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Povzetek
I Megaprojekti na področju prometa, ki jih sofinancira EU, so veliki projekti s

čezmejno razsežnostjo. V tem poročilu jih Sodišče imenuje „vodilna prometna
infrastruktura” (VPI). VPI so ključne povezave za dokončanje prometnega omrežja EU.
Stanejo po več kot 1 milijardo EUR in naj bi prinesle socialno-ekonomske koristi.
EU od leta 2013 načrtuje, da bo njeno jedrno prometno omrežje dokončano do
leta 2030. Države članice so v skladu s Pogodbo odgovorne za izvajanje projektov v
prometnem omrežju. EU prispeva k razvoju vseevropskega omrežja s tem, da
opredeljuje in podpira projekte v skupnem interesu.
Podpora EU za različne elemente VPI državam članicam pomaga dosegati te cilje s
hkratnim ustvarjanjem dodane vrednosti EU.

II Sodišče je ocenilo, ali je Evropska komisija zagotovila, da so čezmejne VPI v jedrnem
prometnem omrežju EU, ki jih sofinancira EU, dobro načrtovane in učinkovite. V okviru
tega je analiziralo, ali je Komisija zagotovila, da bodo s postopki, ki jih države članice
uporabljajo za izgradnjo VPI, koridorji jedrnega omrežja do leta 2030 dokončani in
pripravljeni za uporabo, ali je načrtovanje VPI kakovostno, zanesljivo in transparentno,
ali je izvajanje VPI učinkovito ter ali Komisija ustrezno nadzira naložbe v ukrepe, ki so
del VPI in jih sofinancira EU.

III Sodišče je izbralo osem VPI s čezmejnim vplivom v sedmih od devetih koridorjev

jedrnega omrežja. Pri reviziji so bile preučene cestna in železniška infrastruktura,
celinske plovne poti ter kombinacije cestne in železniške ter pomorske in železniške
infrastrukture v 13 državah članicah. Njihovi skupni stroški so znašali 54,0 milijarde
EUR, sofinanciranje EU, dodeljeno osmim izbranim VPI, pa do zdaj znaša
7,5 milijarde EUR, od tega je bilo 3,4 milijarde EUR že izplačanih. Sodišče je revidiralo
tudi 17 ukrepov, ki so bili povezani s temi VPI.
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IV Na splošno so opažanja Sodišča naslednja:
o

za šest od osmih analiziranih VPI ni verjetno, da se bodo lahko v celoti, vključno z
infrastrukturo za dostop, začele uporabljati do leta 2030, kot je bilo načrtovano
leta 2013. Ker so VPI in njihova infrastruktura za dostop ključne povezave v
koridorjih jedrnega omrežja, je tudi malo verjetno, da bo povezljivost jedrnega
prometnega omrežja EU do leta 2030 dosežena v celoti, kar pomeni, da do takrat
ne bodo doseženi niti prometno omrežje EU niti njegovi pričakovani učinki. Poleg
tega minimalnih zahtev za tovorni železniški promet iz uredbe o TEN-T do
leta 2030 ne bodo izpolnjevale vse železniške VPI.
Države članice imajo različne nacionalne prioritete, ki ne sovpadajo nujno z
naložbami, potrebnimi za čezmejne koridorje EU. Poleg tega imajo tudi različne
postopke za izvajanje del, projekte pa izvajajo različno hitro. Pri nekaterih VPI
prihaja do podpore, pri drugih do nasprotovanja, politične prioritete pa se s
časom lahko spremenijo. Komisija je odgovorna za dobro finančno poslovodenje
sofinanciranja EU za podpiranje gradnje VPI. Pri nadzoru pravočasnega
dokončanja omrežja v državah članicah ima Komisija omejena pravna orodja za
uveljavljanje prioritet, določenih na ravni EU. Toda razen nekaj izvedbenih aktov
teh orodij še ni uporabila, niti v primerih, v katerih je že jasno, da nekateri
koridorji verjetno ne bodo v celoti na voljo za uporabo do leta 2030. Zaradi zamud
pri izgradnji in začetku uporabe VPI je ogroženo uspešno delovanje petih od
devetih koridorjev TEN-T,

o

Sodišče je ugotovilo, da je treba izboljšati načrtovanje nekaterih ključnih
elementov osmih pregledanih VPI in da obstaja tveganje, da so napovedi glede
prometa preoptimistične. Polovica napovedi ni bila dobro usklajena. Za VPI Lyon–
Torino in Sena–Šelda je predhodno napovedana količina tovornega prometa
veliko večja od sedanje količine prometa. Za bazni predor Brenner tri države
članice še niso izvedle usklajene prometne študije, poleg tega pa vse dvomijo o
podatkih in metodah drugih, Komisija pa ni izvedla lastne neodvisne analize
potreb.
Analize stroškov in koristi se izvajajo za sestavne dele VPI. Toda pri nobeni od
osmih VPI v vzorcu Sodišča te analize stroškov in koristi niso bile pravilno
uporabljene kot orodje za odločanje za celotno VPI. Pred zagotovitvijo
sofinanciranja EU ni bila opravljena nobena analiza stroškov in koristi, ki bi
zajemala vsa predlagana dela za celotno VPI. Kar zadeva sodelovanje deležnikov,
je Sodišče odkrilo nekaj dobrih praks, vendar tudi primere, v katerih bi bilo
mogoče deležnike bolje vključiti. Komisija v tem postopku ni dovolj prepoznavna,
da bi spodbujala dodano vrednost EU teh VPI,
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o

izvajanje VPI je neučinkovito. Povprečen čas gradnje osmih izbranih VPI je 15 let.
Praksa sofinanciranja manjših delov VPI v umetni konkurenci z drugimi projekti, ki
niso del VPI, vodi v podvajanje prizadevanj, ni učinkovita in pomeni tveganje
izgube nadzora, znotraj Komisije pa ni strokovnih centrov za usmerjanje in
vodenje nosilcev projektov za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti sofinanciranja
EU za VPI.
Pri vseh osmih VPI so spremembe v njihovi zasnovi in obsegu do zdaj privedle do
povišanja stroškov za 17,3 milijarde EUR (ali 47 %) v primerjavi s prvotnimi
ocenami stroškov. Poleg tega je veliko birokracije. Za 582-kilometrsko avtocesto
A1 v Romuniji je potrebno gradbeno dovoljenje za vsakih 7 km avtoceste in
okoljevarstveno dovoljenje za vsakih 26 km.
Prišlo je do zelo dolgih zamud: za glavne dele VPI je bila povprečna zamuda pri
začetku uporabe brez upoštevanja časa, potrebnega za izgradnjo njihove
povezovalne infrastrukture, 11 let. To ima pomembne posledice za varnost in
pomeni tveganje za učinkovitost sofinanciranja EU. Sodišče je ugotovilo tudi, da je
bilo v primerjavi s prvotnimi dodelitvami za 17 revidiranih ukrepov
1,4 milijarde EUR sofinanciranja EU že preklicanega,

o

nadzor nad dokončanjem koridorjev jedrnega omrežja v državah članicah, ki ga
izvaja Komisija, je distanciran. Komisija za nadziranje napredka uporablja
informacijski sistem, s katerim usklajuje in podpira politiko, pri tem pa se zanaša
na pomoč evropskih koordinatorjev, ki imajo omejene vire in pooblastila za
izvajanje uspešnega nadzora. V okviru deljenega upravljanja, pri katerem je za
izvajanje primarno odgovoren organ upravljanja, je Sodišče odkrilo primere
neoptimalne porabe sredstev EU v višini 12,4 milijona EUR in potrate
3,7 milijona EUR sofinanciranja EU pri gradnji avtoceste A1 v Romuniji.
Komisija sofinanciranje EU za projekte še vedno povezuje izključno z izložki. Ne
zbira informacij o rezultatih in stopnji uspešnosti naložb na ravni VPI (tj. ali in kdaj
bodo doseženi pričakovani rezultati VPI). Ni posebnih postopkov za zbiranje
podatkov, na podlagi katerih bi se neodvisno ocenilo, ali so tehnične specifikacije
primerne za potencialne količine prometa, za katerega se bodo uporabljale VPI,
preden se prevzamejo obveznosti za sofinanciranje EU. Analiza Sodišča za Rail
Baltica kaže, da je pri mešani železniški progi za visoke hitrosti ekonomska
vzdržnost morda ogrožena, in sicer celo za celotno povezavo do Varšave. Za fiksno
povezavo Fehmarn Belt Komisija ni kritično ocenila zelo visokih stroškov nemške
infrastrukture za dostop do predlagane železniške proge za visoke hitrosti med
Københavnom in Hamburgom, ki bi lahko stala do 46 milijonov EUR na km. Zaradi
vsega tega je stroškovna učinkovitost te nadgrajene infrastrukture za dostop
bistveno zmanjšana. Del te železniške proge, ki gre čez fiksno povezavo Fehmarn
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Belt, bo v vsako smer na leto uporabil samo 1 milijon potnikov, kar je veliko
premalo, da bi bila dosežena ekonomska vzdržnost.
Komisija je pred kratkim začela uporabljati izvedbene sklepe. Ti so korak v smeri
natančnejšega nadzora Komisije nad dokončanjem koridorjev jedrnega omrežja v
državah članicah, in sicer z dokončanjem VPI. Toda v te sklepe za zdaj niso
vključena jasna pravila o odgovornosti vseh strank, vključno s Komisijo, poleg tega
pa so v njih slabosti v zvezi z obravnavo vseh kritičnih zadev, v njih niso upoštevani
pričakovani rezultati in ni zahtevana naknadna ocena zaradi učenja na podlagi
preteklih izkušenj.

