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Šiame tyrime apžvelgiama Jūrų greitkelių programa nuo pat jos sukūrimo
pradžios. Remiantis atliktu moksliniu tyrimu, nustatytos trys pagrindinės kliūtys.

Šios kliūtys yra tokios: 1) suinteresuotieji subjektai nepakankamai informuoti apie
šią programą; 2) trūksta tęstinumo sustabdžius projekto finansavimą; 3)
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas ne visada yra geriausias.

Šie trys veiksniai kartu su kitomis kliūtimis reiškia, kad programos poveikis buvo
mažesnis, nei buvo galima tikėtis. Šiuo tikslu parengtos jūrų greitkelių sąvokos
tobulinimo rekomendacijos ir galimi scenarijai.
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SANTRAUKA

Tikslas
2001 m. pradėjus taikyti Jūrų greitkelių programą, sąvoka pasikeitė ir buvo pakoreguota
atsižvelgiant į pokyčius laivybos sektoriuje ir pagrindinių Europos darbotvarkės punktų
pakeitimus. Siekdamas gauti išsamią istorinės sąvokos raidos apžvalgą, Transporto ir
turizmo komitetas paprašė atlikti jūrų greitkelių sąvokos tobulinimo tyrimą. Šios peržiūros
kontekstas yra pagrindinė transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) reforma ir jos
finansavimas pagal naująją daugiametę finansinę programą (DFP) ir Europos
infrastruktūros tinklų priemonę (EITP).

Šioje ataskaitoje pateikiama Jūrų greitkelių programos apžvalga, kurią prašyta atlikti ir
kuria remiantis parengtos jūrų greitkelių sąvokos tobulinimo rekomendacijos ir galimi
scenarijai. Šios rekomendacijos ir scenarijai pagrįsti išanalizuotais dokumentais ir
duomenimis, gautais apžvelgus literatūrą, ir iš uostų bei kitų suinteresuotųjų subjektų
rengiant pokalbius ir atliekant apklausas gauta informacija.

Jūrų greitkelių programos kūrimas
Jūrų greitkelių programa buvo nustatyta 2001 m. Europos Komisijos baltojoje knygoje dėl
transporto politikos „Europos transporto politika 2010 metams. Laikas apsispręsti“. Šioje
baltojoje knygoje išreikštas Komisijos noras atgaivinti trumpųjų nuotolių laivybą ir sukurti
Europos trumpųjų nuotolių laivybos jungčių tinklą. 2004 m. jūrų greitkelių sąvoka buvo
toliau kuriama, jos kūrimas buvo pristatytas kaip prioritetinis TEN-T programos (2007–
2013 m.) projektas. Tai padaryta dėl to, kad trumpųjų nuotolių laivyba gali padėti
sumažinti spūstis keliuose ir pagerinti galimybę patekti į pakraščio ir salų regionus. Buvo
tikimasi, kad dėl šio pokyčio pagerės sanglauda ir bus užtikrinta dinamiška vidaus rinka.

Pagal 2004 m. TEN-T gaires projektai dėl lėšų jūrų greitkeliams turėtų būti susiję bent su
dviem uostais dviejose skirtingose valstybėse narėse, o jų tikslas – skatinti pereiti prie kitų
transporto rūšių naudojimo ir stiprinti sanglaudą. Jūrų greitkelių programa gali paskatinti
įvairių rūšių investicijas, susijusias su:

 uostams ir susisiekimui su nuo pakrančių nutolusiais rajonais skirtais įrenginiais ir
infrastruktūra;

 ištisus metus prieinamais įrenginiais (pvz., dugno gilinimo įrenginiai ir ledlaužiai);

 informacinių ir ryšių technologijų (IRT) investicijomis, skirtomis eismo valdymo arba
elektroninėms duomenų teikimo sistemoms;

 veiklos pradžios pagalba, jei projekto finansiniam gyvybingumui užtikrinti būtina
valstybės parama (tokia pagalba skiriama ne ilgiau kaip dvejus metus ir ji skiriama
tik kaip papildomos tinkamai pagrįstų kapitalo sąnaudų lėšos);

 tyrimais, kuriuos atliekant nustatomas rinkos potencialas teikti naujas paslaugas ir
nagrinėjami nauji bei dabartiniai krovinių srautai, skirti naujoms paslaugoms, taip
pat atliekamas poveikio vertinimas, įgyvendinimo ir finansavimo planavimas.
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2012 m. buvo pristatyta strategija „Europa 2020“. Šioje strategijoje pagrindinis dėmesys
skiriamas, be kita ko, tvarumui. 2013 m. paskelbus naująsias TEN-T gaires, dėmesys
tvarumui buvo perkeltas į Jūrų greitkelių programą. Šiose naujosiose gairėse teigiama, kad
jūrų greitkelių ir TEN-T finansavimas teikiamas įgyvendinant EITP, ir siūlomos naujos
galimybės pagal Jūrų greitkelių programą, būtent:

 susisiekti su trečiųjų šalių uostais;

 įtraukti susisiekimą su nuo pakrančių nutolusiais rajonais;

 įtraukti alternatyviojo kuro projektus.

Įgyvendinimas
Jūrų greitkelių programa tapo ES programa, pagal kurią TEN-T lėšomis finansuota daugiau
kaip keturiasdešimt projektų, iš viso teikiant paskatas tam skirtas per 400 mln. EUR
biudžetas, įskaitant 2013 m. kvietimus teikti paraiškas. Bendros viešojo ir privačiojo
sektorių subjektų investicijos siekė 2 mlrd. EUR. Be to, keturi projektai buvo finansuojami
pagal Marco Polo programą, iš viso teikiant paskatas jiems skirta šiek tiek mažiau nei
20 mln. EUR. Nepaisant šių didelių investicijų, trumpųjų nuotolių laivybai skirta dalis 2001–
2011 m. šiek tiek sumažėjo, palyginti su kitų rūšių transportui skirtomis dalimis. Todėl
galima teigti, kad skatinant trumpųjų nuotolių laivybą jos konkurencinė padėtis struktūriniu
požiūriu tiesiogiai nepagerėjo.

