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Uwagi wstępne

W czerwcu 2011 r. zostały opublikowane wnioski Komisji dotyczące nowych wieloletnich 
ram finansowych obejmujących lata 2014–2020, zatytułowanych: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020” (COM (2011) 500: część I i część II). W tych dokumentach podkreśla się 
potrzebę położenia większego nacisku na unijną wartość dodaną, realizację najważniejszych 
priorytetów polityki, uproszczenie zasad finansowania i warunków finansowania (np. w 
ramach polityki spójności). Ważnym przesłaniem jest także możliwość przyciągnięcia 
finansowania prywatnego w celu zwiększenia efektu dźwigni uzyskanego dzięki środkom 
pochodzącym z budżetu UE.

Pełne funkcjonowanie jednolitego rynku zależy od nowoczesnej, wysoce sprawnej 
infrastruktury szczególnie w takich dziedzinach, jak: transport, energia i technologie 
informacyjno-komunikacyjne1.

Dlatego też w październiku 2011 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków 
dotyczących nowej europejskiej polityki w dziedzinie infrastruktury, obejmujący 
rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, rozporządzenia w sprawie 
zmienionych wytycznych dotyczących transportu, energetyki i technologii informacyjno-
komunikacyjnych, a także wniosek dotyczący uruchomienia fazy pilotażowej inicjatywy w 
zakresie obligacji projektowych. Obecnie trwają dyskusje nad tymi wnioskami w ramach 
procesu legislacyjnego.

Zgodnie ze strategią Europa 2020, przyjętą przez Radę Europejską w 2010 r., instrument 
„Łącząc Europę” (CEF) ma na celu wspieranie infrastruktur, które mają znaczenie dla Europy 
i jednolitego rynku, a środki unijne w jego ramach będą przeznaczane przede wszystkim na 
sieci priorytetowe, które muszą być wdrożone do 2020 r. i w przypadku których działania na 
szczeblu europejskim są najbardziej uzasadnione2.

Zgodnie ze sprawozdaniem Maria Montiego, ale też wieloma rezolucjami PE, połączenia 
transportowe mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zintegrowanego obszaru 
gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Pomimo postępującej 
integracji regulacyjnej w UE i coraz większej integracji rynków w dalszym ciągu nie 
następuje rozwój transgranicznych połączeń międzysystemowych. Brakuje połączeń głównie 
w nowszych państwach członkowskich, wskutek czego zaznaczają się podziały między 
centrum a peryferyjnymi rejonami Unii Europejskiej. 

CEF ma służyć celom polegającym na finansowaniu projektów dotyczących sieci bazowych, 
które posiadają największą wartość dodaną dla Europy, uzupełnieniu brakujących połączeń i 
wyeliminowaniu głównych wąskich gardeł oraz wykorzystaniu węzłów multimodalnych i 
przynoszących korzyści wszystkim państwom członkowskim, w celu stworzenia im 
możliwości równego dostępu do rynku wewnętrznego i przyspieszenia rozwoju infrastruktury 
potrzebnego UE. 

                                               
1Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów – Budżet z perspektywy „Europy 2020”, Bruksela, 29.06.2011 r.
2Nieoficjalny dokument Komisji w sprawie zagospodarowania 10 mld euro przesuniętych z Funduszu Spójności 
do wykorzystania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” z 30.04.2012 r. s. 1.
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Kwestie wrażliwe we wniosku Komisji 

Wpływ na budżet – 10 mld euro przesuniętych z Fundusz Spójności

Komisja proponuje przyznać 50 mld euro na realizację instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020, z których kwota 10 mld euro powinna być przeniesiona z Funduszu Spójności na 
finansowanie przedsięwzięć w sektorze transportu w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności1.

W art. 84 wniosku Komisji dotyczącego wspólnych przepisów w sprawie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności proponuje się, aby wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wyniosło 10 mld euro (w 
cenach stałych z 2011 r.), a Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmie decyzję 
określającą kwoty, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszy Spójności dla każdego 
państwa członkowskiego dla całego okresu. Przydział każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności zostanie proporcjonalnie zmniejszony.

