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Abstrakt

Tato studie podává přehled o programu námořních dálnic od jeho počátku. Na
základě provedeného výzkumu byly určeny tři základní překážky.

Jsou jimi tyto skutečnosti: 1) zúčastněné strany nemají o programu dostatečné
povědomí; 2) po ukončení financování projektů není zajištěna náležitá návaznost;
3) spolupráce mezi zúčastněnými stranami není vždy optimální.

Tyto tři faktory v kombinaci s dalšími překážkami vedly k tomu, že dopad
programu byl menší, než se dalo očekávat. Z tohoto důvodu byla vypracována
doporučení a možné scénáře, jejichž cílem je koncepci námořních dálnic vylepšit.
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SHRNUTÍ

Cíl
Od představení programu námořních dálnic v roce 2001 se jeho koncepce změnila a byla
upravena na základě vývoje v odvětví lodní dopravy a změn týkajících se ústředních bodů
evropské agendy. Výbor pro dopravu a cestovní ruch požádal o studii zaměřenou na
„zlepšení koncepce námořních dálnic“, aby získal úplný přehled historického vývoje této
koncepce. Kontextem tohoto přehledu je zásadní reforma transevropské dopravní sítě
(TEN-T) a jejího financování v rámci nového víceletého finančního rámce (VFR)
prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy.

Tato zpráva podává požadovaný přehled o programu námořních dálnic a využívá jej jako
základ pro doporučení a možné scénáře, jejichž cílem je koncepci námořních dálnic vylepšit.
Tato doporučení a scénáře vycházejí jak z údajů sekundárního výzkumu v podobě
posouzení literatury, tak i z informací obdržených od přístavů a dalších zúčastněných stran
prostřednictvím rozhovorů a dotazníku.

Vývoj programu námořních dálnic
Program námořních dálnic byl představen v roce 2001 v bílé knize Evropské komise
o dopravní politice nazvané „Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout“.
Tento dokument vyjádřil přání Komise oživit námořní dopravu na krátké vzdálenosti a zřídit
evropskou síť námořních spojení na krátké vzdálenosti. Koncepce námořních dálnic byla
dále rozvinuta v roce 2004 a zavedení námořních dálnic bylo označeno za prioritu v rámci
programu TEN-T (2007–2013). Důvodem byl potenciální přínos krátké námořní dopravy pro
snížení přetížení silniční sítě a pro zlepšení dostupnosti okrajových a ostrovních oblastí.
Očekávalo se, že tento vývoj bude ku prospěchu soudržnosti a dynamického vnitřního trhu.

Podle pokynů z roku 2004, jež se týkají TEN-T, měly projekty žádající o financování v rámci
koncepce námořních dálnic zahrnovat alespoň dva přístavy ve dvou různých členských
státech a jejich cílem měla být změna způsobu dopravy nebo soudržnost. Program
námořních dálnic se může podílet na různých formách investic v souvislosti s:

 zařízeními a infrastrukturou pro přístavy a spojení s vnitrozemím;

 celoroční dostupností zařízení (např. plovoucích bagrů a ledoborců);

 investicemi do informačních a komunikačních technologií pro systémy řízení dopravy
nebo systémy elektronických hlášení;

 podporou na zahájení činnosti, pokud je veřejná podpora považována za nezbytnou
pro finanční životaschopnost projektu, přičemž je takováto podpora omezena na dva
roky a uděluje se pouze na podporu řádně odůvodněných kapitálových nákladů;

 studiemi, které zjišťují potenciál trhu, pokud jde o nové služby, a analyzují nové
a stávající toky nákladní přepravy v souvislosti s novými službami a také posouzení
dopadů, realizaci a financování.
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V roce 2012 byla představena strategie Evropa 2020. Tato strategie se mimo jiné soustředí
na udržitelnost a toto zaměření se v návaznosti na nové pokyny ohledně TEN-T vydané
v roce 2013 dostalo do programu námořních dálnic. Zmíněné nové pokyny uvádějí, že
financování námořních dálnic a TEN-T se stává součástí Nástroje pro propojení Evropy
a nabízejí v rámci programu námořních dálnic nové možnosti, kterými jsou:

 spojení s přístavy třetích zemí;

 zahrnutí spojení s vnitrozemím;

 zahrnutí projektů zaměřených na alternativní paliva.

Realizace
Z námořních dálnic se vyvinul program EU, který prostřednictvím TEN-T financoval více než
čtyřicet projektů, z čehož vyplynul rozpočet přesahující – včetně žádostí z roku 2013 – 400
milionů EUR v pobídkách. Celková investice od veřejných i soukromých aktérů se odhaduje
na 2 miliardy EUR. Čtyři projekty byly navíc financovány prostřednictvím programu Marco
Polo, výsledkem čehož bylo téměř 20 milionů EUR v pobídkách. Navzdory těmto značným
investicím došlo v období 2001–2011 k mírnému poklesu podílu krátké námořní dopravy ve
srovnání s jinými druhy dopravy. Dalo by se tedy tvrdit, že oživení námořní dopravy na
krátké vzdálenosti nevedlo přímo ke strukturálně konkurenceschopnějšímu postavení
tohoto druhu dopravy.

