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Abstrakt 
 
Táto štúdia poskytuje prehľad o najdôležitejších súčasných a budúcich finančných 
nástrojoch a zdrojoch na podporu dopravnej infraštruktúry EÚ, najmä 
transeurópskych dopravných sietí (TEN-T). Okrem toho obsahuje analytickejšiu 
úvahu o týchto nástrojoch z hľadiska zmien súvisiacich so základným rámcom 
politiky. 
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ZHRNUTIE 

Súvislosti a cieľ štúdie 

Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) je základným kameňom dopravnej politiky EÚ. 
Obdobie súčasného VFR sa skončí v roku 2013 a Komisia v tejto súvislosti predložila návrhy 
na revíziu politiky TEN-T a regionálnej politiky v októbri 2011. 
 
S cieľom získať prehľad o najdôležitejších súčasných a budúcich finančných nástrojoch 
a zdrojoch na podporu dopravnej infraštruktúry EÚ, najmä TEN-T, Výbor pre dopravu 
a cestovný ruch Európskeho parlamentu zadal vypracovanie tejto štúdie. 
 

Preskúmanie politiky TEN-T 

Európska komisia pri kontrole súčasnej politiky TEN-T dospela k záverom, že s mnohými 
z najdôležitejších projektov (prioritných projektov) sa mešká. Jednou z príčin je nedostatok 
finančných prostriedkov na projekty. Doposiaľ sa v rámci politiky TEN-T uskutočnilo len 
niekoľko nesúrodých, zle prepojených národných projektov namiesto toho, aby sa 
vybudovala plne prepojená paneurópska sieť. Z tohto dôvodu sa treba vo väčšej miere 
zamerať na cezhraničné spojenia, intermodálnu integráciu, ako aj na zlepšenie 
interoperability. 
 

Návrhy Komisie a financovanie TEN-T 

Návrhy Komisie1 sa venujú týmto otázkam v rôznych rovinách. V prvom rade sa vymedzila 
dvojúrovňová sieť zložená zo základnej siete, ktorá spája všetky hlavné ekonomické 
aglomerácie a hlavné letiská a prístavy, a zo širšej komplexnej siete, ktorá zahŕňa všetky 
hlavné dopravné spojenia medzinárodnej dopravy. Okrem toho by sa mali uprednostňovať 
projekty, ktoré zlepšujú cezhraničné spojenia a prispievajú k napĺňaniu klimatických cieľov.  
 
V bielej knihe o doprave z roku 2011 sa uvádza ambícia dokončiť transeurópsku dopravnú 
sieť (TEN-T) v roku 2050 a základnú sieť do konca roka 2030. Podľa odhadov Komisie si 
dokončenie TEN-T vyžiada do konca roka 2020 investície vo výške približne 500 miliárd 
EUR, z čoho asi 250 miliárd EUR bude treba investovať do základnej siete 
(COM(2011)0665/3). 
 
Očakáva sa, že celkové investície do TEN-T v období 2007 – 2013 dosiahnu 390 miliárd 
EUR, na ktorých sa budú podieľať najviac iné (národné) zdroje, a to 73 % (285 miliardami 
EUR). Zvyšných 27 % (105 miliárd EUR) bude pochádzať z fondov EÚ a od EIB.  
 
Rozpočet na novo navrhovaný Nástroj na prepojenie Európy (na dopravu) je takmer 
štyrikrát väčší než rozpočet na súčasný program TEN-T: 31,7 miliárd EUR oproti 
8 miliardám EUR. Čiastočným dôvodom tohto zvýšenia je vyčlenenie 10 miliárd EUR 
z rozpočtu Kohézneho fondu na Nástroj na prepojenie Európy, ako spôsob 
uprednostňovania siete TEN-T pred inými druhmi dopravnej infraštruktúry v oprávnených 
krajinách. 
 