W związku z tym z kwoty 31,7 mld euro przeznaczonych na cele związane z transportem 
zostanie wydzielona kwota 10 mld euro, która – zgodnie z przepisami dotyczącymi CEF –
powinna być wykorzystana wyłącznie w państwach członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności2 w celu zapewnienia inteligentnych, zrównoważonych i w 
pełni powiązanych ze sobą sieci transportowych i uzupełnienia brakujących połączeń oraz 
zmniejszania braków w infrastrukturze w państwach członkowskich objętych polityką 
spójności. W nowym systemie nadal będą zapewniane korzystniejsze warunki wsparcia 
finansowego z Funduszu Spójności – wyższe stawki współfinansowania3do 85% dla 
wszystkich rodzajów kwalifikujących się projektów. Byłoby to uzupełnieniem priorytetów 
polityki spójności w dziedzinie transportu poprzez ukierunkowanie w szczególności na 
realizację projektów transgranicznych i w sektorze kolejowym.

Wybór projektów

Projekty dla państw członkowskich objętych Funduszem Spójności, związane z siecią bazową 
w dziedzinie transportu i przedstawione w części I załącznika do projektu rozporządzenia, 
zostały wstępnie ustalone przez Komisję w porozumieniu i we współpracy z państwami 
członkowskimi zainteresowanymi swoim portfelem projektów, jak również podczas dwu- lub 
trójstronnych spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Zasady

                                               
1Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” z dnia 19.10.2011 r., art. 5.
2Idem 3, art. 11 ust. 1.
3Idem 3, art. 11 ust. 3.
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 Jakość projektów – kompletność i przejrzystość wniosku, opis planowanych działań, 
spójność celów, działań i planowanych zasobów, racjonalność procesu zarządzania 
projektem – jest jednym z głównych kryteriów wyboru projektów w ramach obecnego 
programu dotyczącego TEN-T i uznaje się ją za zasadniczy czynnik zapewnienia 
sukcesu programu. Jednakże przy wyborze projektów w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” jakość jest jednym z kryteriów wyboru, ale nie jedynym. Komisja nie 
wybiera tylko tych projektów, które otrzymują maksymalną liczbę punktów za jakość; 
będą również, w możliwie najszerszym zakresie, brane pod uwagę alokacje krajowe1. 
Niemniej jednak krajowe alokacje są niezgodne z zasadą przetargu konkurencyjnego, 
ponieważ konkurencja nie może mieć miejsca, jeżeli istnieje pewność otrzymania 
finansowania. Dlatego też Komisja będzie stosować tę zasadę na innych etapach 
procedury wyboru projektów. Zasada przestrzegania alokacji krajowych będzie w 
związku z tym stosowana na drugim etapie procesu wyboru. Zachowanie 
odpowiednich proporcji może jednak nie być możliwe od razu od pierwszego 
zaproszenia do składania wniosków w 2014 r. ze względu na brak dostępnych 
projektów o zadowalającej jakości i stanie zaawansowania prac przygotowawczych. 
Ewentualne dysproporcje będą więc korygowane podczas innych procedur 
przeprowadzanych w wyniku zaproszeń ogłaszanych w ramach wieloletniego 
programu prac2.

 Zasada „korzystaj lub trać” polega na zwracaniu większej uwagi na realizację 
projektów wysokiej jakości zgodnie z decyzją o finansowaniu. Ponadto dzięki niej 
zapewni się stały nacisk polityczny na osiąganie rezultatów wybranych projektów 
przypuszczalnie przyczyniających się do wysokiej unijnej wartości dodanej, co często 
okazywało się trudne w miarę upływu czasu w wielu państwach członkowskich, a 
także w części tych, które są objęte Funduszem Spójności. Zdolność Komisji do 
przenoszenia niewykorzystanych funduszy na nowe projekty w drodze ogłaszania 
nowych zaproszeń do składania wniosków w trybie konkurencyjnym jest ważnym 
elementem stymulującym/może służyć jako czynnik motywujący w realizacji 
projektów. Zasady tej nie należy jednak automatycznie stosować do projektów. 
Komisja i Agencja Wykonawcza ds. TEN będą służyć pomocą w trakcie realizacji 
projektów, aby nacisk kłaść na „korzystanie” i unikać „tracenia”. W każdym razie 
środki uwolnione w wyniku stosowania zasady „korzystaj lub trać” będą ponownie 
inwestowane w projekty realizowane w państwach objętych polityką spójności, w 
ramach puli 10 mld euro przeznaczonych na CEF, z przeznaczeniem na 
współfinansowanie projektów w państwach członkowskich uprawnionych do 
korzystania z tego funduszu3.

