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POVZETEK 

Izhodišče in cilj študije 

Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) je temelj prometne politike EU. Sedanje obdobje 
večletnega finančnega okvira se bo izteklo leta 2013, zato je Komisija v tem kontekstu 
oktobra 2011 objavila predloge za revizijo politike TEN-T in regionalne politike. 
 
Da bi dobili pregled najpomembnejših sedanjih in prihodnjih instrumentov in virov 
financiranja za prometno infrastrukturo EU, zlasti za omrežje TEN-T, je Odbor za promet in 
turizem Evropskega parlamenta naročil to študijo. 
 

Pregled politike TEN-T 

Pri pregledu veljavne politike TEN-T je Komisija ugotovila, da je veliko najpomembnejših 
projektov (prednostnih projektov) v zaostanku. Eden od razlogov za to je nezadostno 
financiranje projektov. Doslej je politika TEN-T ustvarila vrsto slabo povezanih nacionalnih 
projektov, namesto da bi vzpostavila medsebojno popolnoma povezano vseevropsko 
omrežje. Zato je treba več pozornosti nameniti čezmejnim povezavam, intermodalnemu 
povezovanju in izboljšanju interoperabilnosti. 
 

Predlogi Komisije in financiranje omrežja TEN-T 

Predlogi Komisije1 obravnavajo ta vprašanja na različne načine. Najprej je bilo 
vzpostavljeno dvoplastno omrežje, sestavljeno iz osrednjega omrežja, ki povezuje vsa 
pomembna gospodarska središča ter glavna pristanišča in letališča, ter iz širšega celovitega 
omrežja, ki vključuje vse glavne mednarodne prometne povezave. Poleg tega bi bilo treba 
dati prednost projektom, ki izboljšujejo čezmejne povezave in prispevajo k doseganju 
podnebnih ciljev. 
 
Bela knjiga o prometu iz leta 2011 omenja cilj dokončanja vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T) do leta 2050 in osrednjega omrežja pred koncem leta 2030. Komisija je 
ocenila, da so za dokončno vzpostavitev omrežja TEN-T potrebne naložbe v višini približno 
500 milijard EUR do leta 2020, od katerih bo treba predvidoma 250 milijard EUR vložiti v 
osrednje omrežje (COM(2011)665/3). 
 
V obdobju 2007–2013 naj bi skupne naložbe v omrežje TEN-T po pričakovanjih znašale 
390 milijard EUR, pri čemer drugi (nacionalni) viri predstavljajo največji delež, tj. 73 % 
(285 milijard EUR). Preostalih 27 % (105 milijard EUR) prispevajo skladi EU in EIB. 
 
Proračun novo predlaganega instrumenta za povezovanje Evrope (IPE-promet) je skoraj 
štirikrat večji od proračuna obstoječega programa TEN-T: 31,7 milijarde EUR v primerjavi z 
8 milijardami EUR. K temu povečanju je delno prispevala namenitev 10 milijard EUR iz 
proračuna Kohezijskega sklada za instrument za povezovanje Evrope, kar je eden od 
načinov dajanja prednosti omrežju TEN-T pred drugimi vrstami prometne infrastrukture v 
upravičenih državah. 
 
Poleg tega želi Komisija k naložbam v projekte TEN-T spodbuditi tudi zasebne vlagatelje, 
kot so institucionalni vlagatelji. Za spodbujanje teh naložb je bil oblikovan predlog pobude 

                                                 
1  Ti predlogi vključujejo predlog revizije smernic TEN-T, predlog instrumenta za povezovanje Evrope in predlog 

za Kohezijski sklad, glej poglavji 2.2 in 3 za pregled vseh zadevnih predlogov in dokumentov EU. 
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za projektne obveznice, saj lahko izboljša bonitetno oceno projektov z zagotavljanjem 
jamstev. To pomeni, da se določena stopnja projektnega tveganja preusmeri na EIB, ki v 
pilotni fazi (2012–2013) prejme fiksno določen prispevek iz programa TEN-T, 
tj. 230 milijonov EUR. Namen tega je odpraviti tržne nepopolnosti: omenjata se nezadostna 
likvidnost na trgu in nenaklonjenosti tveganju, vendar je vprašljivo, ali sta to dejanski tržni 
nepopolnosti. Evropska komisija pričakuje, da bo pobuda za projektne obveznice ustvarila 
od 15- do 20-kratni vzvod glede na njen prispevek, vendar je točen obseg „vzvoda“ 
negotov (SEC(2011) 1237).  
 