                                                 
1  Medzi tieto návrhy patrí návrh na revíziu usmernení o TEN-T, návrh na Nástroj na prepojenie Európy a návrh 

na Kohézny fond, pozri kapitolu 2.2 a kapitolu 3, ktoré obsahujú prehľad o všetkých príslušných návrhoch 
a dokumentoch EÚ. 
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Cieľom Komisie je navyše povzbudiť do investovania do projektov TEN-T súkromných 
investorov, ako sú inštitucionálni investori. Návrh na iniciatívu dlhopisov na projekty bol 
vypracovaný tak, aby takúto prax podporoval, keďže poskytnutím záruk sa môže zlepšiť 
úverový rating projektov. Znamená to, že niektoré riziká spojené s projektmi sa presúvajú 
na EIB, ktorá v pilotnej fáze (2012 – 2013) dostane z programu TEN-T pevne stanovený 
príspevok vo výške 230 miliónov EUR. Dôvodom je riešenie zlyhaní trhu. Ako zlyhania trhu 
sa uvádzajú nedostatočná likvidita na trhu a ťažkosti spojené s rizikami, ale je otázne, či 
tieto príklady možno skutočne považovať za zlyhania trhu. Európska komisia očakáva, že 
iniciatívou dlhopisov na projekty sa vytvorí pákový efekt, ktorý bude 15 až 20-krát väčší 
ako príspevok Komisie, hoci presná výška pákového efektu je nejasná (SEC(2011)1237).  
 
Pozornosť si zaslúži aj využitie verejno-súkromných partnerstiev. Verejno-súkromné 
partnerstvá predstavujú spôsob, ako vytvoriť projekt a získať naň financie zo súkromného 
sektora. Napriek tomu, že sa verejno-súkromné partnerstvá stávajú čoraz obľúbenejšími, 
nie sú zázračným riešením pre všetky prípady, ako sa ukázalo na zmiešaných výsledkoch 
nedávnych verejno-súkromných partnerstiev. Niektoré z nich sa stali finančne 
neudržateľné, a to často z dôvodu oveľa nižšieho objemu dopravy, než sa očakávalo. 
Využitie verejno-súkromných partnerstiev je obzvlášť výhodné, keď sa pri vypracúvaní 
projektov stavebnej spoločnosti umožní samostatne konať, čo sa týka návrhu a výstavby. 
Verejno-súkromné partnerstvá si vždy vyžadujú dobré poradenstvo v oblasti verejného 
obstarávania a nemalo by k nim dochádzať len s cieľom presunúť projekty mimo súvahu, 
ako sa stalo v minulosti. Veľký pozor treba dávať na verejno-súkromné partnerstvá, ktoré 
závisia od dostupnosti a/alebo platobných mechanizmov založených na výkone. 
 

Strategické a funkčné zosúladenie fondov EÚ 

Kým z programu TEN-T sa financuje najmä železničná infraštruktúra a vnútrozemské vodné 
cesty, približne polovica oveľa väčšieho objemu finančných prostriedkov vyčlenených na 
dopravu z Kohézneho fondu a EFRR ide na cestnú infraštruktúru. Hoci to logicky vyplýva 
z rozdielnych cieľov rôznych fondov EÚ a zodpovedá koncepcii multimodality komplexnej 
siete, spája sa s tým riziko ďalšieho uzavretia cestnej dopravy a sťaží sa tým dosiahnutie 
veľmi ambicióznych cieľov v oblasti presunu na iné druhy dopravy, ktoré sú uvedené 
v bielej knihe o doprave z roku 2011. 
 
V návrhoch Komisie sú ciele a uvedené priority rôznych nástrojov navzájom lepšie 
zosúladené, než boli predtým. Vyčlenenie 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu na Nástroj na 
prepojenie Európy a podmienky ex ante kohéznej politiky prispejú k lepšiemu 
strategickému zosúladeniu. Návrh na Nástroj na prepojenie Európy navyše povoľuje mieru 
spolufinancovania vyššiu o desať percentuálnych bodov v prípade projektov, ktoré 
prispievajú k eliminácií emisií uhlíka alebo k zlepšeniu cezhraničných spojení. Kľúčovým 
prvkom však bude stanovenie vhodných kritérií pre hodnotenie týchto cieľov. Hoci cieľom 
celkového súboru politík je prispieť k eliminácií emisií uhlíka a k presunu na iné druhy 
dopravy, možná miera príspevku nových návrhov v oblasti TEN-T k dosiahnutiu týchto 
cieľov nebola odhadnutá. 
 