V Za podpiranje dobrega finančnega poslovodenja pri zagotavljanju sofinanciranja EU
za VPI Sodišče Komisiji priporoča, naj:

(a) pregleda in uporabi sedanja orodja za uveljavljanje dolgoročnega načrtovanja;
(b) zahteva boljšo analizo, preden se odloči za zagotovitev sofinanciranja EU za
megaprojekte (podobne VPI);
(c) okrepi svoje prakse upravljanja v zvezi s sofinanciranjem EU za ukrepe, ki so del
megaprojektov (podobnih VPI) ter
(d) dodatno razvije izvajanje izvedbenih sklepov, in sicer tako, da predlaga tak sklep
za vsako čezmejno VPI in okrepi vlogo evropskih koordinatorjev.
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Uvod
Vseevropska prometna omrežja: izgradnja jedrnega omrežja do
leta 2030

01 Namen skupne prometne politike EU, določene v Rimski pogodbi (leta 1957), je

vzpostavitev skupnega evropskega prometnega območja. Od leta 2013 naprej je
prednostni operativni cilj izgradnja „jedrnega omrežja” do leta 2030 in „celovitega
omrežja” do leta 2050. V jedrnem omrežju je devet koridorjev (glej sliko 1), v vsakega
od njih pa je vključenih več načinov prevoza.

Slika 1 – Koridorji jedrnega omrežja TEN-T

Vir: spletišče GD MOVE: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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02 V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije1 so za izvajanje projektov v tem

omrežju odgovorne države članice. Način izvajanja je urejen v uredbi o TEN-T iz
leta 2013 2. V tej uredbi je potrjeno, da je odločanje o specifičnih projektih še naprej
odgovornost držav članic. Vloga Evropske unije je prispevati k razvoju vseevropskega
prometnega omrežja s pripravo smernic, opredeljevanjem in podpiranjem projektov v
skupnem interesu ter izvajanjem ukrepov za zagotavljanje interoperabilnosti 3. Za take
smernice in projekte je potrebna odobritev vsake zadevne države članice. Vloga
Evropske komisije je, da zagotovi, da bodo države članice pravočasno dokončale
koridorje jedrnega omrežja.

03 Dokončanje čezmejnih koridorjev je najpomembnejša prioriteta. V študiji iz

leta 2015 4, ki jo je financirala Komisija, da bi dokazala vpliv dokončanja omrežja, je
navedeno, da bi gospodarstvo EU izgubilo potencialno 1,8-odstotno rast in delovna
mesta, enakovredna 10 milijonom enot zaposleni/leto, ne bi bila ustvarjena, če države
članice in drugi deležniki omrežja kot osrednjega elementa nove politike TEN-T ne bi
dokončali.

1

Naslov XVI, členi 170 do 172 konsolidirane različice Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL C 202/47, 7.6.2016).

2

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa
št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1–128).

3

„Interoperabilnost” pomeni zmožnost infrastrukture v posameznem načinu prevoza,
vključno z vsemi regulativnimi, tehničnimi in operativnimi pogoji, da zagotovi varne in
nemotene prometne tokove, ki dosegajo zahtevane ravni zmogljivosti za to infrastrukturo
ali način prevoza.

4

Frauenhofer ISI, Cost of non-completion of the TEN-T, končno poročilo, 15.6.2015.
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Upravljanje in financiranje VPI na ravni EU

04 Na ravni EU ima odgovornost za snovanje in izvajanje prometne politike Komisija,

natančneje njen Generalni direktorat za mobilnost in promet (GD MOVE). Komisija in
države članice so skupaj odgovorne tudi za zagotavljanje tega, da bodo imeli koridorji
jedrnega omrežja pričakovane rezultate. Komisija lahko tudi prilagodi nadzorne
postopke v zvezi z upravljanjem sofinanciranja EU za VPI, da bi kar najbolj povečala
uspešnost koridorjev jedrnega omrežja. Komisija je odgovorna za nadzor nad pravilnim
izvajanjem programov, ki jih sofinancira EU, vključno s podporo EU za VPI
(megaprojekte na področju prometa, katerih skupni stroški presegajo 1 milijardo EUR).

05 V okviru deljenega upravljanja, pri katerem si odgovornost za porabo proračuna
delijo Komisija in države članice, Komisija pripravlja smernice za načrtovanje
operativnih programov, se pogaja o operativnih programih, ki jih predlagajo države
članice, jih odobri in spremlja njihovo izvajanje. Generalni direktorat za regionalno in
mestno politiko (GD REGIO) podpira projekte na področju prometa z Evropskim
skladom za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskim skladom ter ima splošno
odgovornost za pravilno porabo sredstev. Na nacionalni ali regionalni ravni je za
upravljanje operativnih programov odgovoren organ upravljanja, vključno z izbiro
projektov, spremljanjem izvajanja projektov in poročanjem o njem. Kljub temu je v
skladu s sedanjim pravnim okvirom Evropska komisija odgovorna za odobravanje
prispevkov EU za projekte na področju prometa, katerih skupni upravičeni stroški
presegajo 75 milijonov EUR (veliki projekti).

06 Pri neposrednem upravljanju se vloge za sofinanciranje EU predložijo preko

programa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) na podlagi rednih razpisov za
zbiranje predlogov. Te vloge Komisija oceni s podporo svoje Izvajalske agencije za
inovacije in omrežja (INEA) v skladu s pogoji financiranja ter merili za upravičenost,
izbor in dodelitev sredstev, ki so bila objavljena v razpisih.
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Obseg revizije in revizijski pristop
07 Zamisel za revizijo megaprojektov prometne infrastrukture je bila sprva razvita na

Sodišču. Pomembnost te teme je potrdila prošnja konference predsednikov odborov
Evropskega parlamenta iz leta 2017, naj Sodišče izvede revizijo naložb v velike
prometne projekte (megaprojekte, vredne več kot 1 milijardo EUR) 5. Komisija je za te
projekte že navedla, da so veliki projekti s čezmejno razsežnostjo 6.
Za namene tega poročila so „vodilne prometne infrastrukture” (VPI) vse prometne
infrastrukture, ki jih sofinancira EU, pri katerih ocenjeni skupni stroški presegajo
1 milijardo EUR. Sodišče je za izbiro revizijskega vzorca dodalo tudi naslednje
značilnosti:
o

to, da je bil dodeljen ali plačan pomemben znesek sofinanciranja EU (Sodišče ni
določilo količinskega praga),

o

relevantnost za dokončanje prometnega omrežja v EU (zlasti v zvezi s čezmejnimi
povezavami),

o

to, ali se pričakuje, da bo imela infrastruktura preobrazben socialno-ekonomski
učinek.

08 Sodišče je ocenilo, ali je Evropska komisija zagotovila, da so VPI dobro načrtovane
in učinkovite. Analiziralo je, ali:

(a) Komisija zagotavlja, da bodo procesi držav članic za gradnjo VPI do leta 2030
privedli do dokončanih koridorjev jedrnega omrežja, ki bodo pripravljeni za
uporabo;
(b) je načrtovanje VPI zanesljivo in transparentno;
(c) je izvajanje VPI učinkovito ter
(d) je nadzor, ki ga izvaja Komisija, nad naložbami v VPI, ki jih sofinancira EU,
ustrezen.

5

Za preučitev teh projektov z vidika stroškov/koristi in transparentnosti ter za primerjavo
med ocenami stroškov na začetku izvajanja projektov in dejanskimi stroški ob dokončanju.

6

COM(2016) 359 final, 1.6.2016 z naslovom Evropa spet vlaga – Pregled izvajanja
naložbenega načrta za Evropo.
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09 Ta revizijska naloga je še posebej relevantna in pravočasna iz več razlogov.

Sodišče je v svojih predhodnih poročilih 7 že omenilo, da je nujno potreben pregled
uredbe o TEN-T, ker ta ni dovolj realistična. Poleg prehoda na načine prevoza z nizkim
ogljičnim odtisom so VPI namenjene odpravi ključnih manjkajočih povezav, ki ovirajo
dokončanje koridorjev jedrnega omrežja.

10 Sodišče je izbralo vzorec z osmimi VPI, ki je vključeval 13 držav članic in več vrst

prometne infrastrukture. Ker železnica in celinske plovne poti štejejo za bistvene pri
podpiranju prehoda na mobilnost z nizkim ogljičnim odtisom, se je Sodišče bolj
osredotočilo na tovrstne čezmejne naložbe. V Prilogi I k temu poročilu je kratek opis
izbranih VPI. V Prilogi II in Prilogi III so navedeni ključni kazalniki smotrnosti v zvezi s
spreminjanjem stroškov in časovnic za te VPI.

11 Sodišče je revidiralo vključenost Komisije v načrtovanje, izvajanje in nadzor

sofinanciranja EU za naslednjih osem VPI (glej sliko 2):

(1) Rail Baltica: železniško progo, ki povezuje Estonijo, Latvijo in Litvo s Poljsko,
omogoča pa povezavo s Finsko (v koridorju Severno morje–Baltik);
(2) povezavo Lyon–Torino: čezmejno železniško povezavo Francije in Italije (v
sredozemskem koridorju);
(3) bazni predor Brenner: čezmejno železniško povezavo Avstrije in Italije (v koridorju
Skandinavija–Sredozemlje);
(4) fiksno povezavo Fehmarn Belt: železniško/cestno povezavo med Dansko in
Nemčijo (v koridorju Skandinavija–Sredozemlje);
(5) progo Basque Y in njeno povezavo s Francijo: železniško povezavo za visoke
hitrosti, ki Vitorio v Španiji povezuje z Bordeauxom v Franciji (v atlantskem
koridorju);
(6) povezavo Sena–Šelda: sprva celinsko plovno pot, ki povezuje reki Seno in Šeldo, ki
se je razvila v omrežje celinskih plovnih poti v Franciji in Belgiji (v koridorju
Severno morje–Sredozemlje in atlantskem koridorju);

7

Npr. priporočilo 1 Posebnega poročila Sodišča št. 23/2016 („Pomorski promet v EU: v
nemirnih vodah – veliko neuspešnih in netrajnostnih naložb”) in priporočilo 1 Posebnega
poročila Sodišča št. 19/2018 o železnicah za visoke hitrosti („Evropsko železniško omrežje za
visoke hitrosti ni realnost, temveč neuspešen mozaik prog”).
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(7) avtocesto A1 v Romuniji (v koridorju Ren–Donava);
(8) železniško progo E59 na Poljskem in njeno povezavo s pristaniščema Szczecin in
Świnoujście (v koridorju Baltik–Jadran).
Za oceno dobrega finančnega poslovodenja naložb je Sodišče analiziralo tudi dodatno
pomožno infrastrukturo, ki mora biti dokončana, preden lahko za VPI šteje, da se v
celoti uporablja. Sodišče je npr. analiziralo odsek München–Verona, da bi ocenilo, ali
bo bazni predor Brenner, ko se bo začel uporabljati, v celoti integriran, kot je
načrtovano, da bi se v koridorju Skandinavija–Sredozemlje situacija izboljšala tako za
tovorni kot tudi za potniški promet.
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Slika 2 – Pregled VPI, izbranih za revizijo

Vir: Evropsko računsko sodišče VPI so na zemljevidu pobarvane glede na način prevoza. Rdeča: železnica;
modra: celinske plovne poti; zelena: ceste; vijolična: več kot en način prevoza.

