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Astratt

Dan l-istudju jaġġorna l-istudju ta' investiment TEN-T li ntemm kmieni fl-2013 u
jżid ħames studji tal-każ ġodda mal-analiżi, li tlieta minnhom jittrattaw proġetti
kbar ħafna li għadhom fl-istadju tal-ippjanar jew fil-fażi ta' implimentazzjoni
bikrija: Lyon-Turin, Iron-Rhine u S21/Stuttgart-Ulm. Is-sejbiet jikkonfermaw li
mhux il-partijiet interessati kollha tgħallmu mil-lezzjonijiet tal-passat dwar kif
jirnexxi l-iżvilupp ta' proġetti. Hemm bżonn partikolari ta' parteċipazzjoni
pubblika bikrija u trasparenti u definizzjoni ċara tal-proġett qabel ma tittieħed
id-deċiżjoni dwar il-proġett. Is-sejbiet il-ġodda jissuġġerixxu li l-kejl ta'
benefiċċji ekonomiċi usa' u l-valur miżjud Ewropew huma meħtieġa biex jiġu
ġġustifikati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' proġetti transkonfinali ta' bosta biljuni
ta' euro.
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Għan

L-għan ta' dan l-istudju huwa li jaġġorna l-istudju preċedenti ta' April dwar "Proġetti TEN-T
Kbar - Investimenti u Spejjeż". Dan indirizza l-proċess tal-valutazzjoni u l-għażla ta'
proġetti tat-trasport kbar għall-kofinanzjament mill-UE. Il-litteratura u l-Qorti Ewropea tal-
Awdituri kienu identifikaw bosta problemi operattivi f'tali valutazzjonijiet u l-istudju tal-
2013 ippreżenta konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jiġu evitati
problemi operattivi bħal dawn. L-aġġornament tal-2014 jiddeskrivi l-avvanzi fil-proċess ta'
politika miksuba fil-livell Ewropew waqt ir-reviżjoni tal-linji gwida TEN-T, sa meta sar qbil
dwarhom fl-aħħar tal-2013. Barra minn hekk, twettqu ħames studji tal-każ ġodda dwar
proġetti kbar ħafna, u xi studji tal-każ tar-rapport tal-2013 ġew aġġornati biex iqisu l-
iżviluppi reċenti fl-ippjanar jew il-kostruzzjoni tagħhom. B'kollox tnax-il studju tal-każ ġew
ippreżentati f'dan l-istudju.

Analiżi u sejbiet
Minn dawn it-12-il każ, l-ewwel ħamsa jirrappreżentaw proġetti tal-ferroviji, is-sitt wieħed
jirrappreżenta proġett imħallat tal-ferroviji u t-toroq, it-tnejn li jmiss huma proġetti tat-
toroq, il-proġetti 9-11 huma mini ta' bażi għall-fruntieri tal-ferroviji fl-Alpini u t-tnax-il
proġett huwa passaġġ fuq l-ilma. L-ispejjeż totali tal-proġetti jvarjaw bejn EUR 131 miljun
u EUR 9.7 biljun. Meta l-proporzjon tal-kost benefiċċju jkun disponibbli u jiġu applikati rati
ta' skont raġonevoli għall-kalkolu tiegħu, il-proporzjon tal-kost benefiċċju huwa stmat għal
bejn 1.5 u 6.5; il-perjodi ta' ħlas lura huma bejn 15 u 50 sena; ir-rati ekonomiċi interni
tad-dħul jammontaw għal bejn 4.7% u 9.4%.

Żewġ studji tal-każ jippermettu analiżijiet ex-post, tnejn oħra huma parzjalment lesti, u
tnejn oħra qegħdin jinbnew bħalissa. Is-sitt studji tal-każ l-oħra jirrigwardaw l-infrastrutturi
fid-diversi livelli ta' ppjanar. Tnejn minnhom huma fil-fażi ta' esplorazzjoni li diġà bdiet
(Brenner, Lyon-Turin), u aktarx li din il-fażi dalwaqt tibda għall-Fehmarn Belt. Rail Baltic u
Seine-Scheldt għadhom fil -fażi tad-disinn u l-ippjanar filwaqt li Iron-Rhine jidher li jinsab
fil-fażi tal-ippjanar preliminari.

