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Σύνοψη

Η παρούσα μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη για τις επενδύσεις ΔΕΔ-Μ που
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013 και προσθέτει στην ανάλυση πέντε νέες
μελέτες περιπτώσεων, τρεις εκ των οποίων αφορούν πολύ μεγάλα έργα, τα οποία
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού ή της αρχικής υλοποίησης: Λυών-
Τορίνο, «Σιδηρούς Ρήνος» και S21/Στουτγκάρδη-Ουλμ. Τα ευρήματα
επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν αντλήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα διδάγματα
από το παρελθόν για την επιτυχή ανάπτυξη έργων. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για
έγκαιρη και διαφανή δημόσια συμμετοχή, καθώς και για έναν σαφή ορισμό του
έργου πριν τη λήψη απόφασης για το έργο. Σύμφωνα με νέα ευρήματα, η
μέτρηση του ευρύτερου οικονομικού οφέλους και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης
αξίας είναι απαραίτητη για να τεκμηριωθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη
διασυνοριακών έργων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι να επικαιροποιήσει την προηγούμενη μελέτη, του Απριλίου του
2013, με τίτλο «Μεγάλα έργα ΔΕΔ-Μ - επενδύσεις και κόστος». Η μελέτη αφορούσε τη
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μεγάλων έργων μεταφορών για συγχρηματοδότηση
από την ΕΕ. Η βιβλιογραφία και το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν εντοπίσει αρκετά λειτουργικά
προβλήματα στις αξιολογήσεις αυτές, και η μελέτη του 2013 παρουσίασε συμπεράσματα
και συστάσεις σχετικά με τον ενδεχόμενο τρόπο αποφυγής τέτοιων λειτουργικών
προβλημάτων. Η ενημερωμένη μελέτη του 2014 περιγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε
στην πολιτική διεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την αναθεώρηση των
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ όταν συμφωνήθηκαν στα τέλη του 2013.
Παράλληλα, εκπονήθηκαν πέντε νέες μελέτες περιπτώσεων για πολύ μεγάλα έργα και
επικαιροποιήθηκαν ορισμένες επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων από τη μελέτη του 2013,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό ή την κατασκευή τους οι πρόσφατες
εξελίξεις. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται συνολικά δώδεκα μελέτες περιπτώσεων.

Ανάλυση και ευρήματα
Από τις 12 αυτές περιπτώσεις, οι πρώτες πέντε αφορούν σιδηροδρομικά έργα, η έκτη ένα
μικτό οδικό-σιδηροδρομικό έργο, οι επόμενες δύο οδικά έργα, τα έργα 9 έως 11
αποτελούν βασικές σιδηροδρομικές σήραγγες κάτω από τις Άλπεις, και το δωδέκατο έργο
είναι μια πλωτή οδός. Το συνολικό κόστος κάθε έργου κυμαίνεται μεταξύ 131 εκατ. και
9,7 δισ. ευρώ. Σε όσα έργα παρέχεται η σχέση κόστους-οφέλους και εφαρμόζονται
σχετικά χαμηλά προεξοφλητικά επιτόκια, η σχέση κόστους-οφέλους υπολογίζεται μεταξύ
1,5 και 6,5, η περίοδος αποπληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 15 και 50 ετών, και τα ποσοστά
εσωτερικής οικονομικής απόδοσης κυμαίνονται μεταξύ 4,7% και 9,4%.