Pozornost je treba nameniti tudi uporabi javno-zasebnih partnerstev. Javno-zasebna 
partnerstva so način strukturiranja projektov in privabljanja finančnih sredstev zasebnega 
sektorja. Čeprav so javno-zasebna partnerstva vedno bolj priljubljena, niso rešitev za vse 
težave, saj so nedavni projekti javno-zasebnih partnerstev izkazali mešane rezultate. 
Nekateri projekti so postali finančno nevzdržni, pogosto zaradi veliko manjšega obsega 
prometa od načrtovanega. Uporaba javno-zasebnih partnerstev je zlasti koristna, kadar 
projekt zagotavlja gradbenemu podjetju svobodo pri zasnovi in gradnji. Javno-zasebna 
partnerstva vedno zahtevajo dobro svetovanje glede javnega naročanja in se ne bi smela 
sklepati za izločitev projektov iz bilanc, kot se je dogajalo v preteklosti. Veliko pozornost je 
treba nameniti javno-zasebnim partnerstvom, ki so odvisna od mehanizmov plačevanja, 
povezanih z razpoložljivostjo in/ali uspešnostjo. 
 

Strateško in operativno usklajevanje sredstev EU 

Medtem ko se v okviru programa TEN-T večinoma financira infrastruktura za železnice in 
celinske plovne poti, se približno polovica veliko večjih sredstev Kohezijskega sklada in 
ESRR za promet dodeljuje za cestno infrastrukturo. Čeprav je to logična posledica različnih 
ciljev posameznih skladov EU in je v skladu z multimodalno naravo celovitega omrežja, 
obstaja tveganje, da bodo naložbe še naprej osredotočene na cestni promet, kar bo otežilo 
uresničevanje zelo ambicioznih ciljev glede prehoda na druge načine prevoza iz bele knjige 
o prometu iz leta 2011. 
 
V predlogih Komisije so cilji in prednostne naloge različnih instrumentov bolje usklajeni kot 
prej. Namenitev 10 milijard EUR iz Kohezijskega sklada za instrument za povezovanje 
Evrope in predhodni pogoji v okviru kohezijske politike bodo prispevali k boljši strateški 
uskladitvi. Poleg tega zagotavlja predlog instrumenta za povezovanje Evrope 10-odstotno 
višjo stopnjo sofinanciranja projektov, ki prispevajo k dekarbonizaciji ali izboljšanju 
čezmejnih povezav. Vendar bo treba nujno določiti ustrezna merila za ocenjevanje teh 
ciljev. Čeprav želi celotni sveženj politik prispevati k dekarbonizaciji in prehodu na druge 
načine prevoza, potencialni obseg prispevka novih predlogov TEN-T k doseganju teh ciljev 
ni bil ocenjen. 
 
Z operativnega vidika je treba pozornost nameniti opredelitvi in pripravi projektov. Poleg 
tega je težko obvladovati usklajevanje vlog za nepovratna sredstva z razpisnim postopkom, 
zlasti za projekte javno-zasebnih partnerstev. Predhodni pogoji, namenjeni krepitvi 
zmogljivosti, nadaljnja uporaba evropskega svetovalnega centra za javno-zasebna 
partnerstva (EPEC) in programa JASPERS (skupna pomoč za pripravo projektov v evropskih 
regijah) ter okrepljeno usklajevanje programa JASPERS s centralno upravljanimi sredstvi bi 
lahko pomagali odpraviti ovire. 
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Priporočila glede politike 