12 Osem VPI v vzorcu Sodišča je v sedmih od devetih koridorjev jedrnega omrežja8.

Štiri od šestih VPI v vzorcu Sodišča, ki so prejele sofinanciranje EU, za katero se
uporablja neposredno upravljanje, so na seznamu 30 prednostnih projektov, ki sta jih
leta 2004 odobrila Evropski parlament in Svet. To zadeva železniško povezavo
brennerske osi (München–Verona) in železniško povezavo za visoke hitrosti Lyon–
Torino, ki sta bili navedeni na seznamu iz leta 1994, na posodobljen seznam iz
leta 2004 pa sta vključeni tudi fiksna povezava Fehmarn Belt in celinska plovna pot za
povezavo Sena–Šelda. Te VPI bi torej morale biti dokončane do leta 2020. Ker so vse te
VPI v jedrnem omrežju, je njihov sedanji rok za dokončanje leto 2030.

8

Sodišče ni revidiralo infrastruktur v koridorjih Orient–Vzhodno Sredozemlje in Ren–Alpe.
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13 V času revizije so skupni ocenjeni stroški izbranih VPI znašali 54,0 milijarde EUR,

dodeljeno sofinanciranje EU je znašalo 7,5 milijarde EUR, že izplačan znesek pa
3,4 milijarde EUR. V tabeli 1 je prikazan pregled, ki je temeljil na stanju leta 2019. Ta
znesek sofinanciranja EU je sicer pomemben, vendar je še vedno relativno majhen v
primerjavi s skupnimi stroški. Toda v skladu s sedanjo stopnjo financiranja za IPE in s
predlogom Komisije za IPE 2 bi lahko maksimalna stopnja sofinanciranja EU v okviru
neposrednega upravljanja znašala celo 85 % upravičenih stroškov, če bi bili izpolnjeni
specifični pogoji (npr. skupno čezmejno izvajane, kohezijske države in dovolj
razpoložljivih sredstev). V okviru deljenega upravljanja je maksimalna stopnja
sofinanciranja v tem in prejšnjem večletnem obdobju financiranja znašala 85 % skupnih
upravičenih stroškov, za naslednje večletno finančno obdobje pa je bila predlagana 70odstotna maksimalna stopnja sofinanciranja (vendar se ta stopnja lahko uporabi za
večji del skupnih stroškov).
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Tabela 1 – Pregled stroškov izbranih VPI (v milijonih EUR)
Skupni ocenjeni
stroški (v cenah
iz leta 2019)

VPI
Rail Baltica

Skupna podpora
EU, dodeljena
do časa revizije

Skupna podpora
EU, izplačana do
časa revizije

7 000*

789

80

Železniška povezava Lyon–Torino

9 630

1 224

621

Bazni predor Brenner**

8 492

1 583

846

Fiksna povezava Fehmarn Belt

7 711

794

186

Proga Basque Y in njena povezava s
Francijo

6 500

576

98

Povezava Sena–Šelda***

4 969

318

79

Avtocesta A1****

7 324

995

995

Železniška proga E59*****

2 160

1 175

453

53 972

7 454

3 358

SKUPAJ
*

Stroški vključujejo rezervacije za tveganje prihodnjih povečanj stroškov, kot so jih ugotovili
revizorji. Uradni do zdaj navedeni stroški znašajo 5,8 milijarde EUR.

**

Ocena stroškov vključno s predvaloriziranimi zneski inflacije in tveganji do pričakovanega
zaključka gradnje znaša 9,301 milijarde EUR.

***

Podatki se nanašajo samo na glavno komponento povezave Sena–Šelda (kanal Sena–severna
Evropa).

**** Stroški ne vključujejo odseka Bukarešta–Pitesti, za katerega niso bila predložena relevantna
dokazila o stroških.
***** Stroški brez odsekov Świnoście-Szczecin in Kędzierzyn Koźle-Chałupki.
Vir: Evropsko računsko sodišče

14 Vsaka VPI ima več sestavnih delov. Npr. celotne železniške proge za visoke hitrosti

ni mogoče zgraditi hkrati. Proga se razdeli na posamezne odseke, ki se zgradijo, takoj
ko so končane vse povezane priprave na projekt. Zaradi jasnosti se v tem poročilu za
povezane projekte uporablja izraz „ukrepi”. Poleg samih VPI je Sodišče posebej ocenilo
še 17 takih ukrepov, ki so bili del osmih izbranih VPI. Sodišče je izbralo tiste ukrepe, ki
so prejeli največji znesek sofinanciranja EU v programskih obdobjih 2007–2013 in
2014–2020. Njihovi ocenjeni skupni stroški znašajo 12,1 milijarde EUR, znesek
sofinanciranja EU, ki jim je bil dodeljen, znaša 5,9 milijarde EUR, od tega je bilo že
izplačanih 1,9 milijarde EUR. To financiranje je del skupnega zneska sofinanciranja EU iz
prejšnjega odstavka. Glej Prilogo IV.
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15 Sodišče je dokaze pridobilo iz mnogih virov. Izvedlo je poglobljeno analizo

strateških načrtov za dolgoročni razvoj prometa na ravni EU ter na nacionalni in
regionalni ravni, ki so bili relevantni za posamezno VPI. Organiziralo je sestanke za
zbiranje dokazov z uslužbenci Komisije, evropskimi koordinatorji, predstavniki držav
članic, regionalnih in lokalnih organov ter nosilci projektov. Dobilo je tudi zunanjo
podporo strokovnjakov za analizo stroškov in koristi ter presojo vplivov na okolje ter po
metodologiji, ki temelji na podatkih Eurostata in njegovih orodjih za vizualizacijo,
izvedlo vrsto analiz za oceno potencialne uporabe VPI za prevoz potnikov in tovora.
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Opažanja
Za jedrno omrežje ni verjetno, da se bo lahko v celoti
uporabljalo do leta 2030, Komisija pa ima za zagotavljanje tega
omejena orodja
Za šest od osmih izbranih VPI z njihovo povezovalno infrastrukturo ni
verjetno, da bi se lahko začele v celoti uporabljati do leta 2030

16 Megaprojekti na področju prometa, ki jih Sodišče v tem poročilu imenuje VPI, so

ključni za obravnavo ozkih grl in odpravo manjkajočih povezav v koridorjih jedrnega
omrežja EU. Z njihovim dokončanjem se bo izboljšala povezljivost EU, poleg tega pa
bodo prispevali k zagotavljanju polnih koristi, ki jih prinaša dobro delujoče omrežje.
Tudi če koridorjev do leta 2030 še ne bo mogoče v celoti uporabljati, npr. zaradi zamud
pri gradnji VPI ali njihove pomožne infrastrukture, morda že obstajajo pozitivni učinki
njihovega izvajanja, ki še poteka.
Podpora EU za različne elemente VPI državam članicam pomaga dosegati te cilje s
hkratnim ustvarjanjem dodane vrednosti EU.
VPI so pogosto veliki projekti. Zato in zaradi pogoste čezmejnosti ali čezmejnega vpliva
sta njihovo tehnično in finančno načrtovanje in izvajanje posebej kompleksna.
Sodišče je za osem VPI v svojem vzorcu preučilo, kako verjetno je, da bodo dosegli vse
pričakovane koristi do leta 2030, ki je rok za dokončanje jedrnega omrežja s skupnimi
tehničnimi standardi, kot je določeno v uredbi o TEN-T. Zato je opravilo oceno
tveganja, ki je vključevala verjetnost zamud pri dokončanju VPI in učinek, ki bi ga te
zamude, če in ko bi do njih prišlo, lahko imele na dokončanje omrežja.
Sodišče je najprej ocenilo napredek osmih izbranih VPI:
—

za tri je zelo malo verjetno, da bodo pripravljene za uporabo do leta 2030, kot je
načrtovano v uredbi o TEN-T. Te VPI so 297-kilometrska proga, ki povezuje
Basque Y s francoskim železniškim omrežjem, avtocesta A1 v Romuniji in
železniška proga E59 na Poljskem. Razlog za to je, da je njihova gradnja
dolgotrajna, dela za nekatere odseke pa sploh še niso bila načrtovana,

—

še za eno VPI (povezava Lyon–Torino) ni verjetno, da bo pripravljena do leta 2030,
kot se zdaj načrtuje, saj je sedanji rok za dokončanje december 2029, zaradi česar
bo ostalo le malo časa za potencialne zamude, poleg tega pa je pri ukrepu za to

19
VPI, ki ga sofinancira EU, že prišlo do zamud pri izvajanju po določitvi roka za
dokončanje,
—

za gradnjo štirih drugih VPI (Rail Baltica, povezava Fehmarn Belt, bazni predor
Brenner in kanal Sena–severna Evropa, ki je glavni del povezave Sena–Šelda) je
sedaj verjetno, da bo zaključena pred letom 2030, vendar imajo le manjšo rezervo
za potencialne dodatne zamude. V to kategorijo spada tudi gradnja železniške
proge za visoke hitrosti Basque Y na španskem ozemlju (brez povezave s Francijo).
V primeru Rail Baltica je bilo v nedavnih poročilih nacionalnih vrhovnih revizijskih
institucij baltskih držav že poudarjeno tveganje zamud pri izvajanju, ki bi lahko
negativno vplivale na začetek uporabe VPI. Latvijski nacionalni revizijski urad je
poudaril tveganje zamud, ki naj bi trajale od enega leta do štirih let, do katerih bo
prišlo med drugim zaradi poznega začetka izvajanja in birokratskih nacionalnih
postopkov v zvezi z razlastitvijo zemljišč. Podobno je za bazni predor Brenner
avstrijsko računsko sodišče omenilo potencialno dodatno dvoletno zamudo, kar bi
pomenilo, da predora ne bo mogoče uporabljati pred letom 2030.