Zarządzanie dzielone a zarządzanie scentralizowane

Polityka spójności jest realizowana w oparciu o zasadę zarządzania dzielonego między Unię a 
państwa członkowskie i regiony, natomiast instrument „Łącząc Europę”, w tym kwota 10 mld 
euro przekazana z Funduszu Spójności, będzie podlegać zarządzaniu scentralizowanemu.

                                               
1Idem 3, art. 11 ust. 2.
2Idem 2, s. 4, 8. 
3Idem 2, s. 4, 9.
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Zarządzanie scentralizowane polega na tym, że działania związane z wyborem projektów oraz 
finansowaniem i kontrolą realizują bezpośrednio działy lub służby Komisji, takie jak agencje 
wykonawcze. W związku z tym Komisja będzie ustalać projekty w sporządzanych przez 
siebie rocznych i wieloletnich programach prac (będą one przyjmowane przez Komisję po 
zatwierdzeniu ich przez państwa członkowskie zgodnie z procedurą sprawdzającą). W tych 
programach prac będzie określony budżet, priorytety oraz kryteria selekcji i udzielania 
zamówień. Niemniej jednak, pomimo ścisłego monitorowania realizacji projektów i ich 
rezultatów, Komisja nie będzie ingerować w ich wdrażanie przez państwa członkowskie w 
terenie: ocena możliwych lokalnych rozwiązań i ich wzajemnych połączeń z sieciami 
regionalnymi i krajowymi w dalszym ciągu pozostanie w gestii władz krajowych i 
regionalnych.

Zarządzanie scentralizowane i zaproszenia do składania wniosków różnią się jednak od 
zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Zgodnie z wnioskiem dotyczącym CEF zasada ta miałaby 
zastosowanie tylko do pomocy finansowej w formie instrumentów finansowych, a nie do 
dotacji1.

Stan zaawansowania prac związanych z przygotowaniem projektów

W związku z obawami dotyczącymi wymogu posiadania projektów o zadowalającej jakości i 
stanie zaawansowania prac przygotowawczych w celu uwzględnienia ich w wieloletnim 
programie prac na 2014 r. i skorzystania z 10 mld euro przesuniętych z Funduszu Spójności 
Komisja zamierza przygotować kilka wieloletnich programów prac i powiązanych z nimi 
zaproszeń do składania wniosków, tak aby pozostawić państwom członkowskim czas na 
przygotowanie projektów najtrudniejszych. Ponadto, ze względu na złożony charakter 
projektów przewidzianych w ramach CEF, Komisja zamierza skorzystać z doświadczeń 
wynikających ze wspólnej inicjatywy JASPERS w dalszym udzielaniu pomocy rozwojowej w 
celu wzmocnienia, w razie potrzeby, zdolności administracyjnej. Lata 2012 i 2013 będą 
przeznaczone na przygotowanie projektów. Ponadto w rozporządzeniu dotyczącym CEF 
przewiduje się finansowanie działań wspierających program2. 

Już udzielane jest skoordynowane wsparcie w odniesieniu do projektów ujętych w załączniku 
I do rozporządzenia CEF z środków przeznaczonych na TEN-T (wsparcie prac studyjnych i 
wstępnych prac studyjnych w ramach corocznych zaproszeń do składania wniosków 2007–
2013, uruchamianie projektów, które zostaną zakończone w 2014–2020), a także poprzez 
pomoc techniczną w ramach polityki spójności, która stanowi ramy odniesienia dla polityki 
dotyczącej TEN-T (stąd załącznik I do rozporządzenia CEF) dla określania kluczowych 
projektów transportowych w UE.

Wykorzystanie instrumentów finansowych3

Z myślą o zwiększeniu wpływu unijnych zasobów budżetowych UE Komisja proponuje 

                                               
1Idem 2, s. 5, 6.
2Idem 2, s. 6.
3Idem 3, art. 14, 15.



