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Lühikokkuvõte

Käesolevas uuringus antakse ülevaade meremagistraalide programmist selle
käivitamisest alates. Tehtud uurimistöö põhjal selgitati välja kolm peamist
takistust.

Need on järgmised: 1) sidusrühmad teavad programmist liiga vähe; 2) tegevus ei
jätku pärast projektide rahastamise lõppemist; 3) sidusrühmade koostöö ei ole
igakord optimaalne.

Need kolm tegurit koos muude takistustega tähendavad seda, et programmi mõju
on olnud oodatust väiksem. Seepärast on sõnastatud soovitused ja võimalikud
stsenaariumid meremagistraalide kontseptsiooni täiustamiseks.
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KOKKUVÕTE

Eesmärk
Pärast 2001. aastal toimunud meremagistraalide programmi käivitamist on selle
kontseptsiooni muudetud ja kohandatud vastavalt laevandussektoris toimunud arengutele
ja üleeuroopalise tegevuskava tulipunktide muutumisele. Transpordi- ja turismikomisjon
nõudis meremagistraalide kontseptsiooni täiustamist käsitlevat uuringut, et saada täielik
ülevaade selle ajaloolisest arengust. Selle ülevaate koostamise ajal toimub üleeuroopalise
transpordivõrgu (TEN-T) ja selle rahastamise ulatuslik reformimine viimane hakkab uue
mitmeaastase finantsraamistiku raames toimuma läbi Euroopa ühendamise rahastu.

Käesolevas aruandes esitatakse soovitud ülevaade meremagistraalide programmist ning
antakse selle põhjal soovitusi ja võimalikke stsenaariumeid meremagistraalide
kontseptsiooni täiustamiseks. Mõlema aluseks on nii kirjanduse ülevaade kui ka sadamates
ja teiste sidusrühmade korraldatud küsitluste tulemused ja ülevaade.

Meremagistraalide programmi areng
Meremagistraalide programmi käivitamise lähtepunkt oli 2001. aastal avaldatud
transpordipoliitikat käsitlev komisjoni valge raamat pealkirjaga „Euroopa transpordipoliitika
aastani 2010: aeg otsustada". Selles väljendati komisjoni soovi elavdada taas
lähimerevedusid ja luua üleeuroopaline lähimereühenduste võrgustik. Aastal 2004 arendati
meremagistraalide kontseptsiooni edasi ja TEN-T programmis aastateks 2007–2013
nimetati nende loomist ühe prioriteedina. Seda tingis lootus, et lähimereveod võivad aidata
vähendada ummikuid maanteedel ning parandada ühendust saarte ja äärepoolsete
piirkondadega. Eeldati, et nende areng edendab ühtekuuluvust ja dünaamilist siseturgu.

2004. aasta TEN-T suuniste kohaselt peaksid meremagistraalide programmi jaoks eraldatud
rahastamist taotlevad projektid hõlmama vähemalt kaht eri liikmesriikide sadamat ning
nende eesmärk peaks olema vedude ümbersuunamine või ühildamine. Programm võib
soodustada mitut liiki investeeringuid, mis on seotud näiteks:

 sadamate ja nende tagamaaühenduste taristu ja rajatistega;

 rajatiste aastaringse juurdepääsetavusega (nt bagerid ja jäälõhkujad);

 investeerimisega liikluskorralduse või elektrooniliste aruandlussüsteemide info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiasse (IKT);

 stardiabiga juhul, kui projekti rahalise teostatavuse jaoks peetakse vajalikuks
riiklikku toetust, kusjuures toetuse kestus piiratakse kahe aastaga ja seda antakse
ainult korrakohaselt põhjendatud kapitalikulude toetamiseks;

 uuringutega uute teenuste turupotentsiaali kindlakstegemiseks ning uute teenuste
seniste ja tulevaste kaubavoogude analüüsimiseks, samuti mõjuhinnangute,
rakendamise ja rahastamise uuringutega.

Aastal 2012 tutvustati strateegiat „Euroopa 2020”. Selles keskendutakse muu hulgas
jätkusuutlikkusele. Pärast uute TEN-T suuniste ilmumist 2013. aastal jõudis see põhimõte
ka meremagistraalide programmi. Uute suuniste kohaselt hakkab meremagistraalide ja
TEN-T rahastamine toimuma Euroopa ühendamise rahastust, ning neis pakutakse
meremagistraalide programmi raames uusi võimalusi, mille näiteks on:
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 ühendused kolmandate riikide sadamatega;

 tagamaaühenduste kaasamine;

 alternatiivkütuseprojektide kaasamine.