17 Vendar ta ocena velja samo za glavno infrastrukturo. Preden lahko za glavno

infrastrukturo šteje, da je v celoti pripravljena za uporabo, in preden prinese vse učinke
za omrežje, pa je treba dokončati dodatno pomožno infrastrukturo. Sodišče je ocenilo
sedanje stanje načrtovanja povezovalne infrastrukture, kot so infrastruktura za dostop
do obstoječih železniških omrežij za konvencionalne hitrosti, multimodalni terminali za
podporo prevoza po celinskih plovnih poteh in železniškega tovornega prometa ter
povezave z obstoječim cestnim omrežjem. Ob upoštevanju časa, ki je potreben za
dokončanje prometnih infrastruktur, je po mnenju Sodišča za šest od osmih VPI malo
verjetno, da bodo do roka leta 2030, ki je določen v uredbi o TEN-T, v celoti
pripravljene za uporabo. Pri baznem predoru Brenner bo npr. nemški odsek severne
infrastrukture za dostop morda v celoti pripravljen za uporabo šele med letoma 2040
in 2050 (o potrebi po novi infrastrukturi se še vedno razpravlja). Podobno je pri
povezavi Lyon–Torino v skladu s sedaj veljavno strategijo v Franciji rok za dokončanje
načrtovanja nacionalne infrastrukture za dostop leto 2023, kar pomeni, da se bodo
koristi VPI za omrežje v celoti uresničile šele po letu 2030.

18 Ker teh osem VPI predstavlja ključne manjkajoče povezave, zamude pri njihovi

izgradnji in začetku uporabe ogrožajo uspešno delovanje petih od devetih koridorjev
TEN-T, kot so bili sprva načrtovani. To pomeni, da za povezljivost jedrnega prometnega
omrežja EU ni verjetno, da bo do leta 2030 dosegla svojo polno zmogljivost, kar
pomeni, da do takrat ne bo dokončano niti prometno omrežje EU niti ne bodo
doseženi pričakovani učinki omrežja. Glej primer v okviru 1.
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Okvir 1 – Manjkajoča povezava, ki ovira koridor in omrežje
Nadomestne poti za promet na Iberski polotok in z njega sedaj ne zadostujejo za
železniški prevoz tovora: obstoječa proga za konvencionalne hitrosti do
Bordeauxa ima premajhno zmogljivost, poleg tega pa jo je treba nadgraditi; za
povezavo s preostalim španskim železniškim omrežjem za visoke hitrosti (preko
Burgosa) pa je malo verjetno, da bo dokončana do leta 2030 (odsek Burgos–
Vitoria je sedaj še vedno v fazi študije).
Čeprav je bila pomembnost čezmejne infrastrukture iz Vitorie (Španija) v Dax
(Francija) ponovno potrjena na dveh francosko-španskih vrhih (novembra 2013
in junija 2014), se načrtovalno delo na francoskem delu te infrastrukture (Grand
Projet du Sud-Ouest ali GPSO), o katerem se razpravlja že od 90. let prejšnjega
stoletja, ne bo začelo pred letom 2037, saj sedanja vlada daje prednost delu na
obstoječi infrastrukturi pred gradnjo nove infrastrukture. Komisija in evropski
koordinator sta si prizadevala za dosego nadgradnje obstoječe proge za
konvencionalne hitrosti. Toda z vidika koridorja tudi po zaključku del za Basque Y
na španskem ozemlju (zadnji uradni rok je leto 2023) dogovorjena povezava za
visoke hitrosti s Francijo še zelo dolgo ne bo zgrajena.
Tudi pri vzhodni povezavi preko Pirenejev (med Perpignanom in Figueirasom) je
prišlo do operativnih problemov: nosilec projekta je uvedel stečaj, saj je od
zaključka del do začetka uporabe proge preteklo 22 mesecev, poleg tega pa je
bilo veliko manj vlakov, kot se je sprva pričakovalo. Izkoriščanje in vzdrževanje
proge je prevzel konzorcij španskih in francoskih upraviteljev infrastrukture, da
bi nadaljeval omejene železniške storitve 9.
To pomeni, da se bo za prevoz tovora z Iberskega polotoka in nanj še najmanj
dvajset let večinoma uporabljal pomorski prevoz ali ceste (zadnja možnost bi
lahko ovirala zmanjšanje emisij ogljika v prometu).

19 Za železniške VPI v vzorcu je Sodišče ocenilo tudi, ali bodo do leta 2030 izpolnjene

vsaj minimalne zahteve uredbe o TEN-T za tovorne železniške proge. Te zahteve so:
(a) popolna elektrifikacija voznih prog; (b) osna obremenitev vsaj 22,5 tone, hitrost
proge 100 km/h za vlake dolžine 740 m na tirni širini vsaj 1 435 mm ter (c) uvedba
evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS). Za Rail Baltica in tri
dele treh drugih VPI (Basque Y v Španiji, Fehmarn Belt na Danskem in bazni predor
Brenner v Avstriji) je verjetno, da bodo železniške proge izpolnjevale pogoje iz uredbe.
Na podlagi sedaj razpoložljivih informacij je malo verjetno, da bodo nemška
9

Sodišče je o tem poročalo že v okviru svoje revizije železnic za visoke hitrosti: glej
odstavka 58 in 81 Posebnega poročila Sodišča št. 19/2018 o železnicah za visoke hitrosti
(„Evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti ni realnost, temveč neuspešen mozaik
prog”).
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infrastruktura za dostop do Fehmarn Belt, italijanska infrastruktura za dostop do
povezave München–Verona in E59 na Poljskem v celoti skladni do leta 2030. V tabeli 2
so rezultati analize napredka izbranih VPI, ki jo je izvedlo Sodišče.

Tabela 2 – Ocena napredka izbranih VPI, ki jo je pripravilo Sodišče

Št.

Vodilna prometna
infrastruktura

1

Rail Baltica

2

Lyon–Torino

3

Bazni predor Brenner

4

Fiksna povezava Fehmarn
Belt

5

Basque Y/GPSO

6
7
8

Kanal Sena–severna Evropa
Avtocesta A1
Železniška proga E59

Država

EE, LT, LV
FR
IT
AT
DE
IT
DE
DK
ES
FR
FR
RO
PL

Legenda:

Ali bo sama VPI
pripravljena za
uporabo do leta
2030?

Ali se bo VPI,
vključno s
povezovalno
infrastrukturo, do
leta 2030 lahko v
celoti začela
uporabljati?

Ali bosta VPI in
povezovalna
infrastruktura do
leta 2030 izpolnili
zahteve TEN-T?

samo infrastruktura
za dostop

neželezniška VPI
neželezniška VPI
Majhno tveganje
Srednje veliko tveganje
Veliko tveganje

Vir: ocena Evropskega računskega sodišča

Komisija še ni uporabila vseh svojih omejenih pravnih orodij za odziv

20 Dolgoročni načrt prometnega omrežja EU je bil predstavljen z belimi knjigami

Komisije 10 in uredbo o TEN-T. Pravočasna vzpostavitev in dobro delovanje koridorjev
jedrnega omrežja sta ključna za doseganje ciljev politike EU, z njima pa se podpirajo
širše prioritete EU, in sicer spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest ter boj proti
podnebnim spremembam.

21 Bele knjige Komisije niso zavezujoče za države članice, ki imajo svoje nacionalne

prioritete. Uredba o TEN-T pa je sicer pravno zavezujoča, vendar so v njej določbe, ki
državam članicam dovoljujejo odstopanje od načrta, ki ga je treba dokončati do
leta 2030. Ni nujno, da nacionalne prioritete vključujejo naložbe, potrebne za čezmejne
koridorje EU. V francoskem načrtu se npr. ne upošteva rok leta 2030, dogovorjen v

10

The future development of the common transport policy, COM(1992)0494, 2.12.1992;
European Transport Policy for 2010: Time to decide (COM(2001)0370), 12.9.2001; Načrt za
enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), 28.3.2011.
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uredbi (glej okvir 1). V sedanji nemški politiki načrtovanja infrastrukture naložbe v
koridorje jedrnega omrežja nimajo specifične prednosti.

22 Čeprav večina VPI predstavlja manjkajoče povezave, potrebne za dokončanje

koridorjev jedrnega omrežja EU ali za odpravo problematičnih ozkih grl, zakonodajalec
v zvezi s posameznimi projekti ni predvidel nobene vloge za Komisijo, niti v postopkih
ocenjevanja potreb niti pri odločanju.