Vis dėlto būtų galima daryti išvadą, kad Jūrų greitkelių programa netiesiogiai paskatino
glaudesnį uostų bendradarbiavimą, kuris ilgainiui gali turėti teigiamą poveikį trumpųjų
nuotolių laivybos srautų valdymui ir didinimui.

Pagrindinė akademinės bendruomenės ir pačių uostų atstovų išsakyta kritika yra tokia:

 kai kurie uostai (dideli arba maži) vis dar nežino apie Jūrų greitkelių programą.

 Jūrų greitkelių programa nebuvo vertinama kaip patrauklus pasiūlymas, nes nuo pat
pradžių jūrų greitkelių sąvoka nebuvo labai aiški. Kai kurie uostai, kurie žino apie
Jūrų greitkelių programą, nenutuokia apie jos sudėtingumą.

 Pagrindiniai programos naudos gavėjai nepakankamai informuoti apie jos teikiamas
galimybes. Daugelis uostų atstovų (su kuriais taip pat buvo kalbamasi) nurodė, kad
nežino, kokios yra visos programos teikiamos galimybės. Dėl to nieko nežinoma apie
galimus įdomius trumpųjų nuotolių laivybos operacijų susisiekimus. Net tuo atveju,
kai suinteresuotieji subjektai programą pripažįsta, procedūros laikomos
sudėtingomis. Kvietimus teikti paraiškas kartais sunku teisingai aiškinti. Informacija
apie prioritetus, susijusius su kvietimu teikti paraiškas, turėtų būti pateikta aiškiau ir
glausčiau. Dėl projektams parengti skirto laiko ir konsorciumų uostų valdžios
institucijos jaučia spaudimą.

 Dar nėra atlikto aiškaus Jūrų greitkelių programos poveikio vertinimo. Dėl to galima
daryti išvadą, kad prieš investuojant reikia tiksliau nustatyti pagrindinius veiklos
rezultatų rodiklius (PVRR) siekiant įvertinti jų poveikį visoje transporto rinkoje.

 Įgyvendinant Jūrų greitkelių programą reikalingas nuolatinis koregavimas ir
orientavimas atsižvelgiant į rinkos varomąsias jėgas.
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Rekomendacijos ir scenarijai
Bendra visuose galimuose scenarijuose teiktina rekomendacija yra padidinti Jūrų greitkelių
programos matomumą. Reikia aiškiai nurodyti suinteresuotuosius subjektus ir galima taikyti
aktyvią šių suinteresuotųjų subjektų įtraukimo strategiją. Paraiškų teikimo procesai, susiję
su jūrų greitkelių projektais, turi būti kuo paprastesni, o kvietimai teikti paraiškas turi būti
paprasti ir aiškūs. Suinteresuotieji subjektai turėtų būti aktyviai skatinami susipažinti su
Jūrų greitkelių programos teikiamomis galimybėmis.

Kitos rekomendacijos yra taikomos konkretiems scenarijams. Be pagrindinio scenarijaus,
pagal kurį numatyta toliau įgyvendinti esamą Jūrų greitkelių programą, sukurti dar du
scenarijai.

1) Tvarumo scenarijus. Pagal šį scenarijų daugiausia dėmesio skiriama poveikio
aplinkai mažinimui naudojant alternatyvųjį kurą, pasitelkiant naujovišką laivų
dizainą, uostų įrenginius ir naujas medžiagas, pvz., kompozicines medžiagas. Jūrų
greitkelių programą reikia tobulinti, siekiant užtikrinti jos tvarų poveikį jūrų
greitkelių kokybei ir konkurencingumui.

2) Tiekimo grandinės valdymo scenarijus. Pagal šį scenarijų daugiausia dėmesio
skiriama visai tiekimo grandinei, kuriai priklauso trumpųjų nuotolių laivyba. Jei
įgyvendinant projektus nesilaikoma šio dėmesio skyrimo principo, rezultatai gali
neatitikti pradinių tikslų, nes su projektu susijusių suinteresuotųjų subjektų
bendradarbiavimas gali būti nepakankamas. Jūrų greitkeliai yra sudėtingų tiekimo
grandinių, kurios prasideda ir baigiasi ne jūrų uostuose, dalis. Trumpųjų nuotolių
laivyba dažniausiai (jeigu ne visada) yra viena iš daugelio skirtingų grandinėje
naudojamų transporto rūšių, šiose grandinėse atstovaujama keliems
suinteresuotiesiems subjektams – nuo krovinio siuntėjo iki galutinio vartotojo.
Įgyvendinant jūrų greitkelių projektus reikia apsvarstyti galimybę naudotis
integruota tiekimo grandine, kad jie būtų sujungti su kitomis grandinės jungtimis, o
nebūtų tiesiog atskiri projektai. Tiekimo grandinės, kuriose trumpųjų nuotolių
laivybai tenka pagrindinis vaidmuo, kerta Europos sienas. Šiomis grandinėmis
Europos pramonės ir vartotojų zonos sujungiamos su kitais svarbiais Europoje ir ne
Europoje esančiais regionais. Trečiosios šalys turi būti laikomos trumpųjų nuotolių
laivybos tinklų dalimi, todėl turi dalyvauti įgyvendinant jūrų greitkelių projektus.


