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Резюме

Пътищата играят важна роля за свързването на регионите и държавите, като по този 
начин допринасят за икономическата дейност, развитието и растежа. Те представляват 
най-големият дял от транспорта в ЕС както за пътническия, така и за товарния трафик. 
Ето защо устойчивият и ефикасен транспорт е важен.

През 2013 г. беше приет Регламент относно трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T), с който бяха въведени понятията „широкообхватни“ и „основни“ мрежи на 
TEN-T. Широкообхватната мрежа, която трябва да бъде завършена до 2050 г., има за 
цел да гарантира достъпността и свързаността на всички региони на ЕС. Основната 
мрежа, която трябва да бъде завършена до 2030 г., се състои от онези части от 
широкообхватната мрежа, които са от най-голямо стратегическо значение за постигане 
на целите на TEN-T.

За периода 2007—2020 г. ЕС отпусна приблизително 78 милиарда евро за пътища, от 
които около 40 милиарда евро за пътища от TEN-T. Повечето от тези средства идват от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. По-малки суми 
се осигуряват и от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Развитието на основната пътна мрежа TEN-T напредва. Повечето държави членки от 
Централна/Източна Европа обаче все още изостават. През програмния период 2007—
2013 г. бяха построени около 2 400 км нови пътища от TEN-T, а през програмния 
период 2014—2020 г. се очаква да бъдат построени още 2 000 км. Това спомогна за 
постигането на положителни резултати за пътуващите в рамките на мрежата, като 
например съкращаване на времето за пътуване и повече километри, изминати по 
магистрала.

Заключенията и препоръките на Палатата

Палатата стигна до заключението, че:

Завършването на основната пътна мрежа от TEN-T напредва. Има марж за подобрение 
по отношение на степента на даване на приоритет на съсредоточаването на 
инвестициите върху основната мрежа. От наличните европейски структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014—2020 г. държавите членки са 
заделили 66% за проекти извън основната пътна мрежа на TEN-T.

Трансграничните участъци са незавършени и подходът по отношение на сигурните 
зони за паркиране и инфраструктурите за алтернативни горива не е достатъчно 
координиран.

Някои недостатъци в мониторинга на Комисията подкопават способността ѝ да 
предприема навременни корективни действия при необходимост. Мониторингът на 
Комисията невинаги обхваща цялата основна мрежа и липсват междинни цели, които 
биха ѝ позволили да прави прецизни оценки на напредъка, както и надеждни прогнози 
за завършването на мрежата до 2030 г. Освен това данните не са навременни, 
надеждността им е слаба поради липсата на единен подход и няма показатели за 
резултатите.
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Недостатъчната политика за поддръжка от страна на държавите членки излага на риск 
състоянието на основната пътна мрежа в средносрочен и дългосрочен план. 
Националните бюджети за поддръжка постоянно намаляват, вместо да се развиват в 
съответствие с увеличаващата се дължина на инфраструктурите и застаряването на 
основните връзки. Въпреки че това може да окаже въздействие върху пълната 
функционалност на основната мрежа до 2030 г. Комисията не разполага с инструменти, 
за да провери дали държавите членки са въвели стабилна система, която да гарантира 
правилното поддържане на техните мрежи. 
Въз основа на горепосочените заключения, Палатата отправя следните препоръки.

Препоръка 1 – Даване на приоритет на инвестициите в основната пътна мрежа 

Комисията следва: 

– да гарантира, че държавите членки разполагат с подходящо планиране, за да 
завършат цялата основна мрежа на TEN-T до 2030 г., включително график и 
наличие на бюджетни средства. Особено внимание следва да се обърне на 
трансграничните участъци, особено в държавите членки, които не напредват в тези 
области. 
График: Преразглеждане на Регламента за ТЕN-Т през 2021 г. 

– да предприеме подходящи стъпки, така че при използването на средствата, 
предоставени за пътища по линия на Кохезионния фонд и ЕФРР, държавите членки 
да дават приоритет на инвестициите в основната мрежа. 
График: при приемането на споразумения за партньорство (СП) и оперативни 
програми (ОП) за програмния период 2021—2027 г. 

Препоръка 2 – Подобряване на механизмите за мониторинг 

Комисията следва да подобри своята система за мониторинг, за да може да наблюдава 
напредъка в развитието на основната мрежа TEN-T и да предприема коригиращите 
действия, предвидени в Регламента за TEN-T. Рамката за мониторинг следва да 
обхваща цялата основна мрежа и да включва следните елементи: 

– междинни цели за оценка на постигнатия от държавите членки напредък; 

– систематичен и единен подход с фиксирани крайни срокове, до които държавите 
членки трябва да предоставят данни относно завършването на основната мрежа, 
които могат да бъдат обработвани и публикувани от Комисията. Системата следва 
да дава възможност за мониторинг на резултатите, като например икономии на 
време, средна скорост и капацитет, за да спомогне за извършването на оценка на 
въздействието на основната мрежа на ЕС. 
График: Преразглеждане на Регламента за ТЕN-Т през 2021 г.