Tulemused
Meremagistraalidest on kujunenud ELi programm, mille raames on TEN-T kaudu rahastatud
enam kui 40 projekti stiimulite kogumaksumusega (koos 2013. aasta
projektikonkurssidega) üle 400 miljoni euro. Avaliku ja erasektori investeeringute
kogumaht on hinnanguliselt 2 miljardit eurot. Lisaks rahastati nelja projekti (stiimulite
kogumaht veidi alla 20 miljoni euro) programmi Marco Polo raames. Neile
märkimisväärsetele investeeringutele vaatamata vähenes aastatel 2001–2011 mõnevõrra
lähimerevedude osakaal teiste transpordiliikidega võrreldes. Seetõttu võib väita, et
lähimerevedude stimuleerimine ei ole otseselt kaasa toonud selle transpordiliigi
konkurentsipositsiooni struktuurilist paranemist.

Küll aga võime järeldada, et meremagistraalide programm on kaudselt stimuleerinud
sadamatevahelist tõhustatud koostööd, mis võib aja jooksul avaldada kasulikku mõju
lähimerevedude voogude juhtimisele ja kasvule.

Nii teadlaste kui ka sadamate endi peamised kriitilised seisukohad on järgmised.

 Mõned sadamad, nii suured kui ka väikesed, ei ole veel meremagistraalide
programmist teadlikud.

 Kuna meremagistraalide kontseptsioon on olnud algusest peale mõneti ebaselge, on
programmi pärssinud asjaolu, et seda ei ole peetud ahvatlevaks pakkumiseks.
Mõningatel programmiga tutvunud sadamatel ei ole aimu selle keerukusest.

 Peamised programmist kasusaajad ei tunne piisavalt selle pakutud võimalusi. Paljud
sadamate esindajad (keda ka intervjueeriti) märkisid, et ei ole teadlikud kõigist
programmi võimalustest. Seepärast jäävad potentsiaalselt huvipakkuvad
lähilaevaühendused tähelepanuta. Isegi kui sidusrühmad on programmiga tuttavad,
peetakse selle menetlusi kohmakateks. Vahetevahel esineb raskusi projektikonkursi
tingimuste õigesti tõlgendamisega. Teave projektikonkursside prioriteetide kohta
peaks olema lühem ja selgem. Projektide koostamise ja konsortsiumite
moodustamise tähtajad on sadamavõimude jaoks pingelised.

 Praegu puudub selge meremagistraalide programmi mõju hinnang. Siit tuleneb
järeldus, et enne investeeringute tegemist tuleb määratleda paremad
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad, et hinnata investeeringute mõju
transporditurule tervikuna.

 Meremagistraalide programm vajab turumõjuritest sõltuvalt pidevat suunamist ja
kohandamist.
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Soovitused ja stsenaariumid
Üldine ja kõigis stsenaariumites esinev soovitus on muuta meremagistraalide programm
silmatorkavamaks. Selgelt tuleb eristada programmi sidusrühmad, keda võiks püüda
aktiivselt kaasata. Programmi projektide taotlusmenetlusi tuleb võimalikult lihtsustada ning
hankemenetlused peavad olema võimalikult selged ja lihtsad. Sidusrühmadele tuleks
aktiivselt selgitada projekti pakutavaid võimalusi.

Ülejäänud soovitused seostuvad eri stsenaariumitega. Lisaks baasstsenaariumile, mis
tähendab programmi jätkamist senisel kujul, koostati veel kaks stsenaariumit.

1) Jätkusuutlikkuse stsenaarium. Siin keskendutakse keskkonnamõju piiramisele tänu
alternatiivkütuste kasutamisele, laevade uuenduslikule konstruktsioonile,
sadamarajatistele ning uute, näiteks komposiitmaterjalide kasutamisele. Kui
soovime meremagistraalide programmi jätkusuutlikku mõju meremagistraalide
kvaliteedile ja konkurentsipositsioonile, tuleb programmi täiustada.

2) Tarneahela juhtimise stsenaarium. Siin keskendutakse kogu tarneahelale, mille
üheks osaks on lähimereveod. Kui sellele ei keskenduta, võivad projektide algsed
eesmärgid jääda täitmata projekti jaoks oluliste sidusrühmade koostöö puudulikkuse
tõttu. Meremagistraalid kuuluvad keerukatesse tarneahelatesse, mis ei alga ega lõpe
meresadamates. Sageli, kui mitte alati on lähimereveod üks mitmetest tarneahelas
esinevatest eri transpordiliikidest ning neis vedajast kuni lõpptarbijani kulgevates
tarneahelates toimivad mitmed sidusrühmad. Meremagistraalide projektides tuleb
arvestada integreeritud tarneahelatega, mis ei ole mitte omaette projektid, vaid
seonduvad teiste ahelate eri osadega. Tarneahelad, milles lähimereveod on kesksel
kohal, võivad ulatuda Euroopast kaugemale. Nad ühendavad Euroopa tööstus- ja
tarbimispiirkondi teiste oluliste piirkondadega nii Euroopa piires kui ka väljaspool.
Kolmandaid riike tuleb vaadelda lähimereveo võrgustike osana ja seetõttu kaasata
nad meremagistraalide projektidesse.


