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Kivonat

E tanulmány a 2013 elején készült TEN-T beruházási tanulmány frissítését
tartalmazza, és öt új esettanulmányt ad hozzá az elemzéshez, amelyek közül
három olyan óriásprojektekkel foglalkozik, amelyek még tervezési fázisban vagy
a megvalósítás elején tartanak: a Lyon-Torino vonal, a Vasrajna és az
S21/Stuttgart-Ulm. A megállapítások megerősítik, hogy nem minden érdekelt fél
tanult a sikeresen haladó projektekből. Különösen szükség van a nyilvánosság
korai, átlátható bevonására és a projektre vonatkozó határozat előtt a projekt
világos meghatározására. Az új megállapítások szerint a szélesebb körű
gazdasági előnyök és a hozzáadott európai érték felmérése szükséges a
sokmilliárd eurós határokon átnyúló projektek szociális-gazdasági előnyeinek
alátámasztására.
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A jelentős TEN-T projektekbe történő beruházásokkal kapcsolatos legfrissebb információk
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ÖSSZEFOGLALÓ

Cél
E tanulmány célja a korábbi, 2013. áprilisi „Jelentős TEN-T projektek – Beruházások és
költségek” című tanulmány frissítése. E tanulmány a jelentős közlekedési projektek
értékelésének és uniós társfinanszírozásra való kiválasztásának folyamatával foglalkozik.
A szakirodalom és a Számvevőszék számos működési problémát tárt fel ezen
értékelésekkel kapcsolatosan, a 2013. évi tanulmány pedig ismertette e problémák
elkerülésének módjára vonatkozó következtetéseket és ajánlásokat. Ez a 2014-es
frissítés leírja a politikai folyamatoknak a TEN-T iránymutatások felülvizsgálata során
uniós szinten elért fejleményeit, az iránymutatások 2013. végi elfogadásáig. Ezenkívül öt
új, óriásprojektekről szóló esettanulmányt készítettek el, valamint naprakésszé tették a
2013. évi jelentés bizonyos kiválasztott esettanulmányait a tervezés vagy megvalósítás
legújabb fejleményeinek figyelembevételével. A tanulmány összességében 12
esettanulmányt mutat be.

Elemzés és megállapítások
A 12 esetből az első öt vasúti projektekkel foglalkozik, a hatodik egy vegyes vasúti-közúti
projekt, a következő kettő közúti, míg a 9–11. alpesi vasúti összeköttetéshez szükséges
alagutakra, a 12. pedig egy vízi útvonalra vonatkozik. A projektek teljes költsége 131
millió és 9,7 milliárd euró között mozog. Amennyiben rendelkezésre áll költség-haszon
arány, illetve kiszámítása során kellően alacsony kamatlábakat alkalmaztak, a költség-
haszon arányok várhatóan 1,5 és 6,5 közé esnek; a visszafizetési időszak hossza 15–50
év; a belső gazdasági megtérülési arány pedig 4,7%-tól 9,4%-ig terjedhet.

Az esettanulmányok közül kettő lehetővé teszi az utólagos elemzéseket, kettőt részben
már befejeztek, két másik megvalósítása pedig folyamatban van. A másik hat
esettanulmány különböző tervezési fázisban lévő infrastruktúrákra vonatkozik. Közülük
kettő esetében már megkezdődött a felmérési szakasz (Brenner, Lyon–Torino), és
hamarosan a Fehmarnbelt-szoros esetében is kezdetét veszi. A balti vasútvonal és a
Szajna–Schelde csatorna még a projekttervezési és tervezési szakaszban van, míg a
Vasrajna-projekt az előzetes tervezésnél tart.

Ami az átláthatóságot illeti, a korábbi tanulmányban tett általános megállapítások
megerősíthetőek. Úgy tűnik, több közelmúltbeli projekt – különösen a még tervezési
szakaszban lévők – már alkalmazkodtak az elvárásokhoz, hogy átláthatóbbá váljanak és
részletesebb tanulmányokat tegyenek közzé az interneten (pl. a balti és a Lyon-Torino
vasútvonal esetében) vagy kérésre (pl. a Fehmarnbelt-szoros állandó összeköttetése).
Azonban egyes esetekben túl sok, időnként egymásnak ellentmondó dokumentum és
nyilatkozat hátráltatja a projekt világos megértését. Ez hangsúlyozza a korábbi
tanulmányból származó ajánlásainkat, hogy az Európai Bizottságnál tartsanak fenn egy
projektadatokkal foglalkozó központi irodát, amely összegyűjti és megosztja a vonatkozó
adatokat és a tanulmányok idevágó információit (pl. a balti vasútvonalra vonatkozóan).

Általánosságban véve a TEN-T társfinanszírozásra vonatkozó döntéshozatali eljárása
jelentős mértékben javult az elmúlt hét év során. Az új TEN-T iránymutatások és az új
CEF-rendelet (az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelet) tovább javítják
majd a TEN-T-projektek kiválasztását és finanszírozását. Természetesen a határokon
átnyúló projektekre helyezett hangsúly és a megnövelt uniós társfinanszírozás miatt a
tagállamoknak el kell fogadniuk, hogy az EU szerepe nőtt a projektekre vonatkozó
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határozatok és a projektek végrehajtása során. Mindez egy valódi európai hálózat
fejlesztése tekintetében ésszerűnek tűnik.

Az új iránymutatások érvényesítése, illetve a meglévő és az újonnan megállapított
feltételek tiszteletben tartása – figyelembe véve az e tanulmányban adott ajánlásokat – a
legfontosabb elemek a TEN-T koncepciója javításának és a társfinanszírozás uniós haszna
növelésének érdekében. A döntéshozatal átláthatósága további előnyt jelent e cél
érdekében, mind a projektgazdák számára, akik jobban teljesítő, egyben kevésbé
kockázatos és szélesebb körben elfogadott projekteket dolgoznak ki, mind pedig az
európai polgárok számára, akiknek mindez gazdasági és környezeti szempontból is
hasznára válik.

Ajánlások
(1) A tervezési, előrejelzési és értékelési módszertan további fejlesztést igényel annak
érdekében, hogy hatékonyan lehessen támogatni a multimodális hálózathoz tartozó
jelentős közlekedési projektekre vonatkozó döntéshozatalt.

(2) Az egyes tagállamok tervezési és közbeszerzési eljárásai különbözőek, és egyedi
politikai érdekek miatt elfogultak lehetnek. Az erkölcsi kockázatok nem megfelelő
projekttervezést eredményezhetnek, ha a tagállamok célja az uniós finanszírozás
megszerzése. Ezért a közlekedési projektekre vonatkozó uniós társfinanszírozási
mechanizmusok esetében szigorú ellenőrzésre és nyomon követésre van szükség.

(3) A tájékoztatás, koordináció és részvétel javítása alapvető fontosságú kérdés.