Je však možné dojít k závěru, že program námořních dálnic nepřímo podnítil posílení
spolupráce mezi přístavy, což může mít časem příznivý dopad na řízení a zlepšování toků
krátké námořní dopravy.

Hlavními výtkami vyjádřenými akademickou obcí i samotnými přístavy jsou tyto:

 Některé přístavy (ať velké, či malé) o programu námořních dálnic stále nevědí.

 Program námořních dálnic trpí tím, že není považován za atraktivní nabídku, což je
způsobeno skutečností, že koncepce námořních dálnic nebyla od počátku příliš
jasná. Některé přístavy, které program námořních dálnic znají, si nejsou vědomy
jeho složitosti.

 Hlavní příjemci prostředků v rámci programu nejsou dostatečně obeznámeni
s příležitostmi, které tento program nabízí. Mnoho zástupců přístavů (s nimiž byl
rovněž udělán rozhovor) uvedlo, že nevěděli o všech příležitostech v rámci
uvedeného programu. V důsledku toho nejsou realizována zajímavá potenciální
spojení pro operace v rámci krátké námořní dopravy. I v případě, že zúčastněné
strany program vezmou na vědomí, postupy v rámci programu jsou vnímány jako
těžkopádné. Zároveň je někdy obtížné správně interpretovat výzvy k předkládání
návrhů. Informace ohledně priorit v rámci těchto výzev by měly být jasnější
a stručnější. Čas, který je třeba k vytvoření projektů a konsorcií, vyvíjí tlak na
kapacity přístavních orgánů.

 V současné době chybí jasné posouzení dopadů programu námořních dálnic. Z toho
se vyvozuje závěr, že je před investicí třeba určit lepší klíčové ukazatele výkonnosti
s cílem posoudit jejich dopad v rámci celého dopravního trhu.

 Program námořních dálnic vyžaduje neustálé úpravy a směrování, jež zohledňují
faktory ovlivňující trh.
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Doporučení a scénáře
Obecným doporučením, kterým by se měly zabývat všechny potenciální scénáře, je
program námořních dálnic více zviditelnit. Je třeba jasně určit zúčastněné strany a mohl by
být uplatněn aktivní přístup s cílem přimět tyto zúčastněné strany, aby se zapojily. Postupy
pro žádosti týkající se projektů v rámci programu námořních dálnic musí být co
nejpřímočařejší a výzvy k předkládání návrhů jednoduché a jasné. Zúčastněné strany by
měly být aktivně kontaktovány v souvislosti s příležitostmi, jež program námořních dálnic
nabízí.

Další doporučení jsou přizpůsobena scénářům. Vedle základního scénáře, jenž počítá
s pokračováním programu námořních dálnic v jeho současné podobě, byly vypracovány
další dva scénáře:

1) Scénář udržitelnosti: Tento scénář se zaměřuje na snížení dopadů na životní
prostředí pomocí využívání alternativních paliv, inovativních konstrukcí lodí
a používání nových materiálů, jako jsou např. kompozity. Má-li mít program
námořních dálnic udržitelný dopad na jejich kvalitu a konkurenční postavení, je
nutné jej vylepšit.

2) Scénář řízení dodavatelského řetězce: Tento scénář se soustředí na celý
dodavatelský řetězec, v němž námořní doprava na krátké vzdálenosti představuje
jednu ze součástí. Výsledky projektů bez tohoto zaměření by mohly zaostávat za
původními cíli, neboť může dojít k situaci, kdy příslušné zúčastněné strany, jež se na
projektu podílejí, nespolupracují v dostatečné míře. Námořní dálnice jsou součástí
složitého dodavatelského řetězce, který v námořních přístavech ani nezačíná, ani
nekončí. Krátká námořní doprava je v mnoha (ne-li ve všech) případech jedním
z mnoha různých druhů dopravy v rámci tohoto řetězce, v němž je od přepravce po
konečného spotřebitele zastoupena řada zúčastněných stran. Aby byly projekty
týkající se námořních dálnic „propojeny“ s dalšími „články“ řetězců
a nepředstavovaly samostatné projekty, musí zohlednit integrovaný dodavatelský
řetězec. Dodavatelské řetězce, v nichž námořní doprava na krátké vzdálenosti hraje
ústřední úlohu, nejsou omezeny evropskými hranicemi. Propojují evropský průmysl
a spotřebitelské oblasti s jinými významnými evropskými a mimoevropskými
regiony. Za součást sítě námořní dopravy na krátké vzdálenosti je třeba považovat
třetí země, jež tudíž musí být zapojeny do projektů v rámci programu námořních
dálnic.