Otázky, ktorým by sa z prevádzkového hľadiska mala venovať pozornosť, sú vymedzenie 
a príprava projektu. Okrem toho je ťažké koordinovať podávanie žiadostí o granty 
s postupom obstarávania, najmä pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstvá. Podmienky 
ex ante zamerané na budovanie kapacít, ďalšie využívanie Európskeho odborného centra 
pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) a nástroj JASPERS a na väčšiu koordináciu medzi 
nástrojom JASPERS a centrálne riadenými fondmi by mohli pomôcť prekonávať prekážky. 
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Politické odporúčania 

Zavedenie správneho rámca je nevyhnutné, ale nestačí na uskutočnenie správnych 
projektov v praxi. Pozornosť si zaslúžia najmä kritériá a mechanizmy, ktoré sa použijú pri 
prioritizácii projektov. Posudzovanie vplyvu projektov TEN-T na hospodárstvo a klímu 
nebolo doposiaľ vždy efektívne. Posudzovane vplyvov by sa mohlo zlepšiť zavedením 
prísnejších a záväzných požiadaviek na kvantifikáciu čistých vplyvov na hospodárstvo 
(analýza nákladov a prínosov) a vplyvov na klímu (hodnotenie úrovne uhlíka), ako aj na 
z nej vychádzajúce modelovanie dopravy. Schvaľovanie projektov nezávislými orgánmi 
(najlepšie z členských štátov, ktoré nemajú na projekte záujem) a vydávanie osvedčení 
modelom dopravy by mohlo byť tiež zárukou nezávislých, vedecky spoľahlivých 
a transparentnejších postupov posudzovania. Pri posudzovaní vplyvov na hospodárstvo 
a klímu treba dať pozor na vychádzanie z rovnakých odhadov dopravy. Výsledky týchto 
posudzovaní môžu slúžiť ako základ pri prioritizácii rôznych projektov a/alebo pri 
rozhodovaní o miere spolufinancovania. 
 
Poplatky účtované používateľom a internalizácia externých nákladov môžu zohrávať kľúčovú 
úlohu optimalizáciou využívania infraštruktúry, tvorbou príjmu, ktorý možno použiť na 
(krížové) financovanie novej infraštruktúry, a poskytovaním pomoci pri zapájaní 
súkromných investorov. Podľa súčasných pravidiel financovania z Kohézneho fondu a EFRR 
sa poplatky účtované používateľom odpočítavajú z celkovej sumy projektu, ktorá sa môže 
využiť na spolufinancovanie. Súčasné pravidlá takto odrádzajú od účtovania poplatkov 
používateľom a nepriamo zvýhodňujú cestnú infraštruktúru, pretože členské štáty EÚ sú 
v prípade železničnej infraštruktúry povinné účtovať poplatky používateľom, čo v prípade 
cestnej infraštruktúry a vnútrozemských vodných ciest neplatí. Spojitosť medzi rôznymi 
cieľmi možno posilniť výslovným požadovaním účtovania poplatkov používateľom 
v kritériách oprávnenosti pri (niektorých typoch) projektov. Poplatky účtované 
používateľom by sa mohli takisto zohľadňovať pri prioritizácii financovania EÚ alebo pri 
stanovení jednotlivých maximálnych mier spolufinancovania podľa čistých vplyvov 
skleníkových plynov. Takto by politika TEN-T mohla prispieť tiež k dosahovaniu cieľa úplnej 
internalizácie externých nákladov uvedeného v bielej knihe. 
 
Pokiaľ ide o inovačné nástroje, dospeli sme k záveru, že vo všeobecnosti môžu pomôcť 
vyplniť medzery vo financovaní a znížiť finančné zaťaženie verejného sektora. Pre projekty 
by mohla byť prínosom finančná disciplína súkromných investorov. Potrebné je však 
zlúčenie, zefektívnenie a štandardizácia rôznych inovačných finančných nástrojov. 
 

Možnosti vyžadujúce menej zdrojov 

Skúsenosti z minulosti poukázali na veľké ťažkosti, ktoré sú spojené so získavaním 
dostatočného množstva zdrojov na rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry, 
a v súčasnosti by to mohlo byť ešte zložitejšie. Z tohto dôvodu treba možno v prípadoch, 
keď verejné alebo súkromné investície zaostávajú za tým, s čím sa v návrhom počítalo, 
zvážiť alternatívne možnosti alebo plán B. 
 
Takýto plán B môže znamenať, že v prípade nedostatočných zdrojov a možných nižších 
mier hospodárskeho rastu bude potrebná ďalšia prioritizácia v rámci vopred určených sietí. 
Ako základ možno použiť výsledky zlepšenej a úplne nezávislej analýzy nákladov a prínosov 
a hodnotenia úrovne uhlíka. Ďalšími prvkami takejto možnosti by mohlo byť výraznejšie 
zameranie sa na poplatky účtované používateľom a na inteligentný dopravný systém, aby 
sa zabezpečilo efektívnejšie využívanie dostupnej kapacity infraštruktúry. Odporúča sa 
podrobnejšie rozpracovať súčasné návrhy Komisie v tomto zmysle. 


