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Abstrakt

Tato studie je aktualizací investiční studie o TEN-T, která byla dokončena
na začátku roku 2013, a přidává k analýze pět nových případových studií,
z nichž tři se zabývají megaprojekty, které jsou stále ve fázi plánování nebo
počátečního provedení: Lyon-Turin, Iron-Rhine a S21/Stuttgart-Ulm. Závěry
studie potvrzují, že ne všechny zúčastněné strany se poučily z podobných
zkušeností z minulosti v tom, jak úspěšně rozvíjet projekty. Ukazuje se zvláště
potřeba zajistit včasnou a transparentní účast veřejnosti a jasnou definici
projektu předtím, než se o něm rozhodne. Nová zjištění ukazují na to, že má-li
se prokázat socioekonomický přínos mnohamiliardových přeshraničních
projektů, je nutné měřit jejich širší ekonomické přínosy a evropskou přidanou
hodnotu.
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SHRNUTÍ

Cíl
Cílem této studie je poskytnout aktualizaci předchozí studie z dubna 2013 nazvané „Velké
projekty TEN-T - investice a náklady“. Ta se zabývala procesem hodnocení a výběru
velkých dopravních projektů ke spolufinancování EU. Evropský účetní dvůr a příslušná
literatura poukázala na několik operačních problémů v těchto hodnoceních a studie z roku
2013 představila závěry a doporučení týkající se toho, jak by se dalo takovým operačním
problémům předcházet. Tato aktualizace z roku 2014 popisuje pokrok, kterého dosáhl
politický proces na evropské úrovni během revize hlavních směrů TEN-T až do okamžiku,
kdy o nich bylo na konci roku 2013 dosaženo dohody. Kromě toho bylo provedeno pět
nových případových studií týkajících se megaprojektů a některé vybrané případové studie
ze zprávy z roku 2013 byly aktualizovány s ohledem na aktuální vývoj jejich plánování
nebo výstavby. Celkově je v této studii uvedeno dvanáct případových studií.

Analýza a zjištění
Prvních pět z těchto 12 případů představují železniční projekty, šestý projekt je
kombinovaný projekt železniční a silniční dopravy, další dva jsou silniční projekty, projekty
9 až 11 jsou úpatní tunely pro železniční překlenutí Alp a dvanáctý projekt je plavební
cesta. Celkové náklady na tyto projekty jsou mezi 131 miliony EUR a 9,7 miliardami EUR.
Tam, kde jsou k dispozici poměry přínosů a nákladů, a za použití přiměřeně nízké diskontní
míry při jejich výpočtu, je odhad poměru přínosů a nákladů mezi 1,5 a 6,5; jejich doba
návratnosti je mezi 15 a 50 lety; ekonomická interní míra návratnosti je mezi 4,7 % a
9,4 %.

Dvě případové studie umožňují provést analýzy ex-post, další dvě jsou dokončené z části a
na dalších dvou se pracuje. Dalších šest případových studií se týká infrastrukturních
projektů v různých fázích plánování. Z nich dva jsou ve fázi průzkumu, který již byl zahájen
(Brenner, Lyon-Turín), a tato fáze pravděpodobně brzy začne u projektu Fehmarn Belt.
Projekty Rail Baltic a Seine-Scheldt jsou stále ve fázi návrhu a plánování, zatímco Iron-
Rhine se zřejmě nachází ve fázi předběžného plánování.

Pokud se týče transparentnosti, je možné potvrdit obecné pozorování z předchozí studie.
Zdá se, že novější projekty, obzvláště, když jsou ještě ve fázi plánování, se už přizpůsobují
požadavkům na větší transparentnost a na poskytování detailnějších studií buď online
(např. Rail Baltic, Lyon-Turín) nebo na vyžádání (např. Fehmarn Belt Fixed Link). Přesto v
některých případech brání jasnému porozumění projektu přílišné množství dokumentů a
prohlášení a někdy to, že si různé dokumenty a prohlášení navzájem odporují. To podtrhuje
naše doporučení z předchozí studie, že by u Evropské komise měl být zřízen centrální úřad
pro projektová data, který by zpracovával a distribuoval příslušná data a příslušné
informace ze studií (např. pro Rail Baltic(a)).

Obecně se rozhodovací proces o spolufinancování projektů TEN-T za posledních sedm let
výrazně vylepšil. Výběr a financování projektů TEN-T se dále zlepší díky novým hlavním
směrům TEN-T a novému nařízení o nástroji pro propojení Evropy. Členské státy budou
samozřejmě muset kvůli důrazu na přeshraniční projekty a zvýšení spolufinancování z EU
přijmout větší roli EU v rozhodování o projektech a v jejich provádění. To se zdá přiměřené
pro rozvoj sítě, která bude skutečně evropská.
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Zdá se, že klíčovými prvky ke zlepšení koncepce TEN-T a k co nejpřínosnějšímu
spolufinancování pro Evropskou unii bude prosazování nových hlavních směrů a dodržování
stávajících a nově přijatých pravidel o podmíněnosti se zřetelem k doporučením této studie.
Transparentnost v rozhodování se jeví jako přínos pro dosahování tohoto cíle, a to jednak
pro předkladatele projektů, jimž pomůže rozvíjet projekty, které budou lépe fungovat,
představovat menší riziko a budou šířeji přijímané, a také pro evropské občany, kteří z nich
budou mít výhody týkající se hospodářství a životního prostředí.

Doporučení
1) Je potřeba dále vyvíjet metodiku pro plánování, předvídání a vyhodnocování k účinné
podpoře rozhodování o velkých dopravních projektech v kontextu multimodální sítě.

2) Procesy plánování a zadávání zakázek v jednotlivých členských státech jsou odlišné a
mohou být ovlivněny partikulárními politickými zájmy. Morální hazard může vést k
nevhodnému návrhu projektů, pokud členské státy usilují o financování z EU. Mechanismy
EU pro spolufinancování tudíž vyžadují striktní kontrolu a monitorování.

3) Hlavními problémovými oblastmi jsou lepší informovanost, koordinace a zapojení.