Δύο από τις μελέτες περιπτώσεων επιτρέπουν εκ των υστέρων ανάλυση, δύο άλλες έχουν
εν μέρει ολοκληρωθεί και δύο άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι υπόλοιπες έξι μελέτες
περιπτώσεων αφορούν υποδομές που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις σχεδιασμού. Δύο
από αυτές βρίσκονται ήδη στο στάδιο της τεχνικής μελέτης (Brenner, Λυών-Τορίνο),
στάδιο που αναμένεται να αρχίσει σύντομα και για το έργο της ζεύξης των στενών του
Fehmarn. Τα έργα της σιδηροδρομικής γραμμής της Βαλτικής και της σύνδεσης Σηκουάνα-
Σκάλδη βρίσκονται ακόμη στη φάση σχεδιασμού και προγραμματισμού, ενώ το έργο
«Σιδηρούς Ρήνος»  φαίνεται να βρίσκεται σε φάση προκαταρκτικού σχεδιασμού.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, μπορούν να επιβεβαιωθούν οι γενικές παρατηρήσεις που
περιλαμβάνει η προηγούμενη μελέτη. Τα νεότερα έργα, ιδίως όσα βρίσκονται ακόμη σε
φάση σχεδιασμού, φαίνεται ότι ήδη προσαρμόζονται στις απαιτήσεις για περισσότερη
διαφάνεια και για τη δημοσιοποίηση αναλυτικότερων μελετών στο Διαδίκτυο (π.χ.
σιδηροδρομική γραμμή της Βαλτικής, σύνδεση Λυών-Τορίνου) ή κατόπιν αιτήματος (π.χ.
ζεύξη των στενών του Fehmarn). Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις ο υπερβολικά
μεγάλος αριθμός ενίοτε αντιφατικών εγγράφων και δηλώσεων εμποδίζει τη σαφή
κατανόηση του έργου. Αυτό αναδεικνύει τις συστάσεις μας από την προηγούμενη μελέτη,
οι οποίες αφορούσαν τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας στην Επιτροπή για τα
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δεδομένα των έργων, που θα συγκεντρώνει και θα παρέχει σχετικά δεδομένα και
πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες (π.χ. για το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής της
Βαλτικής(a)).

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχρηματοδότηση ΔΕΔ-Μ
έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία επτά έτη. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για
τα ΔΕΔ-Μ και ο νέος κανονισμός για τον CEF θα βελτιώσουν περαιτέρω την επιλογή και τη
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ. Όπως είναι φυσικό, λόγω της σημασίας των διασυνοριακών
έργων και της αυξημένης συγχρηματοδότησης της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
αποδεχτούν τον μεγαλύτερο ρόλο της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων για τα έργα και την
υλοποίηση των έργων. Αυτό φαίνεται σκόπιμο για την ανάπτυξη ενός πραγματικά
ευρωπαϊκού δικτύου.

Η τήρηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών και η εκπλήρωση των υφιστάμενων αλλά
και των νέων προϋποθέσεων, στη βάση των συστάσεων που περιλαμβάνει η παρούσα
μελέτη, φαίνεται να αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της ιδέας των ΔΕΔ-Μ
και για να αποκομίζει η ΕΕ το μέγιστο δυνατό όφελος από τη συγχρηματοδότησή τους. Η
διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στον σκοπό
αυτό, τόσο για τους ανάδοχους των έργων, οι οποίοι θα αναπτύσσουν έργα με καλύτερη
απόδοση, λιγότερους κινδύνους και ευρύτερη αποδοχή, όσο και για τους ευρωπαίους
πολίτες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Συστάσεις
(1) Οι μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό, τις προβλέψεις και την αξιολόγηση πρέπει να
αναπτυχθούν περαιτέρω, για να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η διαδικασία λήψης
αποφάσεων για μεγάλα έργα μεταφορών στο πλαίσιο ενός πολυτροπικού δικτύου.

(2) Οι διαδικασίες σχεδιασμού και ανάθεσης είναι διαφορετικές σε κάθε κράτος μέλος και
ενδέχεται να επηρεάζονται από συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα. Οι ηθικοί κίνδυνοι
μπορούν να οδηγήσουν σε ακατάλληλο σχεδιασμό του έργου, αν τα κράτη μέλη
επιδιώκουν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι μηχανισμοί συγχρηματοδότησης
της ΕΕ για έργα μεταφορών πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και παρακολούθηση.

(3) Η καλύτερη ενημέρωση, ο συντονισμός και η συμμετοχή αποτελούν βασικά ζητήματα.