PE491.078v01-00 6/8 DT\904005PL.doc

PL

bardziej regularne korzystanie z innowacyjnych instrumentów finansowych w celu 
uzupełnienia finansowania z dotacji i przyciągania inwestycji. Środki budżetowe 
udostępniane na instrumenty finansowe, zgodnie z wnioskiem dotyczącym CEF pochodziłyby 
z kwoty 21,7 mld euro przeznaczonej na CEF, nawet dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności1.

We wnioskach przewiduje się w szczególności wykorzystanie następujących instrumentów 
finansowych, przy czym nie wyklucza się możliwości stosowania innych:

- Instrumenty kapitałowe – polegające na zapewnianiu kapitału ryzyka zwykle przez 
interesariuszy projektu będącego przedmiotem ich zainteresowania. Na przykład 
przedsiębiorstwo budowlane może wnieść kapitał do struktury finansowania 
partnerstwa publiczno-prywatnego, którego jest uczestnikiem. Kapitał mogą również 
wnosić strony trzecie. Fundusze infrastrukturalne i – coraz częściej – fundusze 
emerytalne wnoszą kapitał do wielu projektów transportowych w całej Europie (i poza 
nią). Kapitał stanowi należność kapitałową lub wkład większości młodych inwestorów 
w dany projekt. W razie zagrożenia projektu kapitał będzie wykorzystywany w 
pierwszej kolejności na rozwiązywanie wszelkich problemów – a więc na ochronę 
dostawców finansowania, którzy znajdują się na wyższym poziomie struktury 
kapitałowej. W normalnych warunkach posiadacze kapitału będą otrzymywali 
płatności (dywidendy) tylko wtedy, gdy realizacja projektów będzie przebiegała 
zgodnie z oczekiwaniami lub w sposób wykraczający poza ich zakres. Natomiast w 
przypadku dostawców finansowania dłużnego spłata następuje niezależnie od 
przebiegu realizacji projektu.

- Gwarancje kredytowe – czyli prawnie wiążące porozumienia, na mocy których 
gwarant strony trzeciej (najczęściej bank z wysokim ratingiem kredytowym) 
zgadza się na zapłatę części lub całej należnej kwoty pożyczki w przypadku jej 
niespłacenia przez pożyczkobiorcę. Ustanowienie gwarancji może zachęcić 
niektóre banki do finansowania projektów, którego unikałyby bez takiego 
zabezpieczenia ze względu na dostrzegane ryzyko kredytowe.

Uwagi i propozycje sprawozdawcy

Przede wszystkim sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę” i uznaje, że jest to instrument niezbędny do 
zapewnienia inteligentnych, zrównoważonych i w pełni powiązanych ze sobą sieci 
transportowych, energetycznych i cyfrowych.

Co do 10 mld euro przesuniętych z Funduszu Spójności i przeznaczonych w ramach CEF na 
projekty dotyczące infrastruktury transportowej wyłącznie w państwach członkowskich 
objętych polityką spójności sprawozdawca zdaje sobie sprawę z istniejących rezerw, a nawet 
sprzeciwu ze strony większości państw członkowskich objętych Funduszem Spójności. 
Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że to Parlament Europejski jako współustawodawca 
powinien pracować nad wnioskiem Komisji i wnieść do tekstu niezbędne wyjaśnienia w celu 

                                               
1Idem 2, s. 7.
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zapewnienia poparcia wszystkich państw członkowskich dla dobrego wniosku wnoszącego 
europejską wartość dodaną.

Oprócz wyjaśnienia aspektów wniosku Komisji wywołujących niepewność w sensie już 
opisanym w pierwszej części niniejszego dokumentu roboczego sprawozdawca przedstawia 
następujące dodatkowe propozycje:

kwoty 10 mld euro przesuniętej z Funduszu Spójności nie powinno się brać pod uwagę przy 
ograniczaniu górnego pułapu transferu ustalonego na poziomie 2,5% PKB.

Zasadniczo nie ma sensu uwzględniać centralnie zarządzanego instrumentu takiego jak CEF 
w ograniczeniu dotyczącym transferu. Większość projektów przewidzianych do finansowania 
to projekty transgraniczne a konsekwencją ograniczenia mogłoby być nierówne traktowanie 
po obu stronach projektu. Ponadto dla państw członkowskich objętych polityką spójności 
wprowadza się element nierównego traktowania w granicach od 21,7 mld euro a 10 mld euro, 
ponieważ podczas realizacji projektów w oparciu o zasady konkurencji, nie ma możliwości 
przestrzegania i pułap wyznaczonego przez ściśle określone koperty krajowe.

