisija, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis valstybėmis narėmis 
jų projektų rinkinių klausimais, taip pat per dvišalius ar trišalius susitikimus su Regioninės 
politikos generalinio direktorato atstovais iš anksto nustatė sanglaudos valstybių narių 
transporto srities pagrindinio tinklo projektus, kurie išvardyti siūlomo reglamento priedo 
I dalyje.

Principai

 Projektų kokybė – pasiūlymo išsamumas ir aiškumas, planuojamos veiklos 
apibūdinimas, tikslų, veiklos ir planuojamų išteklių darna, projekto valdymo proceso 
patikimumas – yra vienas iš pagrindinių projektų atrankos pagal dabartinę TEN-T 
programą kriterijų ir pagrindinis šios programos veiksmingumo užtikrinimo veiksnys. 
Vis dėlto atrenkant projektus, kurie bus įgyvendinami pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę, kokybė yra vienas iš atrankos kriterijų, tačiau ne vienintelis. 
Komisija atrenka ne tik tuos projektus, kurie kokybės požiūriu įvertinami geriausiai; 
taip pat kuo labiau atsižvelgiama į nacionalinius asignavimus4. Nepaisant to, 

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, 2011 10 19, 5 straipsnis.
2 Ten pat 3, 11 straipsnio 1 dalis.
3 Ten pat 3, 11 straipsnio 3 dalis.
4 Ten pat 3, 11 straipsnio 2 dalis.
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nacionaliniai asignavimai nesuderinami su konkurencingo konkurso principu, nes, jei 
nekyla abejonių dėl finansavimo skyrimo, nėra ir konkurencijos. Todėl Komisija 
turėtų taikyti šią taisyklę skirtingais projektų atrankos procedūros etapais. Taisyklė 
atsižvelgti į nacionalinius asignavimus taikoma būtent antruoju projektų atrankos 
procedūros etapu. Vis dėlto, kadangi šiuo etapu trūksta pakankamos kokybės ir 
tinkamai parengtų projektų, 2014 m. paskelbus pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus 
nebus įmanoma užtikrinti tinkamos pusiausvyros. Atitinkamos neatitiktys būtų 
ištaisytos per kitus kvietimus teikti pasiūlymus pagal daugiametę darbo programą1.

 Pagal taisyklę „naudok arba prarasi“ (angl. use it or lose it) raginama įgyvendinti 
aukštos kokybės projektus, atsižvelgiant į sprendimą dėl finansavimo. Be to, taip bus 
daromas nuolatinis politinis spaudimas įgyvendinant atrinktus projektus, kurie turėtų 
duoti didelę europinę pridėtinę vertę, siekti laimėjimų, o tai, kaip ilgainiui paaiškėjo, 
daugelyje valstybių narių, įskaitant kai kurias sanglaudos šalis, neretai sudėtinga. 
Komisijos gebėjimai perskirstyti nepanaudotas lėšas naujiems projektams skelbiant 
naujus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus yra ir (arba) gali būti svarbi 
paskatų, teikiamų įgyvendinant projektus, dalis. Vis dėlto šis principas neturėtų būti 
aklai taikomas projektams. Komisija ir TEN-T vykdomoji agentūra turėtų padėti 
įgyvendinant projektą daugiau dėmesio skirti lėšų naudojimui ir vengti prarasti lėšas. 
Bet kokiu atveju pagal principą „naudok arba prarasi“ skirtos lėšos būtų pakartotinai 
investuojamos į Europos infrastruktūros tinklų priemonės 10 mlrd. EUR dalį 
sanglaudos šalių projektams įgyvendinti ir skiriamos valstybių narių, turinčių teisę 
gauti Sanglaudos fondo finansavimą, projektams bendrai finansuoti2.

Pasidalijamasis ar centralizuotas valdymas

Sanglaudos politika įgyvendinama pagal Sąjungos, valstybių narių ir regionų pasidalijamojo 
valdymo principą, o Europos infrastruktūros tinklų priemonė, įskaitant iš Sanglaudos fondo 
pervedamus 10 mlrd. EUR, būtų valdoma pagal centralizuoto valdymo principą.

