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Izvleček

Študija vsebuje pregled programa Pomorske avtoceste od njegovega začetka. Z
opravljenimi raziskavami so bile ugotovljene tri glavne ovire.

Te ovire se lahko opredelijo tako: 1) deležniki programa ne poznajo dovolj; 2) ko
financiranje projekta preneha, ni kontinuitete; 3) sodelovanje med deležniki ni
vedno optimalno.

Zaradi teh treh dejavnikov je, skupaj z drugimi ovirami, učinek programa manjši
od pričakovanega. Zato so za izboljšanje koncepta pomorskih avtocest podana
priporočila in možni scenariji.
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POVZETEK

Cilj
Od uvedbe programa Pomorske avtoceste leta 2001 se je koncept spreminjal in prilagajal
razvoju v sektorju ladijskega prevoza in spremembam osrednjih tem na evropski agendi.
Odbor za promet in turizem je naročil študijo o izboljšanju koncepta pomorskih avtocest, da
bi pridobil celovit pregled zgodovinskega razvoja tega koncepta. Kontekst pregleda je
obsežna reforma vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in njegovega financiranja
prek instrumenta za povezovanje Evrope v novem večletnem finančnem okviru.

Poročilo podaja želeni pregled programa Pomorske avtoceste in ga uporablja kot izhodišče
za priporočila in možne scenarije za izboljšanje koncepta pomorskih avtocest. Priporočila in
scenariji temeljijo na teoretičnih raziskavah, in sicer na pregledu literature, ter
informacijah, zbranih v pristaniščih in pri drugih deležnikih z razgovori in anketo.

Razvoj programa Pomorske avtoceste
Program Pomorske avtoceste je Komisija uvedla leta 2001 v beli knjigi o prometni politiki z
naslovom Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev. V tem dokumentu je
Komisija izrazila željo po oživitvi prevoza po morju na kratkih razdaljah. Leta 2004 se je
koncept pomorskih avtocest dodatno razvil in njihova ustanovitev je bila predstavljena kot
prednostni projekt programa TEN-T (2007–2013). Razlog za to je bil potencialni prispevek
prevoza po morju na kratkih razdaljah k zmanjšanju cestnih zastojev in izboljšanju
dosegljivosti obrobnih in otoških regij. Pričakovalo se je, da bo tak razvoj ugodno vplival na
kohezijo in dinamičen notranji trg.

V skladu s smernicami TEN-T iz leta 2004 bi morali projekti, ki so skušali pridobiti sredstva
iz programa pomorskih avtocest, vključevati vsaj dve pristanišči v dveh državah članicah,
njihov cilj pa bi moral biti sprememba načina prevoza ali kohezija. Program Pomorske
avtoceste lahko prispeva k različnim vrstam naložb, povezanih:

 z zmogljivostmi in infrastrukturo pristanišč ter povezavami z zaledjem;

 z dostopnostjo do zmogljivosti (npr. čiščenja in poglabljanja dna ter ledolomilcev)
vse leto;

 z investicijami v informacijske in komunikacijske tehnologije za sisteme za
upravljanje prometa ali elektronsko poročanje;

 s pomočjo za začetek izvajanja, če se oceni, da je javna podpora nujna za finančno
izvedljivost projekta; ta pomoč se omeji na dve leti in dodeli le kot podpora ustrezno
utemeljenim stroškom kapitala;

 s študijami, namenjenimi opredelitvi tržnega potenciala za nove storitve in analizi
novih ter obstoječih pretokov tovora za nove storitve, ter ocenami učinkov,
izvajanjem in financiranjem.

Leta 2012 je bila predstavljena strategija Evropa 2020, ki se med drugim osredotoča na
trajnost. V skladu z novimi smernicami TEN-T, objavljenimi leta 2013, je ta poudarek našel
mesto tudi v programu Pomorske avtoceste. V novih smernicah je navedeno, da postane
financiranje pomorskih avtocest in TEN-T del instrumenta za povezovanje Evrope, smernice
pa v programu Pomorske avtoceste ponujajo tudi nove možnosti, in sicer:
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 povezave s pristanišči v tretjih državah;

 vključitev povezav z zaledjem;

 vključitev projektov, povezanih z alternativnimi gorivi.

Ugotovitve
Pomorske avtoceste so se razvile v program EU, ki je prek TEN-T financiral več kot
štirideset projektov, kar (vključno z razpisi leta 2013) skupaj predstavlja proračun za več
kot 400 milijonov EUR v obliki spodbud. Naložbe javnih in zasebnih akterjev so skupaj
ocenjene na 2 milijardi EUR. Poleg tega so se štirje projekti financirali iz programa Marco
Polo in skupaj predstavljali nekaj manj kot 20 milijonov EUR v obliki spodbud. Kljub tem
precejšnjim naložbam je delež prevoza po morju na kratkih razdaljah v primerjavi z deleži
drugih vrst prevoza v obdobju 2001–2011 nekoliko padel. Lahko bi torej trdili, da
spodbujanje prevoza po morju na kratkih razdaljah ni neposredno vplivalo na strukturno
boljši konkurenčni položaj tega načina prevoza.