23 Države članice imajo tudi različne postopke za izvajanje del (npr. nacionalna

pravila za razpise za zbiranje ponudb in izdajo dovoljenj). Sodišče je ugotovilo tudi
naslednje: države članice projekte izvajajo različno hitro, pri nekaterih VPI prihaja do
podpore, pri drugih do nasprotovanja, politične prioritete se s časom lahko spremenijo,
čezmejnih VPI pa ne podpirajo vedno vse sodelujoče države članice enako. To
negativno vpliva na izvajanje ključnih povezav v omrežju. Npr. fiksna povezava
Fehmarn Belt je 18 km dolg železniško-cestni predor, del načrtovanega „nordijskega
trikotnika”, ki združuje skandinavski polotok s preostalo celinsko Evropo (glej sliko 3).
Tako Danska kot tudi Nemčija financirata, snujeta in gradita svojo železniško
infrastrukturo za dostop, Danska pa je odgovorna tudi za financiranje, zasnovo in
gradnjo tunela. V skladu z državno pogodbo, ki sta jo podpisali Nemčija in Danska, je
Nemčija odgovorna samo za financiranje infrastrukture za dostop na nemškem
ozemlju. Fiksna povezava je zato danski projekt in se v nemških nacionalnih
dokumentih o načrtovanju infrastrukture ne omenja.

Slika 3 – „Nordijski trikotnik” fiksnih povezav: Most Øresund, most Great
Belt in predor Fehmarn Belt

KØBENHAVN

MOST ØRESUND
2000

MOST GREAT BELT
1997/1998

HAMBURG

© Femern A/S

PREDOR FEHMARNBELT
2028
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24 Komisija ima omejene pristojnosti za pospešitev postopka. Priznala je, da

nacionalno določanje prioritet ni ugodno za čezmejne infrastrukture 11. Na to je
leta 2018 opozorilo tudi Sodišče 12. Čeprav je politika EU na področju prometne
infrastrukture določena v uredbah, ki so pravno zavezujoče, Komisija nima pravnih
pooblastil za uveljavljanje prioritet EU na ravni držav članic13.

25 Komisija ima kljub temu splošno odgovornost, da zagotovi, da bodo države

članice koridorje jedrnega omrežja dokončale do leta 2030, in sicer tako da pravočasno
dosežejo pričakovane rezultate. Za to ima poleg svojih orodij za omogočanje (kot je
delo evropskih koordinatorjev) in svoje odgovornosti za nadzor sofinanciranja EU za
zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja na voljo le omejena pravna orodja za
uveljavljanje dokončanja omrežja do leta 2030. V skladu s členom 56 uredbe o TEN-T
lahko Komisija v primeru znatnih zamud pri začetku ali dokončanju dela na jedrnem
omrežju pridobi razloge za to, z zadevnimi državami članicami pa se mora posvetovati
glede odprave problema, ki povzroča zamudo. Poleg tega lahko uvede postopke za
ugotavljanje kršitev in sprejme izvedbene akte (glej odstavek 75).

26 Izbrane VPI so sicer zelo primerne za uporabo postopka iz člena 56 (ker so ključne

manjkajoče čezmejne povezave, potrebne za dokončanje omrežja do leta 2030),
vendar Komisija še ni sprejela nobenega takega formalnega ukrepa, s katerim bi države
članice spodbudila k hitrejšemu načrtovanju in dokončanju teh infrastruktur, saj je po
njenem mnenju za to še prezgodaj. Meni, da je rok leta 2030 še daleč. Sodišče ni tako
optimistično, saj so načrtovanje, gradnja in začetek uporabe takih infrastruktur
dolgotrajni.

11

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij o vmesni oceni Instrumenta za povezovanje Evrope, SWD(2018) 44
final, COM(2018) 66 final, 14.2.2018. „[D]ržave članice pri načrtovanju svojih proračunov
nikoli ne dajo zadostne teže večnacionalnim, čezmejnim naložbam v infrastrukturo, ki je
potrebna za dobro delovanje enotnega trga.“

12

V Posebnem poročilu št. 19/2018 o železnicah za visoke hitrosti je poročalo o zadevi v zvezi
z GPSO (okvir 3, točka 2).

13

Glej tudi Posebno poročilo št. 19/2018 – Evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti ni
realnost, temveč neuspešen mozaik, odstavek 26.
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Proces načrtovanja za te več milijard EUR vredne naložbe je
treba izboljšati
Pri napovedih glede prometa obstaja tveganje, da so preoptimistične,
polovica teh napovedi pa ni dobro usklajenih

27 Kakovost podatkov o prometu na čezmejni infrastrukturi je omejena, za napovedi

pa je značilno, da so preveč optimistične. Napovedi glede prometa niso vedno temeljile
na preudarnih ocenah na podlagi podatkov o trgu niti na zanesljivih scenarijih
gospodarskega razvoja. Namesto tega so bile nekatere napovedi zelo poenostavljene,
stopnje rasti pa se s časom niso spreminjale. Niso bile vedno posodobljene in običajno
niso bile popravljene, da bi se upoštevale zamude, do katerih je prišlo.

28 Sedanji podatki o prometu se pogosto bistveno razlikujejo od predhodnih

napovedi. Če sedanje in prihodnje pobude za prehod na druge načine prevoza, ki
spremljajo operacije v zvezi s temi VPI, ne bodo imele pričakovanih rezultatov, bodo
prihodnje količine prometa veliko manjše od napovedi glede prometa, ki se bodo tako
izkazale za preoptimistične. V okviru 2 je nekaj primerov.
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Okvir 2 – Pomembne razlike med dejansko in napovedano količino
prometa
(1) Po zadnjih podatkih Alpine Observatory o železniški povezavi Lyon–Torino (iz
leta 2017) naj bi se po obstoječi konvencionalni progi transportirali manj kot
3 milijoni ton na leto. Toda zadnja napoved glede prometa za leto 2035 je
24 milijonov ton, kar je osemkratnik sedanjega prometnega toka. To
pomembno razliko je mogoče pojasniti z neustreznostjo obstoječe
konvencionalne proge in s tem, da je za promet mogoče uporabiti druge
alpske prelaze. Ko bo povezava dokončana, bi se del sedanjega skupnega
prometa 44 milijonov ton (cestni in železniški promet skupaj) med Francijo in
Italijo lahko preusmeril na novo povezavo. Vendar bo treba za uresničitev te
preusmeritve izpolniti povezane pogoje: odpraviti ozka grla in zgraditi
manjkajoče povezave na ravni koridorja ter spodbujati multimodalne
prometne pogoje za zagotavljanje nemotenega in interoperabilnega
železniškega prometa.
(2) Povezava Sena–Šelda (celinska plovna pot) je bila odobrena na podlagi
napovedi, da bo količina prometa po kanalu Sena–severna Evropa do
leta 2060 štirikrat večja kot v referenčni situaciji leta 2030 brez tega kanala.
Za dosego tega je potrebno pomembno povečanje količine tovora na osi
preko Francije in Evrope. Toda glede na statistične podatke zadnjega
desetletja do tega verjetno ne bo prišlo 14. Poleg tega bi bilo treba izpolniti
dva specifična pogoja, kar pa glede na industrijske trende v preteklosti ni
posebej realistično:
— štirikratno povečanje – z 2,3 milijona ton na leto na 8,1 milijona ton na
leto – tradicionalnih tokov gradbenih materialov, ki se prevažajo po
celinskih plovnih poteh, in sicer po kanalu Sena–severna Evropa v 30 letih
po začetku uporabe. Za dosego tako obsežnega prehoda na ta način
prevoza bi bilo treba uvesti različne spremljajoče pogoje (npr.
cestninjenje),
— obsežno preusmeritev kontejnerskega prevoza po cestah na plovne poti,
da bi bilo 36 % tovora na celotni prometni osi preusmerjenega na plovno
pot. Za to bi bilo potrebno 38-kratno povečanje sedanjega deleža tovora
na plovnih poteh na tej osi ali pa delež količine kontejnerskega prevoza,
enak trikratni sedanji količini na celotnem Renu.

14

Pastori E, Brambilla M, Maffii S, Vergnani R, Gualandi E, Skinner I, 2018, Research for TRAN
Committee – Modal shift in European transport: a way forward, Evropski parlament,
Tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko, Bruselj.
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29 Za uresničitev napovedi glede prometa samo infrastrukturni ukrepi ne bodo

zadostovali. Za zagotovitev uresničitve vseh koristi omrežja so potrebni tudi
spremljevalni pogoji za spreminjanje ravnanja uporabnikov. Pobude za prehod na
druge načine prevoza zdaj ovirata slaba interoperabilnost in to, da ni ustreznih in
usklajenih mehkih politik, kot so tarife za cestni promet, okoljski predpisi ali
„navzkrižno financiranje” 15. Komisija je zato predlagala novo revizijo direktive o
evrovinjeti, vendar še ni bila sprejeta. Na povezavi München–Verona npr. samo
Avstrija uporablja navzkrižno financiranje s cest na železnico. Kljub prizadevanjem
evropskega koordinatorja za dodaten napredek na tem področju pa Italija in Nemčija
še vedno ne uporabljata navzkrižnega financiranja, čeprav sta se že leta 2009 zavezali,
da ga bosta začeli uporabljati 16.

30 Poleg tveganja preoptimističnosti so napovedi glede prometa v polovici ocenjenih
primerov tudi slabo usklajene celo v primerih, v katerih infrastruktura prečka meje. Pri
štirih od osmih izbranih VPI 17 napovedi glede prometa niso bile usklajene med vsemi
subjekti na različnih straneh meje. Napovedi se pomembno razlikujejo tudi zato, ker so
bile pripravljene v različnih letih, ker so se pri njih upoštevali različni časovni okviri,
stopnje rasti in omejitve zmogljivosti. Primer je naveden v okviru 3.

15

Navzkrižno financiranje je mehanizem za spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza,
tako da se ti načini subvencionirajo s prihodki od drugih, manj ekoloških, in sicer z davkom
na ogljikov dioksid ali pristojbino za zastoje.