Vzpostavitev ustreznega okvira je potreben, vendar ne zadosten pogoj za izvajanje 
ustreznih projektov na terenu. Posebno pozornost je treba nameniti merilom in 
mehanizmom, ki se bodo uporabljali za prednostno razvrščanje projektov. Ocena učinkov 
projektov TEN-T na gospodarstvo in podnebje doslej ni bila vedno učinkovita. To oceno bi 
lahko izboljšali s strožjimi, zavezujočimi zahtevami za količinsko opredelitev neto 
gospodarskih učinkov (analiza stroškov in koristi) in učinkov na okolje (ocenjevanje 
ogljičnega odtisa) ter s temeljnim modeliranjem prometa. Poleg tega bi lahko potrjevanje s 
strani neodvisnih organov (po možnosti iz držav članic, ki niso zainteresirane za projekt) in 
certifikacija prometnih modelov zagotovila neodvisne, znanstveno utemeljene in 
preglednejše postopke ocenjevanja. Zagotoviti je treba, da se v ocenah učinka na 
gospodarstvo in podnebje uporabljajo enake napovedi prometa. Rezultat teh ocen bi lahko 
bil podlaga za prednostno razvrščanje različnih projektov in/ali določitev stopnje 
sofinanciranja. 
 
Uvedba pristojbin za uporabo infrastrukture in internalizacija zunanjih stroškov imata lahko 
pri tem ključno vlogo, in sicer na podlagi optimizacije uporabe infrastrukture, zvišanja 
prihodka, ki se lahko uporabi za (navzkrižno) financiranje nove infrastrukture, in pomoči pri 
privabljanju zasebnih vlagateljev. V skladu z veljavnimi pravili o financiranju v okviru 
Kohezijskega sklada/ESRR se prihodek od pristojbin za uporabo odšteje od skupnih 
stroškov projekta, upravičenih do sofinanciranja. Veljavna pravila tako odvračajo od uvedbe 
pristojbin za uporabo infrastrukture in posredno dajejo prednost cestni infrastrukturi, saj so 
države članice EU dolžne pobirati pristojbine za uporabo železniške infrastrukture, ne pa 
tudi za cestne in celinske plovne poti. Povezavo med različnimi cilji bi lahko okrepili tako, 
da bi merila upravičenosti za projekte ali vsaj nekatere vrste projektov vključevala izrecno 
zahtevo za uvedbo pristojbin za uporabo infrastrukture. Pristojbine za uporabo 
infrastrukture bi lahko upoštevali tudi pri določanju prednostnega dostopa do  finančnih 
sredstev EU ali z razlikovanjem najvišjih stopenj sofinanciranja glede na neto vpliv zaradi 
emisij toplogrednih plinov. Na ta način bi lahko politika TEN-T prispevala tudi k cilju bele 
knjige v zvezi s popolno internalizacijo zunanjih stroškov. 
 
V zvezi z inovativnimi instrumenti ugotavljamo, da bi ti na splošno lahko pomagali zapolniti 
vrzel v financiranju in zmanjšati finančno breme za javni sektor. Projektom bi lahko 
koristila finančna disciplina zasebnih vlagateljev. Vendar je treba združiti, poenostaviti in 
standardizirati različne „inovativne finančne instrumente“. 
 

Scenarij, ki predvideva manj razpoložljivih sredstev 

Izkušnje so pokazale, da je zelo težko zbrati zadostna sredstva za obsežne naložbe v 
prometno infrastrukturo, obstoječe razmere pa lahko to še bolj otežijo. Če bodisi javne ali 
zasebne naložbe ne bi dosegle stopnje, predvidene v predlogih, bi bilo morda treba 
razmisliti o drugem scenariju ali načrtu B. 
 
Tak načrt B bi lahko pomenil, da bo v primeru nezadostnih sredstev in nižjih stopenj 
gospodarske rasti potrebno nadaljnje prednostno razvrščanje znotraj vnaprej določenih 
omrežij. Kot podlago za to bi lahko uporabili rezultate izboljšane in popolnoma neodvisne 
analize stroškov in koristi ter ocene ogljičnega odtisa. Tak scenarij bi lahko predvideval tudi 
večjo osredotočenost na pristojbine za uporabo infrastrukture in inteligentne prometne 
sisteme, s čimer bi povečali učinkovitost uporabe razpoložljivih infrastrukturnih 
zmogljivosti. Priporoča se dodatna izpopolnitev obstoječih predlogov Komisije v tej smeri. 