Vendar lahko sklepamo, da je program Pomorske avtoceste posredno spodbujal okrepljeno
sodelovanje med pristanišči, ki bi sčasoma lahko ugodno vplival na upravljanje in krepitev
tokov prevoza po morju na kratkih razdaljah.

Predstavniki akademskih krogov in pristanišč so kritizirali nekaj točk, opisanih v
nadaljevanju.

 Nekatera pristanišča (velika ali majhna) še vedno ne poznajo programa Pomorske
avtoceste.

 Na program Pomorske avtoceste je negativno vplivalo dejstvo, da se ga ne
obravnava kot privlačen predlog, ker koncept pomorskih avtocest od začetka ni bil
zelo jasen. V nekaterih pristaniščih, kjer program Pomorske avtoceste poznajo, se
ne zavedajo njegove kompleksnosti.

 Glavni upravičenci programa se ne zavedajo dovolj, kakšne možnosti ponuja.
Številni predstavniki pristanišč (s katerimi so bili opravljeni tudi razgovori) so
navedli, da niso poznali vseh možnosti, ki jih ponuja program. Zaradi tega so se
spregledale potencialno zanimive povezave za prevoze po morju na kratkih
razdaljah. Celo kadar deležniki priznavajo pomen programa, menijo, da ima
zapletene postopke. Hkrati si je včasih težko pravilno razlagati razpise za zbiranje
predlogov. Informacije o prednostnih nalogah v razpisih za zbiranje predlogov bi
morale biti jasnejše in natančnejše. Čas, potreben za vzpostavitev projektov in
konzorcijev, pomeni pritisk na kapacitete pristaniških oblasti.

 Manjka jasna ocena učinka programa Pomorske avtoceste. Zato je mogoče sklepati,
da je pred naložbami treba opredeliti boljše ključne kazalnike uspešnosti, da se
oceni njihov vpliv znotraj celovitega trga prevoznih storitev.

 Program Pomorske avtoceste zahteva nenehna prilagajanja in usmeritev ob
upoštevanju gonilnih sil na trgu.
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Priporočila in scenariji
Splošno priporočilo, ki ga je treba obravnavati v vseh možnih scenarijih, je povečati
prepoznavnost programa Pomorske avtoceste. Jasno je treba opredeliti deležnike in jih po
možnosti vključiti z dejavnim pristopom. Postopki za prijavo za projekte pomorskih avtocest
morajo biti kar se da preprosti, razpisi zanje pa enostavni in jasni. Deležnikom je treba
proaktivno predstaviti možnosti, ki jih ponuja program Pomorske avtoceste.

Druga priporočila so usklajena s scenariji. Poleg osnovnega scenarija, ki predstavlja
nadaljevanje programa Pomorske avtoceste v sedanji obliki, sta bila razvita še dva
scenarija:

1) trajnostni scenarij, ki se osredotoča na zmanjšanje vplivov na okolje z uporabo
alternativnih goriv, inovativno zasnovo plovil, zmogljivostjo pristanišč in uporabo
novih, na primer kompozitnih materialov. Program Pomorske avtoceste je treba
izboljšati, če naj ima trajnostni učinek na kakovost in konkurenčni položaj
pomorskih avtocest;

2) scenarij upravljanja oskrbovalnih verig, ki se osredotoča na celotno oskrbovalno
verigo, katere del je prevoz po morju na kratkih razdaljah. Projekti, ki ne bodo tako
osredotočeni, bodo morda zaostajali v primerjavi z zastavljenimi cilji, saj utegnejo
deležniki, ki so za projekt pomembni, med seboj premalo sodelovati. Pomorske
avtoceste so del zapletenih oskrbovalnih verig, ki se ne začnejo ali končajo v
morskih pristaniščih. Prevoz po morju na kratkih razdaljah je v večini primerov (če
ne v vseh) eden od številnih različnih načinov prevoza v verigi, ki jo sestavljajo
številni deležniki, od špediterja do končne stranke. Projekti pomorskih avtocest
morajo upoštevati integrirano oskrbovalno verigo, da bodo povezani z ostalimi členi
v verigah in ne bodo samostojni projekti. Oskrbovalne verige, v katerih ima prevoz
na kratkih razdaljah osrednjo vlogo, segajo čez
meje Evrope. Evropska industrijska in potrošniška območja povezujejo z drugimi
pomembnimi evropskimi in neevropskimi regijami. Tretje države je treba
obravnavati kot del omrežij prevoza po morju na kratkih razdaljah in jih je zato
treba vključiti v projekte pomorskih avtocest.