16

Memorandum o soglasju iz leta 2009, ki so ga podpisale tudi Bavarska, Tirolska, avtonomna
pokrajina Bolzano, Trento, Verona; železniške družbe (RFI, ÖBB, DB).

17

Bazni predor Brenner, Basque Y, avtocesta A1 v Romuniji in železniška proga E59 na
Poljskem.
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Okvir 3 – Napovedi glede prometa za bazni predor Brenner
Na odseku München–Verona, ki vključuje bazni predor Brenner, projektnim
partnerjem (Avstriji, Nemčiji in Italiji ter njihovim regijam in EU) še ni uspelo
zaključiti usklajene prometne študije z uporabo usklajenih podatkov in metod. Te
tri države članice so od leta 1994 uporabljale različne pristope, tehnike in metode
izračuna za napovedovanje tovornega in potniškega železniškega in cestnega
prometa. Sedaj si prizadevajo za pripravo usklajenih napovedi glede tovornega in
potniškega prometa, ki naj bi bile dokončane leta 2020. Posebne prometne študije
so pripravile tudi regije (na primer Tirolska).
Države članice so imele pomisleke tudi v zvezi z metodami drugih držav članic.
Avstrija je imela pomisleke glede metode, ki jo je Nemčija uporabila za
napovedovanje prometa na nekem odseku, medtem ko Nemčija ne priznava
podatkov Avstrije, ki se nanašajo na njen odsek. Nemčija je izvedla študijo
scenarija, ki jo je predstavila na začetku leta 2019, v kateri je prišla do zaključka, da
bo dolgoročno nedvomno potrebna štiritirna železniška proga za visoke hitrosti.
Poleg tega je Nemčija nedavno izvedla študijo o prometu, s katero ocenjuje
alternativo, v okviru katere bi se konvencionalna (za hitrosti do 160 km/h) dvotirna
proga zgolj nadgradila. Zaključek te študije je bil, da ta možnost ne bi bila
ekonomsko vzdržna. Toda to ni bilo usklajeno z drugima državama članicama, ki
gradita predor za železniško progo za visoke hitrosti do 250 km/h.
Poleg teh nacionalnih in regionalnih razlik in čeprav se sofinanciranje EU zagotavlja
že od leta 1986, Komisija ni pripravila analize potencialnih prometnih tokov ali
zbrala specifičnih podatkov za podkrepitev take ocene.

Slabosti procesa analize stroškov in koristi vplivajo na kakovost
odločanja

31 Analize stroškov in koristi so orodje za izboljšanje kakovosti odločanja. Toda

njihova uspešnost je zelo odvisna od zanesljivosti uporabljene metodologije in od
vrednosti, uporabljenih za nekatere parametre. Zato lahko pride do znatnih razlik v
zaključkih o kakovosti predlaganih infrastruktur. V okviru 4 so primeri takšnih
ugotovitev v zvezi z analizami stroškov in koristi.
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Okvir 4 – Primeri ugotovitev v zvezi z analizami stroškov in koristi
(1) Pri trenutnih ocenah za infrastrukturo za dostop do Fehmarn Belta se ne
upošteva posodobitev mostu Fehmarnsund ali dodatni regionalni ukrepi za
zaščito pred hrupom, ki presegajo pravne zahteve. Te nove koristi in stroški, ki
se pri prvem odločanju niso upoštevali, bi lahko razmerje med koristmi in
stroški zmanjšali pod 1 (to pomeni, da bi bili stroški za družbo višji od koristi).
To bi pomenilo, da VPI ne bi mogla zakonito še naprej prejemati javnih
sredstev v Nemčiji (razen če bi se nemški parlament odločil, da odobri posebno
izjemo).
(2) Po sedmih predhodnih skupnih analizah stroškov in koristi za povezavo Lyon–
Torino s pozitivnim izidom (npr. med 12 milijard EUR in 15 milijard EUR
leta 2010) je italijansko ministrstvo za infrastrukturo leta 2018 ponovno
ocenilo vrednosti. Te ponovne ocene Francija ni nikoli potrdila, poleg tega pa ni
bilo opravljeno posvetovanje s Komisijo. Zaključek ponovne ocene je bil, da je
na podlagi nove socialno-ekonomske analize neto sedanja vrednost naložbe
med –6,1 milijarde EUR in –6,9 milijarde EUR, kar pomeni, da bi bili tudi v tem
primeru stroški za družbo precej višji od koristi gradnje. Od takrat je bilo
pripravljenih več nasprotnih analiz, v okviru katerih so bile poudarjene slabosti
metodologije, uporabljene za prejšnjo analizo, in pri katerih so bili večinoma
izračunani drugačni podatki.
(3) Za Rail Baltica so bile pripravljene tri različne analize stroškov in koristi. V vsaki
od njih je bila nova napoved glede prometa na podlagi drugačne metodologije,
ki ni bila vedno transparentna. Zaradi teh sprememb je primerjava med
študijami zapletena, nasprotniki pa so zato kritizirali raven družbenih koristi, ki
naj bi jih prinesel projekt. Zunanji deležniki bi zato lahko menili, da so
napovedi, na katerih temelji ocena resničnih potreb za VPI, nezanesljive.
(4) Čeprav je bilo za bazni predor Brenner, katerega skupni stroški znašajo
9,30 milijarde EUR, do zdaj izplačanih približno 1,58 milijarde EUR
sofinanciranja EU, ne Avstrija, ne Italija, ne Nemčija in ne EU doslej niso izvedle
celovite strateške analize stroškov in koristi celotnega 445-kilometrskega
odseka München–Verona v kontekstu celotnega koridorja Skandinavija–
Sredozemlje. Tako do zdaj še ni bila izvedena nobena temeljita analiza stroškov
in koristi predora, vključno z njegovo infrastrukturo za dostop. Leta 2007 je bilo
v okviru analize za bazni predor Brenner izračunano razmerje med koristmi in
stroški 1,9 in Sodišče je ugotovilo, da so se stroški in zamude povečevali,
napovedana količina prometa pa zmanjševala, kar je negativno vplivalo na to
razmerje. Leta 2019 je bila izvedena nova analiza stroškov in koristi s širšim
obsegom. Rezultati analize stroškov in koristi so sicer pozitivni, vendar študija
ne temelji na usklajeni študiji o prometu med državami članicami, poleg tega
pa vanjo ni vključena severna infrastruktura za dostop na nemškem ozemlju.
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32 Države članice so odgovorne za izvajanje analize stroškov in koristi v skladu z

mednarodno najboljšo prakso, vključno z metodologijo, ki je predlagana v vodniku
Komisije za izvajanje analize stroškov in koristi. Sodišče je s pomočjo zunanjega
strokovnjaka z univerze Vrije Universiteit Brussel analiziralo kakovost različnih analiz
stroškov in koristi, pripravljenih za osem VPI v vzorcu Sodišča. Ugotovilo je, da analize
stroškov in koristi niso bile ustrezno uporabljene kot orodje za odločanje za nobeno od
njih. Razlogi za to so:
(a) na širši ravni celotne VPI poleg podrobnejše analize za posamezne odseke še nikoli
ni bila izvedena celovita analiza stroškov in koristi na visoki ravni, v katero bi bili
vključeni vsi predlagani projekti, vključno s spremljevalnimi naložbami v
infrastrukturo, in pri kateri bi sodelovalo čim več nacionalnih in regionalnih
deležnikov. Večina analiz stroškov in koristi je bila nasprotno izvedena samo za
majhne dele VPI;
(b) v analize stroškov in koristi ni bila vključena izčrpna analiza porazdelitve stroškov
in koristi med sodelujočimi regijami in državami;
(c) v analizo ni bilo vključeno znanje, pridobljeno z naknadnimi ocenami prejšnjih
projektov, niti ni bilo nobene zunanje primerjalne analize za oceno njene
kakovosti.

33 Komisija in INEA upoštevata stroške in koristi ukrepa, kadar se zaprosi za

sofinanciranje EU z neposrednim upravljanjem. V okviru deljenega upravljanja Komisija
ocenjuje samo velike projekte, katerih skupni upravičeni stroški so višji kot
75 milijonov EUR, in projekte Kohezijskega sklada.

34 Komisija v svoje predloge za nove uredbe za obdobje 2021–2027 ni vključila

sedanje obveznosti nosilcev projektov, da predložijo analize stroškov in koristi, niti za
več milijard eurov vredne VPI. V prihodnosti namerava analize stroškov in koristi
ohraniti kot potencialno zahtevo za prejetje sofinanciranja EU. Kadar bo ustrezno, se
bo ta zahteva uporabila v specifičnih pogojih za financiranje za nek projekt. V
informativnem dokumentu Sodišča, objavljenem junija 2019 18, je Sodišče navedlo, da
je to tveganje za dobro finančno poslovodenje.

18

„Zagotavljanje smotrnosti na področju kohezije”, Evropsko računsko sodišče, junij 2019,
odstavka 70 in 120 ter točki 8 in 14 Priloge I.
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35 Sodišče je že v predhodnih poročilih19 ugotovilo slabosti v postopku ocenjevanja

resnične potrebe po prometni infrastrukturi, ki jo sofinancira EU. Komisija ni zahtevala
skupne napovedi glede prometa na ravni celotne VPI, čeprav je financirala prometno
študijo multimodalnega trga, ki je zajemala celoten koridor. Poleg tega Komisija
podatkov o prometu ne zbira stalno. Samo za eno od osmih izbranih VPI (povezava
Lyon–Torino) je neodvisno od ocen držav članic izvedla lasten poglobljen pregled
predpostavk nosilca projekta. To povečuje tveganje neučinkovite porabe.