F'dak li għandu x'jaqsam mat-trasparenza, jistgħu jitqiesu l-osservazzjonijiet ġeneriċi li
jinsabu fl-istudju preċedenti. Proġetti iktar reċenti, b'mod partikolari meta kienu fil-fażi tal-
ippjanar, diġà jidhru li qegħdin jaddattaw għar -rekwiżiti li jsiru iktar trasparenti u jipprovdu
studji iktar dettaljati fuq l-internet (eż. Rail Baltic, Lyon-Turin) jew fuq talba (eż. Fehmarn
Belt Fixed Link). Madankollu, f'ammont ta' każijiet li jaqbżu l-livell aċċettabbli, u xi drabi
jikkontradixxu lil xulxin, dokumenti u dikjarazzjonijiet jostakolaw il-fehim ċar tal-proġett.
Dan jenfasizza r-rakkomandazzjonijiet tagħna mill-istudju preċedenti biex jinżamm uffiċċju
ċentrali ta' data dwar il-proġetti fil-KE, li jiġbor u jiddistribwixxi data rilevanti u
informazzjoni ta' studju rilevanti (eż. għar-Rail Baltic(a)).

B'mod ġenerali, il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-kofinanzjament TEN-T tjiebet
b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar seba' snin. Il-linji gwida TEN-T il-ġodda u r-Regolament
CEF il-ġdid se jkomplu jtejbu l-għażla tal-proġetti u l-finanzjament tat-TEN-T. Naturalment,
minħabba l-enfasi fuq il-proġetti transkonfinali u ż-żieda fil-kofinanzjament tal-UE, l-Istati
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Membri se jkollhom jaċċettaw rwol ikbar tal-UE fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-proġetti u l-
implimentazzjoni tal-proġetti. Dan jidher li hu raġonevoli għall -iżvilupp ta' netwerk
verament Ewropew.

L-infurzar tal-linji gwida l-ġodda u r-rispett għall-kundizzjonalitajiet stabbiliti reċentement u
dawk eżistenti, filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet mogħtija f'dan l-istudju, jidhru li
huma l-elementi ewlenin għat-titjib tal-kunċett TEN-T u biex il-kofinanzjament tiegħu ikun
l-iktar ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea. It-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet tidher li
hija assi f'dan ir-rigward, kemm għal min jippromwovi l-proġetti, li jiżviluppaw aħjar il-
proġetti li jirnexxu li joħolqu inqas riskji u li huma ġeneralment iktar aċċettati, u għaċ-
ċittadini Ewropej li se jibbenefikaw ekonomikament u ambjentalment.

Rakkomandazzjonijiet
(1) Il-metodoloġiji għall-ippjanar, it-tbassir u l-valutazzjoni għandhom bżonn iktar żvilupp
biex ikunu jistgħu jappoġġaw b'mod effettiv it -teħid tad-deċiżjonijiet għall -proġetti tat-
trasport kbar f'kuntest ta' netwerk multimodali.

(2) Il-proċessi tal-ippjanar u tal-akkwist f'kull Stat Membru huma differenti u jistgħu jkunu
influwenzati minn interessi politiċi partikolari. Perikli morali jistgħu jwasslu għat-tfassil
mhux xieraq ta' proġetti jekk l-Istati Membri jfittxu l-finanzjament mill-UE. Għalhekk, il-
mekkaniżmi tal-kofinanzjament tal-UE għall-proġetti tat-trasport jeħtieġu kontroll strett u
monitoraġġ.

(3) Informazzjoni mtejba, koordinazzjoni u parteċipazzjoni huma kwistjonijiet ewlenin.


