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Rezumat

Acest studiu este o actualizare a studiului privind investițiile TEN-T realizat în
2013 și adaugă cinci noi studii de caz la analiză, dintre care trei se referă la
megaproiecte aflate încă în stadiul de planificare sau la începutul implementării:
Lyon-Torino, Rinul de Fier și S21/Stuttgart-Ulm. Concluziile confirmă faptul că
nu toate părțile interesate au tras învățăminte din experiențele trecute de
dezvoltare a unor proiecte de succes. Este nevoie mai ales să se asigure
participarea publicului în timp util și în mod transparent și să se definească clar
proiectul înainte de a se lua decizii legate de proiect. Noi constatări indică faptul
că este necesar să se măsoare avantajele economice mai ample și valoarea
adăugată europeană pentru a justifica beneficiile socio-economice ale proiectelor
transfrontaliere având o valoare de mai multe miliarde de euro.
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SINTEZĂ

Obiectiv
Scopul acestui studiu este acela de a actualiza un studiu anterior, din aprilie 2013, intitulat
„Proiecte TEN-T de mare anvergură – investiții și costuri”.  Acesta a vizat procesul de
evaluare și selectare a marilor proiecte în domeniul transporturilor care să fie cofinanțate
de UE. În literatura de specialitate și în cadrul Curții de Conturi Europene au fost
identificate mai multe probleme operaționale în astfel de evaluări și în studiul din 2013 au
fost prezentate concluzii și recomandări pentru evitarea unor astfel de probleme
operaționale. În actualizarea din 2014 se descriu progresele procesului politic realizate la
nivel european cu ocazia revizuirii orientărilor TEN-T în momentul în care au fost convenite
la sfârșitul anului 2013. În plus, au fost realizate cinci noi studii de caz privind
megaproiectele, iar anumite studii de caz din raportul pe 2013 au fost actualizate pentru a
ține seama de evoluțiile recente în planificarea sau construcția lor. În total, studiul prezintă
12 studii de caz.

Analiză și constatări

Dintre aceste 12 cazuri, primele cinci reprezintă proiecte feroviare, al șaselea este un
proiect feroviar și rutier mixt, următoarele două sunt proiecte rutiere proiectele 9 - 11 sunt
tuneluri de bază pentru treceri la nivel în Alpi, iar ultimul proiect este o cale navigabilă.
Costurile totale ale proiectelor variază între 131 de milioane de euro și 9,7 miliarde de euro.
Dacă sunt disponibile raporturile costuri-beneficii și la calculul acestora se aplică rate de
reducere relativ scăzute, raporturile costuri-beneficii sunt estimate a fi în intervalul 1,5 -
6,5, perioadele de rambursare sunt între 15 și 50 de ani, iar rata internă de rentabilitate
economică se situează între 4,7% și 9,4%.

Două dintre studiile de caz permit analize ex-post, altele două sunt parțial finalizate, iar
altele două sunt deja în construcție. Celelalte șase studii de caz vizează infrastructuri aflate
în diferite etape de planificare. Două dintre ele sunt într-o etapă exploratorie care a
demarat deja (Brenner, Lyon-Torino), urmând ca și centura Fehmarn să intre probabil în
curând în această etapă. Linia Rail Baltica și legătura Sena-Escaut sunt încă în faza de
proiectare și planificare, în timp ce Rinul de Fier pare să fie în etapa preliminară de
planificare.

În ceea ce privește transparența, observațiile generale din studiul anterior pot fi
confirmate. Proiectele mai recente, în special cele care încă se află în faza de planificare,
par să se conformeze deja cerinței de a spori transparența și de a oferi studii mai detaliate
online (de ex. linia Rail Baltica, Lyon-Torino) sau la cerere (de ex. legătura fixă de la
Fehrman - centura Ferhman). Cu toate acestea, în unele cazuri, prea multe documente și
declarații, uneori chiar contradictorii, împiedică înțelegerea clară a unui proiect. Acest lucru
subliniază recomandările noastre din studiul anterior privind existența unui birou central
pentru datele de proiect la CE, care să compileze și să distribuie datele relevante și
informațiile relevante legate de studiu (de ex. pentru linia Rail Baltica).

În general, procesul decizional privind cofinanțarea TEN-T s-a ameliorat semnificativ în
ultimii șapte ani. Noile orientări TEN-T și noul regulament privind MIE vor îmbunătăți și mai
mult selectarea proiectelor și finanțarea TEN-T. În mod evident, ca urmare a accentului
care se pune pe proiectele transfrontaliere și a cofinanțării sporite din partea UE, statele
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membre vor fi nevoite să accepte faptul că UE joacă un rol mai mare în cadrul deciziilor
legate de proiecte și de punerea în aplicare a acestora. Acest lucru pare rezonabil pentru
dezvoltarea unei veritabile rețele europene.

Asigurarea respectării noilor orientări și respectarea condiționalităților existente și a celor
nou stabilite, ținând seama de recomandările făcute în acest studiu, par să fie elementele
fundamentale pentru îmbunătățirea conceptului TEN-T și pentru ca beneficiile cofinanțării să
fie maximizate pentru Uniunea Europeană. Transparența în cadrul procesului decizional
pare să fie un avantaj în acest sens, atât pentru promotorii proiectelor, care dezvoltă
proiecte cu un randament mai bun, mai puțin riscante și mai larg acceptate, cât și pentru
cetățenii europeni care se vor bucura de beneficii economice și de mediu.

Recomandări
(1) Metodele utilizate pentru planificare, previziuni și evaluare trebuie să fie dezvoltate în
continuare pentru ca să vină efectiv în sprijinul procesului decizional legat de proiectele de
mare anvergură în domeniul transporturilor în contextul unei rețele multimodale.

(2) Procesele de planificare și de achiziții din fiecare stat membru sunt diferite și pot fi
influențate de interese politice specifice. Hazardul moral poate duce la o proiectare
necorespunzătoare a proiectului dacă statele membre urmăresc să obțină finanțare de la
UE. Prin urmare, mecanismele UE de cofinanțare a proiectelor în domeniul transporturilor
trebuie să fie supuse unui control și unei monitorizări stricte.

(3) O mai bună informare, coordonare și participare sunt elemente centrale.