Wzmocnienie finansowania infrastruktury w regionach transgranicznych

W wielu obszarach przygranicznych obecna infrastruktura w dalszym ciągu świadczy o 
zawężonych krajowych zasadach (polegających na tym, że te obszary, choć niezbędne do 
uzyskania korzyści z procesu integracji europejskiej i funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
nie są priorytetem wyborczym dla państw członkowskich, które wolą angażować się w 
inwestycje infrastrukturalne w centralnej części kraju) i poszczególne regiony odczuwają 
negatywne skutki ich peryferyjnej lokalizacji. Większość projektów priorytetowych to 
rzeczywiście transgraniczne projekty infrastrukturalnych, ale często się zdarza, że realizację 
projektów w odcinkach transgranicznych finalizuje się na samym końcu, albo wcale się jej nie 
kończy. 

W związku z tym sprawozdawca proponuje, aby wyraźnie zaznaczyć w pierwszym 
szczegółowym celu sektorowym1,że wąskie gardła i brakujące połączenia w infrastrukturze 
transportowej i na przejściach granicznych powinno się eliminować i w tym celu 
wykorzystywać odpowiednio kwoty i wyższe stawki współfinansowania. 

Państwa członkowskie powinny zatem być zobowiązane do inwestowania 30% środków 
przewidzianych w ramach CEF w projekty w regionach transgranicznych, z zastosowaniem 
stawek współfinansowania określonych w art. 10 ust. 2 lit. b) ppkt (i) wniosku Komisji 
dotyczącego CEF. Ponadto przepis ustanowiony w art. 10 ust. 5 (zwiększenie 
współfinansowania do 10%) powinien mieć zastosowanie również do działań zapewniających 
synergie w wymiarze transgranicznym.

Synergię w ramach transgranicznych projektów infrastrukturalnych powinno się tworzyć 
również z programami współpracy terytorialnej finansowanymi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ponadto sprawozdawca uważa, że takie transgraniczne 

                                               
1Idem 3, art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i).
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programy infrastrukturalne także w bogatszych regionach powinny być wyraźnie 
kwalifikowalne w ramach EFRR.

I kwestia ostatnia, choć nie mniej ważna: warto podkreślić, że w całej UE wizja długiego 
korytarza przekraczającego granice krajowe jest niezbędna do identyfikacji barier 
(infrastrukturalnych, technicznych i administracyjnych) dla płynnego, interoperacyjnego i 
intermodalnego transportu oraz i do zajęcia się ich problemem. Bariery te są nie tylko bardzo 
szkodliwe dla europejskiej konkurencyjności, ponieważ powodują wzrost kosztów i zagrażają 
niezawodności łańcucha logistycznego, lecz także przyczyniają się do asymetrii w bardziej 
peryferyjnie położonych państwach, a w związku z tym do pogorszenia spójności terytorialnej 
UE.

Głębiej łączący instrument

Państwa o trudnej sytuacji finansowej są najbardziej zależne od inwestycji w infrastrukturę, 
ponieważ tego rodzaju przedsięwzięcia mają stymulujący wpływ na wzrost gospodarczy i 
wzrost zatrudnienia. W związku z tym państwa członkowskie, do których mają zastosowanie 
przepisy art. 22 i 110 ust. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, oprócz zwiększonej do 
10% stawki współfinansowania powinny również w ramach CEF1 korzystać z środków 
pochodzących ze skorygowanych lub odzyskanych przepływów pieniężnych w granicach ich 
krajowych kopert na projekty infrastrukturalne. Zarządzaniem odpowiednimi kwotami w 
sposób scentralizowany powinna się zajmować Komisja w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności i wzrostu. Taki system powinien sprzyjać inwestycjom w krajowe i 
międzynarodowe projekty infrastrukturalne i tym samym przyczyniać się do tworzenia 
europejskiej wartości dodanej.

                                               
1Idem 3, art. 11 ust. 3.