36 Poleg tega je bila politična odločitev na nacionalni ravni v zvezi z odsekom

povezave Fehmarn Belt šele naknadno podprta z analizo stroškov in koristi. To je bila
odločitev o gradnji infrastrukture za dostop, in sicer železniške proge za visoke hitrosti
na nemškem ozemlju, ki povezuje København in Hamburg. Politična odločitev o
izgradnji proge je bila sprejeta leta 2016, vendar je bila šele leta 2017 potrjena z
analizo stroškov in koristi.

37 Sodišče je za štiri VPI v svojem vzorcu (povezava Lyon–Torino, povezava Sena–
Šelda, avtocesta A1 v Romuniji in povezava Fehmarn Belt) za svojo oceno učinka in
stroškov, povezano z okoljskimi zahtevami, uporabilo prispevek neodvisnih
strokovnjakov 20. Ti so ugotovili, da sta načrtovanje in izvajanje VPI bolj zapletena in
zapoznela zaradi različnih okoljskih zahtev EU ter nacionalnih in včasih regionalnih
okoljskih zahtev, vendar so najbolj omejujoči dejavniki še vedno finančni.

Sodišče je našlo tudi primer dobre prakse pri izvajanju čezmejnih projektov: to, da se
subjektom iz neke države dovoli, da izvajajo dela na ozemlju druge države, s čimer se
prispeva k dosegi skupnega cilja politike. To je pozitivna praksa, ki bi jo bilo mogoče
uporabiti kot model za celotno EU. Sodišče je tak primer našlo pri delih v okviru
projekta „Lys Mitoyenne”, ki je del povezave Sena–Šelda. Pri tem projektu partnerji
lahko izvajajo dela in upravljajo projekte na ozemlju držav drugih partnerjev. Formalni
sporazum, ki to omogoča, je bil sprejet v okviru medvladne konference leta 2017, zdaj
pa je v postopku uradne ratifikacije, za katero se pričakuje, da bo zaključena do
leta 2020.

19

Na primer: (i) Posebno poročilo št. 19/2018 („Evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti
ni realnost, temveč neuspešen mozaik”), odstavek 37 in naslednje; (ii) Posebno poročilo
št. 23/2016 („Pomorski promet v EU: v nemirnih vodah – veliko neuspešnih in netrajnostnih
naložb”), odstavek 43 in naslednje; (iii) Posebno poročilo št. 21/2014 („Letališka
infrastruktura, financirana s sredstvi EU: slaba stroškovna učinkovitost”), odstavek 22 in
naslednje.

20

Univerza v Lyonu, skupaj z raziskovalci iz Antwerpna, Milana, Bukarešte in Berlina.
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38 Poleg tega je treba pri okoljskih koristih VPI v smislu emisij CO2 upoštevati

negativne učinke gradnje in dolgotrajne pozitivne učinke dejavnosti, ko bo
infrastruktura dokončana. Pri gradnji novih velikih prometnih infrastruktur namreč
nastane veliko emisij CO2, medtem ko so okoljske koristi odvisne od količine prometa,
ki je dejansko preusmerjena z drugih, bolj onesnažujočih načinov prevoza. Glede na to,
da je bil prehod na druge načine prevoza v Evropi v zadnjih 20 letih zelo omejen,
obstaja veliko tveganje, da bodo pozitivni multimodalni učinki številnih VPI previsoko
ocenjeni. Francoski upravitelj infrastrukture je leta 2012 npr. ocenil, da bo pri gradnji
čezmejne povezave Lyon–Torino in njene infrastrukture za dostop ustvarjenih
10 milijonov ton emisij CO2. Glede na njegove ocene bo VPI privedla do neto koristi v
smislu emisij CO2 šele 25 let po začetku del. Toda strokovnjaki Sodišča so na podlagi
istih napovedi glede prometa prišli do zaključka, da emisije CO2 ne bodo izravnane še
25 let po začetku uporabe infrastrukture. Poleg tega je ta napoved odvisna od količine
prometa: če bo količina pol manjša od napovedane, bo izravnava emisij CO2, ki bodo
nastale pri gradnji, trajala še 50 let po začetku uporabe infrastrukture.

Pri nekaterih VPI je bilo s sodelovanjem deležnikov lažje zagotoviti
sprejemanje

39 Sodelovanje deležnikov je koristno za vse udeležence postopka odločanja. Če se

začne dovolj zgodaj in če poteka popolnoma transparentno in z uspešnimi načini
komuniciranja, lahko nosilci projektov optimizirajo zasnovo, deležniki pa se spodbujajo,
naj podprejo VPI.

40 Neuspešni postopki za sodelovanje deležnikov običajno končajo na nacionalnih

sodiščih, zaradi česar se dela začnejo pozno. Za čezmejni železniški odsek Lyon–Torino
so npr. združenja ali zasebni državljani, ki VPI nasprotujejo iz okoljskih ali postopkovnih
razlogov, vložili več kot 30 različnih tožb.

41 Za proces za sodelovanje deležnikov so odgovorni nosilci projektov in države

članice. Komisija ni neposredno vključena, čeprav je odgovorna za nadziranje tega, da
bodo države članice pravočasno zgradile devet koridorjev TEN-T. Komisija na terenu ni
dovolj prepoznavna. Predstavniki mnogih subjektov, s katerimi se je srečalo Sodišče, so
povedali, da bi bila prisotnost Komisije na ključnih sestankih z deležniki koristna za
spodbujanje evropske dodane vrednosti njihovih VPI. Privedla bi lahko do boljšega
sprejemanja predlaganih infrastruktur.
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Sodišče je našlo pozitiven primer sodelovanja EU pri Rail Baltica, pri katerem sta
Komisija in evropski koordinator sodelovala na javnih prireditvah v zvezi s tem
projektom (kot npr. Rail Baltica Global Forum), z lokalnimi in mednarodnimi deležniki
ter bila prisotna v medijih in na sestankih Rail Baltica Supervisory Board.

42 Sodišče je pri VPI, izbranih za revizijo, ugotovilo številne primere dobrih praks, pri

katerih so bili deležniki dobro obveščeni in so lahko zagotavljali svoj prispevek, kar je
dodatno obogatilo proces. Ti dobri primeri vključujejo povezavo Sena–Šelda, fiksno
povezavo Fehmarn Belt in italijanski del baznega predora Brenner. Podobno je
postopek, uporabljen za velike naložbe v Franciji (t. i. démarche grand chantier) za
povezavo Lyon–Torino in kanal Sena–severna Evropa, ki je del povezave Sena–Šelda,
vključeval vrsto pobud za to, da bi lokalni deležniki bolje sprejemali velika
infrastrukturna dela.

43 Sodišče je našlo tudi primere, v katerih bi bili lahko procesi boljši: za Basque Y,

avtocesto A1 v Romuniji in železniško povezavo E59 na Poljskem v procesu niso imeli
vsi deležniki vseh možnosti, da povejo svoje mnenje in da se njihovo mnenje upošteva.
V okviru 5 sta pozitiven in negativen primer.
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Okvir 5 – Različni pristopi k sodelovanju deležnikov
(1) Flamski organi za nekatere dele povezave Sena–Šelda uporabljajo „postopek
za kompleksne projekte”, ki omogoča vključenost deležnikov v vse vidike VPI,
od prvotne zamisli do izvajanja del (npr. alternative, načrti, gradbena
dovoljenja, preverjanje trga). Tako je bilo npr. pri kanalu Bossuyt–Kortrijk, ki
je bistvena povezava med rekama Šelda in Lys v Flandriji, ki jo je treba razširiti
in poglobiti (glej sliko 4). Nosilec projekta je deležnikom predlagal dve
alternativi zasnove, v predlog za odločanje pa je bila vključena še tretja, ki so
jo med razpravami predlagali deležniki. V ta predlog so bile vključene okoljske
omejitve, obveznosti v zvezi s kulturno dediščino, poslovne potrebe, zahteve
glede funkcionalnosti za lokalno prebivalstvo, poleg tega pa so bile v njem
upoštevane obstoječe cestne konfiguracije.
Sodišče meni, da je ta postopek primer dobre prakse, saj je transparenten in
odprt za vse deležnike, zlasti za lokalne prebivalce in podjetja. V časovnici
odločanja je od prve zamisli do dejanske odločitve predvidena analiza, ki traja
največ štiri leta. Da bi se zagotovilo upoštevanje časovnice, v skladu s pravili
procesa po sprejetju odločitve o nekem koraku temu ni več dovoljeno
oporekati.

Slika 4 – „Manjkajoča povezava” med rekama Šelda in Lys (odsek
kanala Bossuyt–Kortrijk), zaradi katere sta potrebni razširitev in
poglobitev

Vir: Evropsko računsko sodišče

(2) V drugih procesih, ki jih je pregledalo Sodišče, so bile možnosti deležnikov za
zagotavljanje njihovega prispevka omejene. Npr. znanstveniki iz Baskije so od
leta 2004 večkrat ugovarjali napovedim glede prometa in podatkom o
vzdržnosti Basque Y. Čeprav so bili dokumenti javno dostopni, nacionalna in
regionalna vlada nista odgovorili na argumente znanstvenikov niti jih
upoštevali.
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44 Kljub temu, da so postopki za sodelovanje deležnikov podobni, se lahko izidi na

različnih straneh meje zelo razlikujejo. Pri povezavi Fehmarn Belt so bile npr. danske
nevladne organizacije že zgodaj v procesu zadovoljne z obravnavo okoljskih zadev. Na
nemški strani pa nasprotniki še naprej preučujejo vse pravne možnosti za odložitev del,
predvsem iz okoljskih razlogov. Take zamude običajno privedejo do dodatnih stroškov.
V skladu s pogodbo, ki jo je podpisal danski nosilec projekta, so izvajalci zavezani zaradi
„plačila za pripravljenost” 21, ki deluje kot predujem, zaradi katerega za izvajalce do
sprejetja odločitve veljajo prvotni razpisni pogoji. Dlje kot bo to trajalo, višja bodo ta
plačila. Zapadla plačila za pripravljenost so že dosegla pomemben znesek več milijonov
eurov in nosilec projekta je že povedal, da bo te stroške predložil za sofinanciranje EU.