Centralizuotas valdymas reiškia, kad Komisijos departamentai ar tarnybos, pvz., vykdomosios 
agentūros, tiesiogiai atliktų projektų atranką ir valdytų finansinį ir kontrolės ciklus. Taigi 
Komisija nustatytų projektus rengdama metines ir daugiametes darbo programas, kurias, 
gavusi valstybių narių pritarimą, tvirtintų pagal nagrinėjimo procedūrą. Šiose darbo 
programose būtų nustatyta kvietimų teikti pasiūlymus biudžetai, prioritetai ir atrankos bei 
skyrimo kriterijai. Vis dėlto, nors Komisija atidžiai stebėtų projektų įgyvendinimą ir jo 
rezultatus, ji nesikištų į projektų įgyvendinimo procesą valstybėse narėse: vietinės reikšmės 
alternatyvų vertinimas ir jų tarpusavio jungtys su regioniniais ir nacionaliniais tinklais vis tiek 
būtų priskiriama nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų kompetencijos sričiai.

Vis dėlto centralizuotas valdymas ir kvietimai teikti pasiūlymus skiriasi nuo eiliškumo 
principo. Pagal pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės šis principas būtų 
taikomas tik finansavimo priemonėms, bet ne dotacijoms3.

                                               
1 Ten pat 2, p. 4 ir 8.
2 Ten pat 2, p. 4 ir 9.
3 Ten pat 2, p. 5 ir 6.
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Tinkamo projektų parengimo klausimas

Komisija, siekdama išspręsti problemas, susijusias su reikalavimu pateikti pakankamos 
kokybės ir tinkamai parengtus projektus, kuriuos būtų galima įgyvendinti per 2014 m. 
daugiametę darbo programą ir kuriems būtų galima skirti dalį iš Sanglaudos fondo pervedamų 
10 mlrd. EUR, ketina parengti keletą daugiamečių darbo programų ir skelbti su jomis 
susijusius kvietimus teikti pasiūlymus, kad valstybės narės turėtų laiko parengti 
sudėtingiausius projektus. Be to, Komisija, atsižvelgdama į projektų, kuriuos numatyta 
įgyvendinti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, sudėtingumą, ketina naudotis 
taikant priemonę JASPERS įgyta patirtimi, kad toliau plėtotų pagalbą administraciniams 
gebėjimams stiprinti, jeigu to reikia. 2012 ir 2013 metai turėtų būti skirti projektams rengti. 
Be to, Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamente numatyta finansuoti pagalbinius 
programos veiksmus1.

Koordinuota parama, skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamento I priede 
numatytai projektų sistemai plėtoti, jau teikiama iš TEN-T biudžeto (parama tyrimams ir 
preliminariems veiksmams pagal 2007–2013 m. metinius kvietimus teikti pasiūlymus, 
pradinis projektų etapas turi būti baigtas 2014–2020 m.), taip pat teikiant techninę pagalbą 
pagal Sanglaudos politiką, o TEN-T politika (taigi ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
reglamento I priedas) yra orientacinis pagrindinių ES transporto srities projektų nustatymo 
pagrindas.

Finansinių priemonių naudojimas2

Siekdama didinti ES biudžeto išteklių poveikį, Komisija siūlo sistemiškiau naudoti 
naujoviškas finansines priemones, kad būtų papildytas finansavimas dotacijomis ir 
optimizuotos investicijos. Pagal pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės net 
valstybėms narėms, turinčioms teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą, finansinių 
priemonių biudžetas turėtų būti skiriamas iš 21,7 mlrd. EUR Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės dalies3.

Pasiūlymuose visų pirma numatyta naudotis toliau išvardytomis finansinėmis priemonėmis, 
tačiau neatmetama galimybė naudotis ir kitomis finansinėmis priemonėmis.

– Nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas yra paprastai projekto suinteresuotųjų 
subjektų (šalių, suinteresuotų projekto įgyvendinimu) teikiamas rizikos kapitalas. Pvz., 
statybų įmonė gali prisidėti nuosavu kapitalu prie viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, kurioje ji dalyvauja, finansavimo struktūros. Nuosavą kapitalą gali teikti 
ir trečiosios šalys. Infrastruktūros fondų ir vis dažniau pensijų fondų nuosavas 
kapitalas yra transporto srities projektų visoje Europoje ir už jos ribų įgyvendinimo 
dalis. Nuosavas kapitalas yra mažesniųjų investuotojų į projektą teisė susigrąžinti 
investuotas lėšas. Jei kyla projekto įgyvendinimo kliūčių, nuosavas kapitalas 

                                               
1 Ten pat 2, p. 6.
2 Ten pat 3, 14 ir 15 straipsniai.
3 Ten pat 2, p. 7.
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pirmiausia naudojamas bet kokioms problemoms spręsti, taigi jis apsaugo aukštesnio 
lygio kapitalo struktūros finansavimo paslaugų teikėjus. Įprastomis aplinkybėmis, jei 
projektų veikla atitinka lūkesčius ar juos viršija, nuosavo kapitalo savininkai tik gauna 
mokėjimus (dividendus). Kita vertus, kredito davėjai turi grąžinti sumas 
neatsižvelgdami į projekto veiklos rezultatus.

– Paskolų garantijos. Paskolų garantijos – tai teisiškai privalomi susitarimai, pagal 
kuriuos trečioji šalis – garantas (paprastai aukštą kredito reitingą turintis bankas) –
sutinka už tam tikrą mokestį sumokėti dalį paskolos sumos ar visą paskolos sumą, 
jeigu skolininkas negali grąžinti paskolos. Paskolų garantijų teikimas gali būti paskata 
kai kuriems bankams finansuoti projektus, kuriems kitu atveju dėl įsivaizduojamos 
kredito rizikos jie finansavimo neskirtų.

Pranešėjo pastabos ir pasiūlymai

Visų pirma pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę, atsižvelgdamas į tai, kad ši priemonė būtina siekiant įdiegti veiksmingas, 
pažangias, tvarias ir tarpusavyje susietas transporto, energetikos ir skaitmenines sistemas.

Dėl 10 mlrd. EUR sumos, pervedamos iš Sanglaudos fondo ir skiriamos pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę įgyvendinamiems transporto infrastruktūros projektams tik 
sanglaudos valstybėse narėse finansuoti, pranešėjas žino apie esamas išlygas ir net apie kai 
kurių sanglaudos valstybių narių pasipriešinimą. Nepaisydamas to, pranešėjas mano, kad 
Europos Parlamento kaip vieno iš teisės aktų leidėjų pareiga – dirbti su Komisijos pasiūlymu 
ir pateikti reikiamus teksto išaiškinimus, siekiant užtikrinti visų valstybių narių paramą 
tinkamam pasiūlymui, kuris Europai duotų papildomos naudos.

Pranešėjas ne tik išaiškino neapibrėžtus Komisijos pasiūlymo aspektus (tai padaryta pirmojoje 
šio darbo dokumento dalyje), bet ir pateikė toliau išvardytus papildomus pasiūlymus.

Iš Sanglaudos fondo pervedama 10 mlrd. EUR suma neturėtų būti įskaičiuota į 2,5 proc. BVP 
viršutinės ribos nustatymo metodiką

Principų lygmeniu nėra prasmės įtraukti tokią centralizuotai valdomą priemonę kaip Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė į ribų nustatymo procedūrą. Dauguma finansuotinų projektų 
yra tarpvalstybinio masto, todėl taikant viršutinės ribos nustatymo principą dvi projektą 
įgyvendinančios šalys gali būti vertinamos nevienodai. Be to, taikant šį metodą valstybėms 
narėms sudaromos nevienodos sąlygos lėšų sumų – 21,7 mlrd. EUR ir 10 mlrd. EUR –
požiūriu, nes įgyvendinant projektą konkurencijos sąlygomis tokių viršutinių ribų (kaip ir 
visiškai kiekvienai šaliai nustatytų sumų) laikytis neįmanoma.

