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ZHRNUTIE

Abstrakt

Táto štúdia podáva prehľad programu námorných diaľnic od jeho vzniku. Na
základe vykonaného výskumu boli zistené tri hlavné prekážky.

Ide o tieto prekážky: 1) zúčastnené strany nie sú o programe dostatočne
informované; 2) po ukončení financovania projektu chýba kontinuita; 3)
spolupráca medzi zúčastnenými stranami nie je vždy optimálna.

Tieto tri faktory v kombinácii s ďalšími prekážkami znamenajú, že vplyv programu
bol menší, než sa dalo očakávať. Preto boli formulované odporúčania a možné
scenáre, ktorých cieľom je zlepšiť koncepciu námorných diaľnic.
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ZHRNUTIE

Cieľ
Od zavedenia programu námorných diaľnic v roku 2001 bola koncepcia zmenená a
upravená vzhľadom na vývoj v sektore lodnej dopravy a zmeny najdôležitejších bodov
európskej agendy. Výbor pre dopravu a cestovný ruch požiadal o vypracovanie štúdie o
zlepšení koncepcie námorných diaľnic, aby získal úplný prehľad o historickom vývoji
koncepcie. Kontextom tohto preskúmania je zásadná reforma transeurópskej dopravnej
siete (TEN-T) a jej financovania podľa nového viacročného finančného rámca (VFR)
prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Táto správa podáva požadovaný prehľad programu námorných diaľnic a využíva ho ako
základ pre odporúčania a možné scenáre na zlepšenie koncepcie námorných diaľnic. Tieto
odporúčania a scenáre sú založené na vstupných údajoch sekundárneho výskumu v podobe
preskúmania literatúry a na informáciách získaných z prístavov a iných zúčastnených strán
prostredníctvom rozhovorov a prieskumu.

Rozvoj programu námorných diaľnic
Program námorných diaľnic predstavila Európska komisia vo svojej bielej knihe o dopravnej
politike v roku 2001 s názvom European transport policy for 2010: time to decide
(Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť sa). Komisia v tomto dokumente
vyjadrila želanie oživiť príbrežnú námornú dopravu a vytvoriť európsku sieť spojení v rámci
príbrežnej námornej dopravy. V roku 2004 bola koncepcia námorných diaľnic rozvinutá
ďalej a ich zriadenie bolo predstavené ako prioritný projekt v rámci programu TEN-T (2007
– 2013). Dôvodom bol potenciálny prínos príbrežnej námornej dopravy k zníženiu
preťaženia ciest a zlepšeniu dostupnosti okrajových a ostrovných oblastí. Očakávalo sa, že
tento vývoj bude na prospech súdržnosti a dynamického vnútorného trhu.

Podľa usmernení TEN-T z roku 2004 by projekty žiadajúce o financovanie v rámci koncepcie
námorných diaľnic mali zahŕňať minimálne dva prístavy v dvoch rôznych členských štátoch
a ich cieľom by mal byť prechod na iný druh dopravy alebo súdržnosť. Program námorných
diaľnic môže prispieť k rôznym formám investícií, pokiaľ ide o:

 zariadenia a infraštruktúru pre prístavy a spojenia s vnútrozemím;

 celoročnú dostupnosť zariadení (napríklad rýpadiel a ľadoborcov);

 investície do informačných a komunikačných technológií (IKT) pre systémy riadenia
dopravy alebo elektronického nahlasovania;

 pomoc pre začínajúce podniky, ak sa verejná podpora považuje za nevyhnutnú pre
finančnú realizovateľnosť projektu, pričom takáto pomoc je obmedzená na dva roky
a poskytuje sa iba na podporu riadne odôvodnených kapitálových nákladov;

 štúdie, ktoré zisťujú trhový potenciál pre nové služby a analyzujú nové a existujúce
toky nákladnej dopravy pre nové služby, ako aj hodnotenia vplyvu, vykonávanie a
financovanie.
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V roku 2012 bola predstavená stratégia Európa 2020. Táto stratégia kladie dôraz okrem
iného na udržateľnosť. Toto zameranie sa v nadväznosti na nové usmernenia týkajúce sa
TEN-T, ktoré boli zverejnené v roku 2013, dostalo aj do programu námorných diaľnic. V
rámci týchto nových usmernení sa uvádza, že financovanie námorných diaľnic a TEN-T sa
stalo súčasťou Nástroja na prepájanie Európy, pričom usmernenia ponúkajú v rámci
programu námorných diaľnic nové možnosti, a to:

 spojenia s prístavmi v tretích krajinách;

 zahrnutie spojení s vnútrozemím;

 zahrnutie projektov v oblasti alternatívnych palív.

Realizácia
Námorné diaľnice sa rozvinuli do programu EÚ, ktorým sa financovalo viac než štyridsať
projektov prostredníctvom TEN-T, čo vyústilo do rozpočtu – vrátane výziev z roku 2013 –
na úrovni viac než 400 miliónov EUR v stimuloch. Celkové investície verejných a
súkromných subjektov sa odhadujú na 2 miliardy EUR. Okrem toho, štyri projekty boli
financované prostredníctvom programu Marco Polo, čoho výsledkom bolo takmer 20
miliónov EUR v stimuloch. Napriek týmto značným investíciám došlo v rokoch 2001 – 2011
k miernemu poklesu podielu príbrežnej námornej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi
dopravy. Dalo by sa teda tvrdiť, že podpora príbrežnej námornej dopravy nemala priamo za
následok štrukturálne lepšie konkurenčné postavenie tohto druhu dopravy.

