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Резюме

С това изследване се допълва с актуална информация изследването относно
инвестициите в TEN-T, приключено в началото на 2013 г., и към анализа се
добавят пет нови изследвания на конкретни случаи, три от които са
свързани с мащабни проекти, които са все още на етап планиране или в
ранен етап на изпълнение: Лион-Торино, Iron-Rhine и S21/Щтутгарт-Улм.
Констатациите потвърждават, че не всички заинтересовани страни са
извлекли поуки от миналото относно успешното разработване на проекти.
Особено необходимо е ранното и прозрачно участие на обществеността и
ясно определяне на проекта преди вземането на решение по проекта.
Новите данни показват, че е необходимо измерването в по-широк план на
икономическите ползи и на европейската добавена стойност, за да се
обосноват социално-икономическите ползи от трансгранични проекти на
стойност милиарди евро.
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ОБОБЩЕНИЕ

Цел
Целта на настоящото изследване е да се актуализира предишното изследване от април
2013 г. относно „Големи проекти на трансевропейската транспортна мрежа —
инвестиции и разходи“. В него се разглеждаше процесът на оценка и подбор на големи
транспортни проекти за съфинансиране от ЕС. Както в специализираната
литературата, така и от Европейската сметна палата бяха набелязани няколко
оперативни проблема в тези оценки и в изследването от 2013 г. бяха представени
заключения и препоръки относно начините, по които тези оперативни проблеми могат
да бъдат избягвани. В актуализацията от 2014 г. се описва напредъкът на
политическия процес, постигнат на европейско равнище в рамките на
преразглеждането на насоките за TEN-T по времето, когато те бяха договорени в края
на 2013 г. Освен това са извършени пет нови изследвания на конкретни случаи във
връзка с мащабни проекти, а някои подбрани случаи от доклада от 2013 г. са
актуализирани, за да се вземе предвид последното развитие на събитията при тяхното
планиране или изграждане. В настоящото проучване са представени общо 12
конкретни случая.

Анализ и изводи
От тези общо 12 случая, първите пет представляват железопътни проекти, шестият –
смесен железопътен проект, следващите два са пътни проекти, проектите от 9 до 11 са
за основни тунели за алпийски железопътни връзки, а дванадесетият проект е воден
път. Общите разходи за всеки от проектите варират между 131 милиона евро и 9,7
милиарда евро. Когато са налични данни за съотношението ползи/разходи и се
прилагат разумно ниски дисконтови проценти за неговото изчисляване, съотношението
ползи/разходи се изчислява на 1,5 – 6,5; периодите на възвръщаемост са между 15 и
50 години; икономическата вътрешна норма на възвръщаемост е между 4,7 % и 9,4 %.

Два от изследваните конкретни случаи дават възможност за последващ анализ, други
два са частично приключени, а два от тях са в процес на изграждане. Останалите шест
конкретни случая засягат инфраструктури на различни равнища на планиране. Два от
тях се намират в проучвателен етап, който вече е започнал („Бренер“, Лион-Торино), и
този етап вероятно скоро ще започне скоро и за Фемарнбелт. Rail Baltic и Сена-Шелда
все още са в етап на разработване на проектите и планиране, докато Iron-Rhine
изглежда е на етап предварително планиране.

Що се отнася до прозрачността, общите забележки от предишното изследване могат да
бъдат потвърдени. По-скоро започнатите проекти, по-специално когато все още са на
етап планиране, изглежда вече се приспособяват към изискванията да станат по-
прозрачни и да се предоставят повече подробни изследвания онлайн (напр. Rail Baltic,
Лион-Торино) или по заявка (напр. постоянната връзка от Фемарнбелт). В някои
случаи обаче наличието на прекалено много, а понякога и противоречащи си
документи и изявления затруднява ясното разбиране на проекта. С това се
потвърждават нашите препоръки от предишното изследване да се поддържа централна
база данни за проектите от служба в ЕК, която да събира и разпространява
съответните данни и съответната информация от изследвания (напр. за Rail Baltic(а)).
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Като цяло процесът на вземане на решение относно съфинансирането на ТЕN-Т се е
подобрил значително в последните седем години. С новите насоки за TEN-T и с новия
регламент за Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) допълнително ще се подобри
подборът на проекти и финансирането на TEN-T. Естествено, поради акцента върху
трансграничните проекти и увеличаване на съфинансирането от страна на ЕС,
държавите членки ще трябва да приемат една по-съществена роля на ЕС при
вземането на решения по проекти и изпълнението на проекти. Това изглежда разумно
с оглед разработването на истинска европейска мрежа.

Прилагането на новите насоки и зачитането на съществуващите и на новите условия,
като се вземат предвид препоръките, дадени в настоящото изследване, изглежда са
ключови елементи за подобряването на концепцията за TEN-Т и за максимизирането на
ползите от нейното съфинансиране за Европейския съюз. Прозрачността при вземането
на решения изглежда е от полза за тази цел – както за организаторите на проекти, за
да разработват те проекти с по-добри показатели, които са свързани с по-малки
рискове и се радват на по-широко одобрение, така и за европейските граждани, които
ще извлекат ползи от икономическа гледна точка и от гледна точка на околната среда.

Препоръки
(1) Методологиите за планиране, прогнозиране и оценка се нуждаят от доразвиване,
за да подкрепят ефективно процеса на вземане на решения по големи транспортни
проекти в контекста на мултимодална мрежа.

(2) Процесите на планиране и възлагане на обществени поръчки са различни във
всяка държава членка и могат да бъдат повлияни от конкретни политически интереси.
Моралният риск може да доведе до неподходящо разработен проект, ако държавите
членки искат финансиране от ЕС. Поради това съфинансирането от ЕС за транспортни
проекти се нуждае от строги механизми за контрол и мониторинг.

(3) По-добрата информираност, координация и участие са въпроси от основно
значение.