Finansavimo pasienio regionų infrastruktūrai didinimas

Daugelyje pasienio sričių dabartinė infrastruktūra vis dar atspindi ribotus nacionalinius 
principus (pasienio sričių infrastruktūra nėra valstybių narių rinkiminis prioritetas – jos teikia 
pirmenybę investicijoms į infrastruktūrą centre, nors investicijos į pasienio sričių 
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infrastruktūrą labai svarbios norint gauti naudos iš Europos integracijos proceso ir iš vidaus 
rinkos). Dauguma prioritetinių projektų iš tikrųjų susieti su tarpvalstybiniais infrastruktūros 
projektais, tačiau pasienio atkarpų projektai neretai baigiami paskutiniai arba iš viso 
nebaigiami.

Todėl pranešėjas siūlo į pirmąjį konkretų sektoriams skirtą tikslą1 įtraukti aiškų reikalavimą 
pašalinti transporto infrastruktūros ir jos jungčių sienos perėjimo punktuose kliūtis ir nutiesti 
trūkstamas jungtis, atitinkamai naudojantis kvotomis ir nustatant didesnes bendro finansavimo 
normas šiems tikslams pasiekti.

Todėl valstybės narės turėtų būti įpareigotos 30 proc. lėšų, skiriamų pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, investuoti į pasienio regionuose įgyvendinamus projektus, 
kuriems skiriamo bendro finansavimo normos nustatytos Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje. Be to, 
10 straipsnio 5 dalies nuostata (bendro finansavimo normos didinimas iki 10 proc.) taip pat 
turėtų būti taikoma ir veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti tarpvalstybinius ryšius.

Pasienio projektų infrastruktūros ryšiai turėtų būti plėtojami ir įgyvendinant teritorinio 
bendradarbiavimo programas, kurios finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis. Pranešėjas taip pat mano, kad tokie infrastruktūros pasienio regionuose kūrimo 
projektai net ir labiau pasiturinčiuose regionuose turėtų būti tinkami finansuoti tik iš ERPF.

Galiausiai verta paminėti, kad siekiant įgyvendinti visos ES tolimojo koridoriaus, 
peržengiančio valstybių narių teritorijos ribas, viziją reikia nustatyti sklandaus, sąveikaus ir 
įvairiarūšio transporto infrastruktūros, technines ir administracines kliūtis ir jas šalinti. Šios 
kliūtys ne tik labai kenkia Europos konkurencingumui, nes didėja sąnaudos ir mažėja 
logistikos grandinės patikimumas, bet ir daro neproporcingą įtaką atokesnėms valstybėms, 
todėl prastėja ES teritorinė sanglauda.

Patikimesnė infrastruktūros tinklų priemonė

Finansinių sunkumų patiriančios šalys yra labiausiai priklausomos nuo investicijų į 
infrastruktūrą, nes šios investicijos padeda skatinti augimą ir kurti darbo vietas. Todėl 
valstybėms narėms, kurioms taikomos pasiūlymo dėl bendrųjų nuostatų, kuriomis 
reglamentuojami struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, 22 straipsnio ir 110 straipsnio 
3 dalies nuostatos, ne tik taikoma iki 10 proc. didesnė bendro finansavimo norma pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę2; jos taip pat turėtų naudoti nacionalinių finansinių 
paketų patikslintų arba susigrąžintų pinigų srautų lėšas infrastruktūros projektams įgyvendinti. 
Komisija turėtų centralizuotai valdyti atitinkamas sumas pagal konkurencingumo ir augimo 
programą. Tai turėtų skatinti investuoti į nacionalinius ir tarpvalstybinius infrastruktūros 
projektus, taigi ir duoti daugiau papildomos naudos Europai.

                                               
1 Ten pat 3, 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis.
2 Ten pat 3, 11 straipsnio 3 dalis.


