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Lühikokkuvõte

Käesoleva uurimusega ajakohastatakse 2013. aasta alguses läbi viidud uuringut
TEN-T projektide investeeringute kohta ja lisatakse analüüsi viis uut
üksikjuhtuuringut, millest kolm käsitlevad ülisuuri projekte, mis on veel
kavandamisel või rakendamise algetapis: Lyon-Torino, Iron-Rein ja
S21/Stuttgart-Ulm. Tulemused näitavad, et kõik sidusrühmad ei ole õppinud
varasemast, kuidas arendada tõhusalt projekte. Eriti oluline on, et enne projekti
kohta otsuse langetamist võimaldataks üldsusel võimalikult varakult ja
läbipaistvalt osaleda ning projekti määratlus oleks selge. Uute andmete kohaselt
on vaja mõõta laiemat majanduslikku kasu ja Euroopa lisaväärtust, et
põhjendada mitu miljardit eurot maksvate piiriüleste projektide sotsiaal-
majanduslikku kasu.
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KOKKUVÕTE

Eesmärk
Uuringu eesmärk on ajakohastada 2013. aasta aprilli uuringut „TEN-T Large Projects –
Investments and Costs” („Suured TEN-T projektid – investeeringud ja kulud”). Uuringus
käsitleti ELi kaasrahastavate suurte transpordiprojektide hindamis- ja valikuprotsessi.
Kõnealuses väljaandes ja ka Euroopa Kontrollikoja poolt tuvastati mitu toimimisprobleemi
sellises hindamises ning 2013. aasta uuringus esitati järeldused ja soovitused, kuidas
selliseid toimimisprobleeme ära hoida. Käesolevas 2014. aasta ülevaates kirjeldatakse TEN-
T suuniste läbivaatamisel Euroopa tasandil saavutatud edusamme poliitikaprotsessis kuni
nende vastuvõtmiseni 2013. aasta lõpus. Lisaks on läbi viidud viis üksikjuhtuuringut
ülisuurte projektide kohta ning mõne 2013. aasta üksikjuhtuuringu aruannet on
ajakohastatud, et võtta arvesse nende kavandamist või täideviimist. Uuringus käsitletakse
kokku 12 üksikjuhtuuringut.

Analüüs ja järeldused
Kaheteistkümnest juhtumist esimesed viis on raudteeprojektid, kuues raudtee-maantee
segaprojekt, järgmised kaks maanteeprojektid, 9.–11. projekt Alpide raudteetunneli
projektid ning 12. projekt veetee projekt. Projektide kogumaksumus on 131 miljonist kuni
9,7 miljardi euroni. Kui kulutasuvusmäär on kättesaadav ja selle arvutamiseks on
kohaldatud piisavalt madalat allahindlusmäära, on see hinnanguliselt 1,5 kuni 6,5;
tasuvusperiood on 15–50 aastat; tulu majanduslik sisereiting on 4,7%–9,4%.

Kaks üksikjuhtuuringut võimaldavad teha järelhindamise, kaks projekti on osaliselt
lõpetatud ja kaks on veel pooleli. Ülejäänud kuus üksikjuhtuuringut käsitlevad eri
kavandamisetapis olevat infrastruktuuri. Projektidest kaks on juba alanud
ettevalmistusetapis (Brenner, Lyon-Torino) ja samasse etappi jõuab tõenäoliselt peagi ka
Fehmarni vöötme projekt. Rail Balticu ning Seine'i ja Schelde jõe vaheline ühendus on veel
projekti kavandamise ja planeerimise etapis, samas Ironi-Reini vaheline ühendus on
varases kavandamisetapis.

Läbipaistvuse osas saab kinnitada eelmise uuringu käigus tehtud üldisi tähelepanekuid.
Hiljutisemate, eelkõige veel planeerimisetapis projektide puhul näib, et need on
kohandatud nõudmisele muuta projektid läbipaistvamaks ja esitada üksikasjalikum analüüs
veebis (nt Rail Baltic, Lyon-Torino) või nõudmise korral (nt Fehmarni vöötme püsiühendus).
Mõnel juhul takistab dokumentide ja väidete paljusus ning vastuolulisus projektist selgelt
arusaamist. See toetab meie eelmise uuringu raames antud soovitust jätta keskne
projektiandmebaas Euroopa Komisjoni, kes kogub ja jagab asjakohast teavet ning
asjakohaseid uuringute andmeid (nt Rail Balticu puhul).

Üldiselt on viimase seitsme aastaga TEN-T projektide kaasrahastamise otsustusprotsess
oluliselt paranenud. Uued TEN-T suunised ja uus Euroopa ühendamise rahastu määrus
aitavad veelgi parandada TEN-T projektide valimist ja rahastamist. Piiriüleste projektide
suure osakaalu ja suurema ELi kaasrahastamise tõttu peavad liikmesriigid leppima ELi
suurema rolliga projektide üle otsustamisel ja nende teostamisel. See näib olevat mõistlik
tõelise Euroopa võrgustiku väljaarendamiseks.

Uute suuniste jõustamine ning olemasolevatest ja hiljuti kehtestatud tingimustest
kinnipidamine ning käesolevas uuringus antud soovituste arvestamine on peamised
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vahendid, mille abil parandada TEN-T kontseptsiooni ja muuta selle kaasrahastamine
Euroopa Liidu jaoks kõige tulusamaks. Läbipaistvus on lisaväärtus, seda nii projekti
edendajate seisukohast, kes arendavad välja paremini toimivaid projekte, mis on
väiksemate riskidega ja laialdasemalt vastuvõetavad, kui ka Euroopa kodanike seisukohast,
kellele need on kasulikud majanduslikult ja keskkonnaalaselt.

Soovitused
1) Planeerimise, prognoosimise ja hindamise metoodikat tuleb edasi arendada, et see
toetaks tõhusalt otsustusprotsessi suurte transpordiprojektide puhul mitmeliigilise
transpordivõrgustiku kontekstis.

2) Planeerimine ja hankemenetlused on liikmesriigiti erinevad ning neid võivad mõjutada
konkreetsed poliitilised huvid. Moraalsed ohud võivad viia ebakohaste projekti kavanditeni,
kui liikmesriigid taotlevad ELi rahastamist. Seega tuleb ELi kaasrahastamismehhanisme
transpordiprojektide puhul rangelt kontrollida ja nende üle järelevalvet teostada.

3) Oluline on parandada ka teavitamist, koordineerimist ja osalust.


