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Turinys

Šiame tyrime atnaujinama ankstesniame 2013 m. pradžioje atliktame tyrime
investicijų į TEN-T tema pateikiama informacija, be to, analizė papildoma
penkiais naujais atvejų tyrimais. Trys iš šių atvejų susiję su itin dideliais
projektais, kurie dar planuojami arba kurių įgyvendinamas dar tik prasidėjo:
Liono-Turino, „Geležinio Reino“ ir S21/Štutgarto-Ulmo projektai. Išvadose
patvirtinama, kad ne visi suinteresuotieji veikėjai pasimokė iš patirties, kaip
sėkmingai parengti projektus. Itin svarbu skaidriai ir ankstyvu etapu užtikrinti
visuomenės dalyvavimą, taip pat pateikti aiškią projekto apibrėžtį prieš priimant
sprendimą dėl projekto. Atsižvelgiant į naujas išvadas matyti, kad, siekiant
pagrįsti socialinius ir ekonominius daug milijardų eurų kainuojančių
tarpvalstybinių projektų privalumus, būtina įvertinti platesnio masto ekonominę
naudą ir Europos pridėtinę vertę.
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SANTRAUKA

Tikslas
Šio tyrimo tikslas – atnaujinti ankstesniame 2013 m. balandžio mėn. tyrime tema „Dideli
TEN-T projektai. Investicijos ir sąnaudos“ pateikiamą informaciją. Minėtame tyrime buvo
nagrinėjamas didelių transporto srities projektų, kurie bus bendrai finansuojami ES lėšomis
vertinimo ir atrankos procesas. Literatūroje ir Europos Audito Rūmų dokumentuose
nurodoma, kad atliekant tokius vertinimus susiduriama su tam tikromis veiklos
problemomis, o 2013 m. tyrime pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kaip šių veiklos
problemų būtų galima išvengti. Šiame 2014 m. atnaujintame tyrime apibūdinama politikos
proceso pažanga, pasiekta Europos Sąjungos lygmeniu persvarstant TEN-T gaires, kol
2013 m. pabaigoje dėl jų buvo susitarta. Be to, buvo atlikti penki nauji atvejų tyrimai,
susiję su itin dideliais projektais, taip pat buvo atnaujinta informacija apie kai kuriuos
atrinktus 2013 m. ataskaitos atvejų tyrimus, atsižvelgiant į naujausius pokyčius planuojant
ir įgyvendinant šiuos projektus. Tyrime iš viso pristatoma dvylika atvejų tyrimų.

Analizė ir rezultatai
Iš šių dvylikos atvejų, pirmieji penki yra geležinkelio projektai, šeši – mišraus pobūdžio
geležinkelio ir kelių projektai, o likę du – kelių projektai; 9–11 projektai – tai pagrindiniai
tuneliai, kuriais geležinkelių linijos tęsiasi per Alpes, o dvyliktasis projektas – vandens
kelias. Bendra projektų kaina siekia nuo 131 mln. EUR iki 9,7 mlrd. EUR. Tais atvejais, kai
nurodomas sąnaudų ir naudos santykis ir jam apskaičiuoti taikomos pagrįstai žemos
diskonto normos, orientacinis sąnaudų ir naudos santykis yra 1,5–6,5; grąžos laikotarpiai
siekia nuo 15 iki 50 metų, o ekonominė vidaus pelno norma – 4,7–9,4 proc.

Buvo galima atlikti dviejų atvejų tyrimųex-post analizę, kitais dviem atvejais projektai
baigti iš dalies, du kiti dar vykdomi. Likę šeši atvejų tyrimai susiję su infrastruktūra, kurios
planavimas pasiekęs įvairius etapus. Dviem atvejais jau prasidėjęs projektų tiriamasis
etapas (Brenerio ir Liono-Turino projektai) ir panašu, kad šis etapas netrukus bus pasiektas
ir Fėmarno juostos projekto atveju. Baltijos geležinkelio linijos ir Senos-Šeldės projektai dar
yra projektų rengimo ir planavimo etapuose, o „Geležinio Reino“ projektas pasiekęs
preliminaraus planavimo etapą.

Kalbant apie skaidrumą, gali būti patvirtintos ankstesniame tyrime pateiktos bendros
pastabos. Atrodo, kad naujesni projektai, ypač dar esantys planavimo etape, jau pritaikomi
prie didesnio skaidrumo ir išsamesnių tyrimo duomenų teikimo internetu reikalavimų (pvz.,
Baltijos geležinkelio linijos ir Liono-Turino projektai), arba tai padaroma paprašius (pvz.,
Fėmarno juostos fiksuotos jungties projektas). Vis dėlto kai kuriais atvejais pernelyg didelis
dokumentų ir pareiškimų, kuriuose kartais pateikiama prieštaringa informacija, skaičius
trukdo aiškiai suprasti projektus. Atsižvelgiant į tai, pasitvirtina ankstesniame tyrime mūsų
pateiktos rekomendacijos, kad Europos Komisijoje turėtų būti įsteigtas pagrindinių
duomenų apie projektus biuras, kuris rinktų ir skelbtų atitinkamus duomenis ir atitinkamą
tyrimų informaciją (pvz., Baltijos geležinkelio linijos projekto atveju).

Kalbant bendrai, sprendimų priėmimo dėl bendro TEN-T finansavimo procesas per
pastaruosius septynerius metus gerokai patobulėjo. Taikant naujas TEN-T gaires ir naują
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamentą dar labiau pagerės projektų
atranka ir TEN-T finansavimas. Žinoma, didesnį dėmesį skiriant tarpvalstybiniams
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projektams ir didesniam ES bendram finansavimui, valstybėms narėms teks susitaikyti su
aktyvesniu ES vaidmeniu priimant su projektais susijusius sprendimus ir įgyvendinant
projektus. Tai pagrįsta siekiant kurti veiksmingą Europos tinklą.

Siekiant patobulinti TEN-T koncepciją ir norint, kad bendras finansavimas būtų kuo
naudingesnis Europos Sąjungai, itin svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi naujųjų gairių ir
esamų bei naujai nustatytų sąlygų, atsižvelgiant į šiame tyrime pateiktas rekomendacijas.
Šiuo tikslu itin svarbu užtikrinti sprendimų priėmimo proceso skaidrumą, tiek kalbant apie
projekto vykdytojus, kurie tokiu būdu rengs veiksmingesnius, mažiau rizikingus ir
visuomenės palankiau vertinamus projektus, tiek apie Europos piliečius, kuriems tai bus
naudinga ekonominiu ir aplinkosaugos aspektais.

Rekomendacijos
1) planavimo, prognozavimo ir vertinimo metodai turi būti toliau tobulinami siekiant
veiksmingai paremti sprendimų, susijusių su dideliais transporto srities projektais
daugiarūšiame tinkle, priėmimo procesą;

2) planavimo ir viešųjų pirkimų procesai skiriasi visose valstybėse narėse ir dėl konkrečių
politinių interesų jiems gali būti daromas poveikis. Tais atvejais, kai valstybės narės prašo
ES finansavimo, dėl neatsakingo elgesio rizikos gali būti kuriami netinkami projektai. Taigi
transporto srities projektams taikomi ES bendro finansavimo mechanizmai turi būti griežtai
kontroliuojami ir stebimi.

3) itin svarbu užtikrinti geresnį informavimą, koordinavimą ir dalyvavimą.


