
IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS

POLITIKAS DEPARTAMENTS B: STRUKTURĀLĀ UN KOHĒZIJAS
POLITIKA

TRANSPORTS UN TŪRISMS

ATJAUNINĀJUMS PAR IEGULDĪJUMIEM
LIELOS TEN-T PROJEKTOS

KOPSAVILKUMS

Kopsavilkums

Ar šo pētījumu tiek atjaunināts pētījums par ieguldījumiem TEN-T, kas tika
pabeigts 2013. gada sākumā, un analīzei tiek pievienoti pieci jauni gadījumu
pētījumi, no kuriem trīs attiecas uz milzīgiem projektiem, kas joprojām tiek
plānoti vai ir agrīnās īstenošanas posmā: Liona – Turīna, Tērauda Reina un
S21/Štutgarte – Ulma. Atklājumi apliecina, ka ne visas iesaistītās personas ir
mācījušās no pagātnes par veiksmīgi attīstītiem projektiem. Pastāv konkrēta
vajadzība pēc savlaicīgas un pārredzamas publiskas līdzdalības un skaidras
projekta definīcijas, pirms tiek pieņemts lēmums par projektu. Jauni atklājumi
apliecina, ka ir jāizvērtē plašāki ekonomiskie ieguvumi un Eiropas pievienotā
vērtība, lai pamatotu daudzu miljardu vērtu pārrobežu projektu sociāli
ekonomiskos ieguvumus.
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KOPSAVILKUMS

Mērķis
Šā pētījuma mērķis ir atjaunināt iepriekšējo — 2013. gada aprīļa — pētījumu "TEN-T lielie
projekti — ieguldījumi un izmaksas". Tajā tika skatīts lielu transporta projektu novērtēšanas
un atlases process ES līdzfinansējuma saņemšanai. Publikācijas un Eiropas Revīzijas palātas
atklājumi šajos novērtējumos uzrādīja vairākas darbības problēmas, bet 2013. gada
pētījumā tika publicēti secinājumi un ieteikumi par to, kā šādas darbības problēmas varētu
nepieļaut. Šajā 2014. gada atjauninājumā tiek aprakstīti politikas procesā Eiropas līmenī
gūtie panākumi, pārskatot TEN-T pamatnostādnes, kad 2013. gada beigās par tām tika
panākta vienošanās. Turklāt ir veikti pieci jauni gadījumu pētījumi par milzīgiem
projektiem, un daži izvēlētie 2013. gadā veiktie gadījumu pētījumi ir atjaunināti, lai ņemtu
vērā pēdējā laika attīstību šo projektu plānošanā vai būvniecībā. Kopumā šajā pētījumā
tiek iepazīstināts ar 12 gadījumu pētījumiem.

Analīze un konstatējumi
No šiem 12 gadījumu pētījumiem pirmie pieci attiecas uz dzelzceļa projektiem, seši skar
jauktus dzelzceļa – ceļu projektus, divi — ceļu projektus, 9.–11. gadījuma pētījums attiecas
uz dzelzceļa pārbrauktuvēm Alpos, bet 12. gadījuma pētījums attiecas uz ūdensceļu. Visu
projektu izmaksas svārstās no EUR 131 miljona līdz EUR 9,7 miljardiem. Ja ir pieejama
ieguvumu-izmaksu attiecība un to aprēķināšanā tiek piemērotas saprātīgi zemas atlaižu
likmes, tiek lēsts, ka ieguvumu-izmaksu attiecība būs no 1,5 un 6,5; atmaksas periods ir no
15 līdz 50 gadiem; ekonomikas iekšējā peļņas norma svārstās no 4,7 līdz 9,4 %.

Divi no šiem gadījumu pētījumiem ļauj veikt ex-post analīzes, divi citi ir daļēji pabeigti un
vēl divi tiek veikti. Pārējie seši gadījumu pētījumi attiecas uz infrastruktūru dažādos
plānošanas līmeņos. Divi no tiem ir izpētes posmā, kas jau ir sākusies (Brennera, Liona –
Turīna), un ir gaidāms, ka šis posms sāksies arī gadījumu pētījumā par Fēmarnas šaurumu.
Rail Baltic un Sēnas – Šeldas projekti joprojām ir izstrādes un plānošanas posmā, savukārt
Tērauda Reinas projekts varētu būt sākotnējās plānošanas posmā.

Attiecībā uz pārredzamību var tikt apstiprināti iepriekšējā pētījumā konstatētie vispārīgie
novērojumi. Šķiet, ja jaunāki projekti, jo īpaši plānošanas posmā, jau pielāgojas prasībām,
kas paredz lielāku pārredzamību un sīkāku pētījumu nodrošināšanu tiešsaistē (piemēram,
Rail Baltic un Liona – Turīna) vai pēc pieprasījuma (piemēram, Fērmanas šauruma fiksētais
savienojums). Tomēr dažos gadījumos pārāk daudzi un dažkārt pretrunīgi dokumenti un
paziņojumi kavē skaidras izpratnes gūšanu par projektu. Tas apstiprina mūsu ieteikumus
no iepriekšējā pētījuma saglabāt centrālo projekta datu biroju EK, kurš apkopo un izplata
attiecīgos datus un pētījumu informāciju (piemēram, attiecībā uz Rail Baltic).

Kopumā lēmumu pieņemšanas process par TEN-T līdzfinansēšanu pēdējo septiņu gadu laikā
ir būtiski uzlabojies. Jaunās TEN-T pamatnostādnes un jaunā EISI regula turpmāk uzlabos
projektu atlasi un TEN-T finansēšanu. Protams, tā kā tiek likts uzsvars uz pārrobežu
projektiem un lielāku ES līdzfinansējumu, dalībvalstīm būs jāpieņem ES lielāka ietekme
lēmumu pieņemšanā par projektiem un projektu īstenošanā. Tas šķiet saprātīgi patiesa
Eiropas tīkla izveides interesēs.



Politikas departaments B: strukturālā un kohēzijas politika
____________________________________________________________________________________________

4

Jaunu pamatnostādņu īstenošana un pašreizējo pamatnostādņu ievērošana, un jauni
nosacījumi, ņemot vērā šajā pētījumā sniegtos ieteikumus, šķiet būtiskākie aspekti, lai
uzlabotu TEN-T koncepciju un padarītu tā līdzfinansēšanu par visizdevīgāko rīcību Eiropas
Savienībai. Pārredzamība lēmumu pieņemšanā šajā sakarībā šķiet noderīga gan projektu
veicinātājiem, kas izstrādā labāk darbojošos projektus, kuri ir mazāk riskanti un gūst
plašāku atbalstu, gan Eiropas iedzīvotājiem, kas gūs labumu gan ekonomiski, gan vides
jomā.

Ieteikumi
(1) Ir turpmāk jāizstrādā plānošanas, paredzēšanas un novērtēšanas metodes, lai efektīvi
atbalstītu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz lieliem transporta projektiem multimodālā tīklā.

(2) Plānošanas un iepirkuma process katrā dalībvalstī ir atšķirīgs un to var ietekmēt
noteiktas politiskās intereses. Neētiska rīcība var novest pie neatbilstīgas projekta
izstrādes, ja dalībvalstis mēģina piesaistīt ES finansējumu. Tādēļ ES līdzfinansējuma
mehānismiem transporta projektiem ir nepieciešama stingra kontrole un uzraudzība.

(3) Labāka informācija, koordinācija un līdzdalība ir galvenie jautājumi.


