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Abstrakt

Táto štúdia je aktualizáciou štúdie o investíciách do projektov TEN-T, ktorá bola
dokončená na začiatku roku 2013, a dopĺňa analýzu o päť nových prípadových
štúdií; tri z nich sa týkajú obrovských projektov, ktoré sú ešte stále vo fáze
plánovania alebo začiatku vykonávania: Lyon – Turín, „Železný Rýn“ (Iron-
Rhine) a S21/Stuttgart – Ulm. Výsledky potvrdzujú, že nie všetky zúčastnené
strany sa poučili z minulých skúseností v oblasti úspešného rozvoja projektov.
Osobitne potrebná je včasná a transparentná účasť verejnosti a jasné
vymedzenie projektu pred tým, ako sa prijme rozhodnutie o ňom. Z nových
zistení vyplýva, že na to, aby bolo možné odôvodniť sociálno-ekonomické
výhody mnohomiliardových cezhraničných projektov je potrebné zhodnotiť širšie
ekonomické výhody a európsku pridanú hodnotu.
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ZHRNUTIE

Cieľ
Cieľom tejto štúdie je aktualizovať predchádzajúcu štúdiu z apríla 2013 o Veľkých
projektoch TEN-T – Investície a náklady. Táto štúdia sa zaoberala procesom posudzovania
a výberu veľkých dopravných projektov na spolufinancovanie zo strany EÚ. Z odbornej
literatúry a zo zistení Európskeho dvora audítorov vyplynulo viacero operačných problémov
týkajúcich sa týchto posúdení a v štúdii z roku 2013 boli predstavené závery a odporúčania
o tom, ako možno týmto operačným problémom zabrániť. V tejto aktualizácii za rok 2014
sa opisuje pokrok procesu tvorby politiky, ktorý bol dosiahnutý na európskej úrovni počas
revízie usmernení týkajúcich sa TEN-T až dovtedy, kým boli prijaté na konci roku 2013.
Okrem toho bolo zrealizovaných päť nových prípadových štúdií o obrovských projektoch
a bolo aktualizovaných niekoľko vybraných prípadových štúdií k správe z roku 2013, pričom
cieľom bolo zohľadniť najnovší vývoj pri plánovaní alebo výstavbe projektov. Celkovo je
v tejto štúdii predstavených 12 prípadových štúdií.

Analýza a zistenia
Z 12 prípadov prvých päť predstavujú železničné projekty, šiesty prípad je zmiešaný
železnično-cestný projekt, nasledujúce dva sú cestné projekty, v prípadoch č. 9 – 11 ide
o tunely pre alpské železničné priechody a dvanástym projektom je vodná cesta. Celkové
náklady na projekty sa pohybujú v rozmedzí od 131 miliónov EUR do 9,7 miliardy EUR.
Pokiaľ ide o pomery prínosov a nákladov – ak sú k dispozícii a na ich výpočet sa používajú
primerane nízke diskontné sadzby –, odhaduje sa, že sa pohybujú medzi 1,5 a 6,5; doby
návratnosti sú od 15 do 50 rokov; vnútorná miera návratnosti predstavuje 4,7 % až 9,4 %.

Dve z prípadových štúdií umožňujú ex post analýzy, dve ďalšie sú čiastočne dokončené
a dva ďalšie projekty sú vo výstavbe. Zostávajúcich šesť prípadových štúdií sa týka
infraštruktúr na rôznych úrovniach plánovania. Dve z nich sú v prieskumnej fáze, ktorá sa
už začala (Brenner, Lyon – Turín), a táto fáza pravdepodobne čoskoro začne i v prípade
projektu Fehmarn Belt. Projekty Rail Baltic a Seina – Šelda sú ešte stále vo fáze
navrhovania a plánovania projektu, zatiaľ čo projekt „Železný Rýn“ je podľa všetkého vo
fáze predbežného plánovania.

Pokiaľ ide o transparentnosť, možno potvrdiť všeobecné pripomienky uvedené
v predchádzajúcej štúdii. Novšie projekty, najmä tie, ktoré sú ešte stále vo fáze plánovania,
sa už podľa všetkého prispôsobujú požiadavkám, ktorými sú väčšia transparentnosť
a zverejňovanie podrobnejších štúdií na internete (napríklad projekty Rail Baltic, Lyon –
Turín) alebo na žiadosť (napríklad projekt Fehmarn Belt). V niektorých prípadoch však príliš
veľa – často i protirečivých – dokumentov a vyhlásení bráni jasnému porozumeniu
projektu. Potvrdzujú sa tým naše odporúčania z predchádzajúcej štúdie na zachovanie
centrálneho miesta pre údaje o projektoch na úrovni ES, v ktorom sa zhromažďujú
a distribuujú príslušné údaje a informácie zo štúdií (napríklad v prípade projektu Rail Baltic
(a)).

Vo všeobecnosti sa proces rozhodovania o spolufinancovaní projektov TEN-T za posledných
sedem rokov výrazne zlepšil. Nové usmernenia týkajúce sa siete TEN-T a nové nariadenie
o NPE prinesú ďalšie zlepšenie výberu a financovania projektov TEN-T. Samozrejme,
vzhľadom na zameranie cezhraničných projektov a zvýšenie spolufinancovania EÚ členské



Tematická sekcia B: Štrukturálne politiky a politiky súdržnosti
____________________________________________________________________________________________

4

štáty budú musieť akceptovať výraznejšiu úlohu EÚ pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa
projektov a pri ich realizácii. Zdá sa to vhodné pre rozvoj skutočnej európskej siete.

Presadzovanie nových usmernení a dodržiavanie existujúcich a novo vytvorených
podmienok pri zohľadnení odporúčaní uvedených v tejto štúdii sa zdá byť kľúčovým prvkom
na zlepšenie koncepcie TEN-T a zabezpečenie toho, aby bolo spolufinancovanie čo
najprínosnejšie pre Európsku úniu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zdá byť výhodou
transparentnosť pri rozhodovaní, a to tak pre predkladateľov projektov, ktorí vypracúvajú
lepšie fungujúce projekty, ktoré sú menej rizikové a všeobecnejšie akceptované, ako aj pre
európskych občanov, ktorí z nich budú mať prospech z hospodárskeho a environmentálneho
hľadiska.

Odporúčania
(1) Je potrebné ďalej rozvíjať metodiky plánovania, uskutočňovania prognóz
a posudzovania s cieľom účinne podporovať rozhodovanie v oblasti veľkých dopravných
projektov v kontexte multimodálnej siete.

(2) Procesy plánovania a obstarávania v každom členskom štáte sa líšia a môžu byť
nepriaznivo ovplyvnené konkrétnymi politickými záujmami. Morálny hazard môže viesť
k neprimeranému návrhu projektu, ak sa členské štáty usilujú o financovanie zo strany EÚ.
Mechanizmy EÚ v oblasti spolufinancovania týkajúce sa dopravných projektov si vyžadujú
prísnu kontrolu a monitorovanie.

(3) Hlavnými otázkami sú lepšia informovanosť, koordinácia a účasť.


