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Izvleček

Ta študija posodablja študijo o naložbah v vseevropsko prometno omrežje,
dokončano v začetku leta 2013, in analizira dodatnih pet študij primerov, od
katerih so v treh projekti še vedno v fazi načrtovanja ali zgodnji fazi izvajanja:
Lyon-Torino, Železni Ren in S21/Stuttgart-Ulm.  Ugotovitve kažejo, da preteklih
izkušenj glede uspešnega razvoja projektov niso upoštevali vsi deležniki.
Potrebna sta zlasti zgodnja in pregledna udeležba javnosti ter jasna opredelitev
projekta pred odločanjem o njem. Nove ugotovitve kažejo, da sta potrebna
merjenje širših gospodarskih koristi in evropske dodane vrednosti, da bi
utemeljili družbeno-gospodarske koristi čezmejnih projektov, katerih vrednost
znaša več milijard EUR.
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POVZETEK

Cilj
Namen te študije je posodobiti predhodno študijo iz aprila 2013 z naslovom „TEN-T Large
Projects - Investments and Costs“ (Veliki projekti vseevropskega prometnega omrežja –
naložbe in stroški). Ta študija je obravnavala postopek ocenjevanja in izbire velikih
projektov na področju prometa za sofinanciranje EU. V literaturi in s strani Evropskega
računskega sodišča so bile opredeljene številne operativne težave pri tovrstnih ocenah in v
študiji iz leta 2013 so bili predstavljeni sklepi in priporočila, kako bi se tem operativnim
težavam lahko izognili. V tej posodobitvi študije, pripravljeni leta 2014, je opisan napredek
v okviru političnega procesa, dosežen na ravni EU med revizijo smernic o vseevropskem
prometnem omrežju do doseženega dogovora o smernicah konec leta 2013. Poleg tega je
bilo izvedeno pet novih študij primerov o mega projektih, nekatere izbrane študije primerov
iz poročila iz leta 2013 pa so bile posodobljene, da bi upoštevali nedaven razvoj dogodkov
pri načrtovanju ali izgradnji zadevnih projektov. Skupaj je v tej študiji predstavljenih
dvanajst študij primerov.

Analiza in ugotovitve
Od teh dvanajstih projektov jih je prvih pet železniških, šesti projekt je cestno-železniški,
naslednja dva sta cestna, projekti od 9 do 11 so bazni predori na železniških progah, ki
prečkajo Alpe, dvanajsti projekt pa je plovna pot. Skupni stroški teh projektov znašajo od
131 milijonov EUR do 9,7 milijarde EUR. Kjer so na voljo razmerja med stroški in koristmi
in kjer so za njihov izračun uporabljene razumno nizke diskontne stopnje, ta razmerja po
ocenah znašajo od 1,5 do 6,5, vračilne dobe znašajo od 15 do 50 let, ekonomske notranje
stopnje donosa pa se gibljejo med 4,7 % in 9,4 %.

V dveh študijah primerov je mogoča izvedba naknadnih analiz, dva projekta sta delno
dokončana, dva pa v fazi gradnje.  Preostalih šest študij zadeva infrastrukturne projekte v
različnih fazah načrtovanja. Pri dveh projektih (Brenner, Lyon-Torino) se je že začela
raziskovalna faza, pričakovati je, da se bo kmalu začela tudi pri projektu Fehmarn Belt.
Projekta Rail Baltica in Seine-Scheldt sta še vedno v fazi zasnove in načrtovanja, za projekt
Železni Ren pa se zdi, da je v fazi predhodnega načrtovanja.

Kar zadeva preglednost, lahko potrdimo splošna opažanja iz prejšnje študije. Za novejše
projekte, zlasti tiste v fazi načrtovanja, se že zdi, da so se prilagodili zahtevam po večji
preglednosti in predstavitvi podrobnejših študij na spletu (npr. Rail Baltica, Lyon-Torino) ali
na zahtevo (npr. Fehmarn Belt Fixed Link).  Vendar v nekaterih primerih jasno
razumevanje projekta ovira preveliko število dokumentov in izjav, ki si včasih nasprotujejo.
To je argument v prid našemu priporočilu iz prejšnje študije, in sicer, da bi pri Evropski
komisiji oblikovali osrednji urad za podatke o projektih, ki bi zbiral in razširjal zadevne
podatke in izsledke študij (npr. za projekt Rail Baltica).

V splošnem se je proces odločanja o sofinanciranju projektov v okviru vseevropskega
prometnega omrežja v zadnjih sedmih letih bistveno izboljšal. Nove smernice o
vseevropskem prometnem omrežju in nova uredba IPE bodo nadalje izboljšale izbiranje
projektov in financiranje vseevropskega prometnega omrežja. Glede na poudarek na
čezmejnih projektih in okrepljeno sofinanciranje EU bodo morale države članice sprejeti
večjo vlogo EU pri odločanju o projektih in njihovem izvajanju. To se zdi razumno za razvoj
pravega evropskega omrežja.
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Izvrševanje novih smernic in spoštovanje obstoječih in novooblikovanih pogojev ob
upoštevanju priporočil, podanih v tej študiji, sta ključna elementa za izboljšanje koncepta
vseevropskega prometnega omrežja in zagotavljanje, da njegovo sofinanciranje prinaša
karseda velike koristi Evropski uniji. Zdi se, da bi k temu pripomogla preglednost v
postopku odločanja, tako za nosilce projektov, ki bi lahko razvijali učinkovitejše projekte, ki
bi bili manj tvegani in v večji meri sprejeti, kot za evropske državljane, ki bi bili deležni
gospodarskih in okoljskih koristi.

Priporočila
(1) Metodologije za načrtovanje, napovedovanje in ocenjevanje je treba nadalje razvijati,
da bodo učinkovito podpirale odločanje v primerih velikih projektov na področju prometa v
okviru multimodalnega omrežja.

(2) Postopki načrtovanja in javnega naročanja se med državami članicami razlikujejo in
nanje lahko vplivajo določeni politični interesi. Moralna tveganja lahko vodijo k neustrezni
zasnovi projekta, v kolikor si država članica prizadeva črpati sredstva EU. Zato sta potrebna
strog nadzor in spremljanje mehanizmov sofinanciranja EU za projekte na področju
prometa.

(3) Boljše obveščanje, usklajevanje in udeležba so vprašanja osrednjega pomena.