Možno však konštatovať, že program námorných diaľnic nepriamo stimuloval intenzívnejšiu
spoluprácu medzi prístavmi, ktorá by raz mohla mať priaznivý vplyv na riadenie a zlepšenie
tokov príbrežnej námornej dopravy.

Hlavné body kritiky vyjadrené akademickou obcou a samotnými prístavmi sú tieto:

 Niektoré prístavy (či už veľké alebo malé) o programe námorných diaľnic stále nie sú
informované.

 Program námorných diaľnic trpí tým, že sa nepovažuje za atraktívnu ponuku, čo je
spôsobené tým, že koncepcia námorných diaľnic nebola od začiatku veľmi jasná.
Niektoré prístavy, ktoré poznajú program námorných diaľnic, nevedia o jeho
zložitosti.

 Hlavní príjemcovia programu nie sú dostatočne informovaní o možnostiach, ktoré
ponúka. Mnohí zástupcovia prístavov (s ktorými bol uskutočnený rozhovor) uviedli,
že nevedeli o všetkých príležitostiach, ktoré program ponúka. V dôsledku toho neboli
realizované potenciálne zaujímavé spojenia pre operácie v rámci príbrežnej
námornej dopravy. Aj v prípade, že zúčastnené strany program poznajú, považujú
súvisiace postupy za  ťažkopádne. Zároveň je niekedy ťažké správne vykladať výzvy
na predkladanie návrhov. Informácie týkajúce sa priorít v rámci týchto výziev na
predkladanie návrhov by mali byť jasnejšie a stručnejšie. Čas potrebný na
vytvorenie projektov a konzorcií vyvíja tlak na kapacity prístavných orgánov.

 V súčasnosti chýba jasné hodnotenie vplyvu programu námorných diaľnic. Z toho
možno vyvodiť záver, že pred investíciami treba stanoviť lepšie kľúčové ukazovatele
výkonnosti s cieľom posúdiť ich vplyv v rámci celého dopravného trhu.

 Program námorných diaľnic si vyžaduje neustále prispôsobovanie a zameranie s
ohľadom na faktory na trhu.
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Odporúčania a scenáre
Všeobecným odporúčaním, ktorým by sa mali zaoberať všetky potenciálne scenáre, je
zviditeľniť námorné diaľnice. Treba jasne identifikovať zúčastnené strany, pričom na ich
zapojenie možno uplatniť aktívny prístup. Postupy pre žiadosti týkajúce sa projektov
námorných diaľnic musia byť čo najpriamočiarejšie, s jednoduchými a jasnými výzvami na
predkladanie ponúk. Zúčastnené strany by mali byť aktívne kontaktované v súvislosti s
príležitosťami, ktoré ponúka program námorných diaľnic.

Ostatné odporúčania sú prispôsobené scenárom. Popri základnom scenári, ktorý spočíva v
pokračovaní programu námorných diaľnic v jeho súčasnej podobe, boli vypracované ďalšie
dva scenáre:

1) Scenár udržateľnosti: Tento scenár sa zameriava na zníženie vplyvu na životné
prostredie prostredníctvom využívania alternatívnych palív, inovatívnych
konštrukčných riešení lodí, prístavných zariadení a používania nových materiálov,
ako sú kompozitné materiály. Program námorných diaľnic sa musí zlepšiť, ak má
mať udržateľný vplyv na kvalitu a konkurenčné postavenie námorných diaľnic.

2) Scenár riadenia dodávateľského reťazca: Tento scenár sa zameriava na celý
dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou je príbrežná námorná doprava. Výsledky
projektov bez tohto zamerania by mohli zaostávať za pôvodnými cieľmi vzhľadom na
možnú nedostatočnú spoluprácu medzi stranami zúčastnenými na projekte.
Námorné diaľnice sú súčasťou zložitých dodávateľských reťazcov, ktoré  v
námorných prístavoch ani nezačínajú, ani nekončia. Príbrežná námorná doprava je v
mnohých (ak nie vo všetkých) prípadoch jedným z rôznych druhov dopravy v
reťazci, pričom v rámci týchto reťazcov sú zastúpené viaceré zúčastnené strany od
dopravcu až po koncového zákazníka. V rámci projektov námorných diaľnic treba
zvážiť integrovaný dodávateľský reťazec, aby boli „prepojené“ s ďalšími „článkami“
reťazcov a neboli samostatnými projektami. Dodávateľské reťazce, v ktorých
zohráva kľúčovú úlohu príbrežná námorná doprava, nie sú obmedzené hranicami
Európy. Prepájajú európsky priemysel a spotrebiteľské oblasti s ostatnými dôležitými
európskymi a neeurópskymi regiónmi. Tretie krajiny sa musia považovať za súčasť
sietí príbrežnej námornej dopravy, a preto musia byť zapojené do projektov
námorných diaľnic.