Препоръка 3 – Укрепване на подхода към поддръжката 

При преразглеждането на Регламента за TEN-T Комисията следва да предложи 
подходящи мерки за подобряване на дългосрочното планиране на поддръжката от 
страна на държавите членки, което предоставя информация относно необходимите 
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финансови ресурси за покриване на дългосрочните разходи за поддръжка на 
съществуващата и планираната инфраструктура. 
График: Преразглеждане на Регламента за ТЕN-Т през 2021 г.

Препоръки на докладчика

Европейският парламент,

приветства факта, че Комисията изигра важна роля на стратегическо равнище, като 
например нейното предложение относно широкообхватните и основните мрежи, 
включително девет коридора на основната мрежа; 

изразява съжаление, че по отношение на финансирането от европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕФРР и Кохезионния фонд) Комисията не се намесва на 
равнището на държавите членки, като изисква условията да бъдат изпълнени преди 
отпускането на средства от ЕС и като договаря споразумения за партньорство и 
оперативни програми, така че държавите членки да дават приоритет на мрежата TEN-T;

изразява съжаление обаче, че от наличното финансиране по линия на ЕСИ фондовете за 
периода 2014—2020 г. държавите членки са заделили само 34% за основната пътна 
мрежа на TEN-T. Това се случи, въпреки че в държавите членки, получаващи най-
голяма подкрепа от ЕСИ фондовете за пътища, степента на завършване на основната 
мрежа беше ниска към момента на договаряне на разпределението на средствата на 
равнище ЕС.

Припомня, че трябва да се обърне внимание на трансграничните участъци, тъй като 
пропуските в трансграничната инфраструктура намаляват очакваното въздействие на 
мрежата, която обхваща целия ЕС. Въпреки това бяха установени няколко непълни 
трансгранични отсечки, както между държави членки (например между Полша и 
Словакия в Балтийско-Адриатическия коридор), така и относно участъците, водещи до 
граница с държава извън ЕС (например разширяване на унгарската магистрала M3 до 
украинската граница в Средиземноморския коридор);

Изразява загриженост, че дори няколко трансгранични отсечки липсват и в някои 
случаи съществува особен риск те да не бъдат завършени до 2030 г.

изразява дълбоко съжаление по повод на много примери като моста на река Дунав 
между България и Румъния по източно-Средиземноморския коридор, който 
функционира от 2013 г., въпреки че все още не е достъпен по пътищата, отговарящи на 
изискванията на TEN-T, от двете страни на границата; 

приветства и подкрепя препоръка 1 и изисква от Комисията да представи актуалното 
състояние на завършването на пътищата по коридорите на TENT, за да открои ясно 
липсващите връзки и да бъде в състояние да координира връзките между държавите 
членки;

призовава Комисията да последва препоръката на ЕСП за включване на тези липсващи 
връзки в споразумението за партньорство и в оперативните програми;
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призовава Комисията да настоява за прилагането на Регламента за интелигентна 
трансевропейска транспортна мрежа;

посочва, че в Регламента за TEN-T липсват ясни изисквания за инфраструктура за 
алтернативни чисти горива. По-подробни минимални изисквания обаче се предоставят 
в Директива 2019/94/ЕС, но в отсъствието на координация, тъй като държавите членки 
планират поотделно своите национални цели за всяко гориво въз основа на броя на 
превозните средства в движение на тяхна територия;

призовава Комисията да проучи „стандарт на ЕС за зоните за товарни превози“, който 
да се съсредоточава върху сигурността и изискванията за основни услуги, и да направи 
този стандарт правно обвързващ, тъй като в противен случай държавите членки 
продължават да определят свои собствени критерии за безопасно и сигурно паркиране;

подчертава, че според Евростат между 2007 г. и 2017 г. общият брой на магистралите 
(включително TEN-T) в ЕС се е увеличил с около 3 100 км. Развитието на пътната 
мрежа е доста напреднало в деветте коридора на основната мрежа, като степента на 
завършване варира от 70% до почти 100%. Въпреки това изразява загриженост относно 
значителните разлики в степента на завършване в различните държави членки – от 7% 
(Литва) до около 100% в Испания и Обединеното кралство – по-специално между 
държавите членки от Западна и Централна/Източна Европа;

призовава Комисията да подобри системата за наблюдение на напредъка по 
завършването на основната пътна мрежа и нейното съответствие с техническите 
изисквания, определени в Регламента за TEN-T, по отношение на пълното покритие на 
основната мрежа, предоставянето на актуална информация, показателите за резултатите 
и единна методология, прилагана от държавите членки и Комисията;

подкрепя Комисията в нейното предложение, свързано с набор от общи показатели за 
крайните продукти и резултатите за програмния период 2021—2027 г. с цел засилване 
на извършвания от Комисията мониторинг на резултатите на равнище ЕС. Подчертава 
факта, че понастоящем те се отнасят само до пътищата като цяло, а не конкретно до 
пътищата от TEN-T;

призовава Комисията да се съсредоточи върху действителните коридори и да се 
въздържа от предлагане на нови коридори, свързани с преразглеждането на TEN-T;

изисква от Комисията да събере информация относно системата на държавите членки 
за планиране на поддръжката, за да се даде възможност за задълбочен анализ, така че 
да се предприемат необходимите стъпки, при необходимост, за оптимизиране на 
продължителността на живота на инфраструктурата.