Slaba učinkovitost pri gradnji VPI
Pri izvajanju VPI prihaja do podvajanja prizadevanj, poleg tega pa je
izvajanje neučinkovito, pregleda pa ni dovolj

45 Načrtovanje in gradnja VPI lahko trajata več desetletij. V Prilogi II so navedeni
načrtovani datumi in časovnica izvajanja osmih izbranih VPI:
—

povprečno sprva ocenjeno trajanje gradnje (ključnega dela infrastrukture) osmih
VPI je bilo 12 let,

—

dejansko obdobje gradnje vseh izbranih VPI je od osem do 21 let, sedaj ocenjeno
povprečno trajanje gradnje pa je 15 let.

46 Ker EU deluje na podlagi sedemletnih programskih obdobij, svoje sofinanciranje

za VPI dodeljuje v številnih manjših delih, vsak od katerih je določen in omejen element
celotne VPI. Takšni ukrepi npr. vključujejo študije izvedljivosti, tehnične študije ali
gradbena dela na odseku VPI. Vsak od teh ukrepov lahko posebej prejme financiranje.
Eden od ciljev take razdelitve velikih projektov je čim bolj povečati črpanje
sofinanciranja EU. Določanje specifičnih prioritet za financiranje za tako velike projekte
v daljšem obdobju s hkratnim upoštevanjem omejitev v zvezi z razpoložljivimi sredstvi
EU v vsakem sedemletnem programskem obdobju bi imelo prednost, da se z njim
pospeši poraba dodelitev in prepreči umetna konkurenca z drugimi projekti, ki niso del
VPI.
21

Ta plačila se izvajalcu izplačajo kot stroški ohranjanja ponudbe z ekonomsko ugodno ceno,
na kateri temeljijo pogodbe za velika javna dela. Ta plačila veljajo do trenutka, ko se dela
lahko začnejo izvajati.

35

47 Financiranje VPI kot zaporedja ukrepov deluje dobro, če njihovo izvajanje ostane

učinkovito. Vendar pri sedanji praksi prihaja do pomnoževanja prizadevanj: ker se
lahko za vsak majhen del VPI uporablja ločena vloga za sofinanciranje EU, se delo v
zvezi z izbiro in nadzorom podvaja. Zato prihaja do neučinkovitosti (izguba ekonomije
obsega in višji stroški), saj je treba zaradi večjega števila ukrepov pripraviti in preveriti
več poročil o spremljanju in plačilih. Komisija se je nedavno preusmerila v bolj
integrirano vizijo vodenja projektov (npr. enotni sporazum o dodelitvi nepovratnih
sredstev za vse ukrepe, povezane z VPI Sena–Šelda, v programskem obdobju 2014–
2020).

48 Znotraj Komisije ni posebnega strokovnega centra za tako velike naložbe, kot so

VPI, s katerim bi bilo mogoče pridobiti pregled nad njihovim izvajanjem. Za deljeno
upravljanje obstaja posebna enota za velike projekte, ki jo podpirajo uslužbenci z
izkušnjami iz posameznih sektorjev. Toda prag, nad katerim za projekt šteje, da je
„velik”, je 75 milijonov EUR, VPI pa imajo skupno vrednost vsaj 1 milijardo EUR, zaradi
česar po velikosti niso primerljive z velikimi projekti. Ker Komisija za to nima posebne
službe, organi upravljanja, ki lahko zagotovijo do 85 % sofinanciranja EU za gradnjo VPI,
nimajo specifične strokovne podpore za pravilno izvajanje tovrstne infrastrukture.
Znotraj Komisije tudi ni službe, ki bi usklajevala ukrepe različnih generalnih
direktoratov in agencij, ki sodelujejo pri podpiranju izvajanja tako velikih infrastruktur.
Če bi tak center obstajal, bi lahko nosilce projektov v celotni življenjski dobi VPI stalno
vodil in usmerjal, da bi se povečali učinkovitost in uspešnost sofinanciranja EU. Tak
center bi npr. lahko zagotavljal svetovanje o zadevah, kot so število postaj (za potnike),
število in lokacija terminalov, zahteve glede interoperabilnosti, obremenitveni faktorji
(za tovor) in pravila za cestninjenje. Poleg tega bi lahko podpiral ocenjevanje možnosti
za kombiniranje podpore prek Instrumenta za povezovanje Evrope, kohezijske politike
in instrumentov EIB.

Pri gradnji VPI se stroški povečujejo, pogosto pa je tudi veliko birokracije
na nacionalni ravni

49 Pogosto med izvajanjem pride do sprememb v zasnovi in obsegu VPI. Zaradi teh

sprememb pride do povečanja stroškov, kar lahko vpliva na proračun EU v daljšem
obdobju. Ker se podpora EU zagotavlja za ukrepe, ki se izvajajo v sedemletnih
obdobjih, spremembe v zasnovi in obsegu VPI, ki presegajo sedemletno obdobje,
pomenijo, da bo potreben višji skupni znesek sofinanciranja EU.

36

50 Čeprav se je obseg nekaterih VPI s časom res bistveno povečal22, je Sodišče

primerjalo najnovejše razpoložljive ocene stroškov s sprva napovedanimi stroški osmih
izbranih VPI, saj so bile te prvotne ocene stroškov pomembne pri sprejetju odločitve o
začetku gradnje. Poleg tega je Sodišče želelo pokazati, kako so se VPI v smislu
ocenjenih stroškov in zamud pri izvajanju do dejanske realizacije spreminjale. V ta
namen je na ravni posamezne države uporabilo indeks za deflacijo cen, da je
omogočilo smiselne primerjave s konstantnimi cenami in upoštevanje različnih
nacionalnih stopenj inflacije. Stroški vseh osmih izbranih VPI so se v primerjavi s
prvotnimi ocenami zvišali: v času revizije so bila potrjena zvišanja v višini
17,3 milijarde EUR. To pomeni 47-odstotno zvišanje glede na prvotne ocene ali
povprečno zvišanje v višini 2,2 milijarde EUR na VPI. Od VPI v vzorcu Sodišča so se
stroški najbolj zvišali za kanal Sena–severna Evropa (na povezavi Sena–Šelda), za
katerega so se pričakovani stroški povečali za 3,3 milijarde EUR ali 199 % (glej
tabelo 3). Do nekaterih zvišanj je prišlo v kratkem časovnem obdobju. Za stroške za
Rail Baltica je npr. napovedano, da se bodo zvišali za 51 % v primerjavi z ocenami
izpred osmih let (večinoma zaradi spremembe obsega VPI) (glej Prilogo III).

22

Povezava Lyon–Torino je bila npr. v prvi fazi sprva načrtovana kot enocevni predor, kasneje
pa je bilo odločeno, da se bo zgradil dvocevni predor. Podobno naj bi se v okviru povezave
Sena–Šelda sprva zgradil kanal, ki bi povezal ti reki, kasneje pa se je to razvilo v veliko širše
omrežje celinskih plovnih poti.
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Tabela 3 – Zvišanja stroškov po VPI (v cenah iz leta 2019)
Prvotna
ocena (v
milijonih
EUR)

Zadnja
ocena (v
milijonih
EUR)

Rail Baltica

4 648

7 000*

2 352

51 %

Lyon–Torino

5 203

9 630

4 427

85 %

Bazni predor Brenner

5 972

8 492

2 520

42 %

Fiksna povezava Fehmarn Belt

5 016

7 711

2 695

54 %

Proga Basque Y in njena povezava s Francijo

4 675

6 500

1 825

39 %

Povezava Sena–Šelda**

1 662

4 969

3 307

199 %

Avtocesta A1

7 244

7 324

80

1%

Železniška proga E59

2 113

2 160

48

2%

17 253

47 %

Vodilna prometna infrastruktura

SKUPAJ
*

Zvišanje
(v
milijonih
EUR)

Zvišanje
v%

Stroški vključujejo rezervacije za tveganje prihodnjih povečanj stroškov, kot so jih ugotovili revizorji.
Uradni do zdaj navedeni stroški znašajo 5,8 milijarde EUR.

** Podatki se nanašajo samo na glavno komponento povezave Sena–Šelda (kanal Sena–severna
Evropa).
Vir: Evropsko računsko sodišče

51 Sodišče je našlo tudi primere, v katerih velika količina birokracije ovira učinkovito

izvajanje. V Romuniji se na primer projekt gradnje 582-kilometrske avtoceste A1
načrtuje in izvaja v okviru več majhnih projektov. Za vsakega od teh delov je treba
pridobiti dovoljenja. Sodišče je izračunalo, da je za vsakih 7 km avtoceste potrebno
gradbeno dovoljenje, za vsakih 26 km pa okoljevarstveno dovoljenje.

52 Sodišče je v Italiji ugotovilo primer dobre prakse, pri kateri medresorski odbor

(CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) deluje kot točka
„vse na enem mestu” za nosilce projektov. CIPE hkrati v primerih, v katerih je treba
financiranje razdeliti na več sklepov, zagotavlja dolgoročno zavezanost podpiranju
gradnje infrastrukture.

Zaradi zelo dolgih zamud je ogrožena učinkovitost sofinanciranja EU

53 Sodišče je za vsako VPI primerjalo tudi sedanji pričakovani datum zaključka s

prvotnim, pri tem pa je ugotovilo, da je pri vseh brez izjeme prišlo do bistvenih zamud.
Za avtocesto A1 in železniško progo E59 je izračunalo kumulativno zamudo pri začetku
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uporabe za tiste odseke, za katere obstajajo zanesljive ocene glede časa izvajanja 23.
Povprečna zamuda, ki je vplivala na glavni element gradnje vsake VPI, je bila 11 let.
Najhujši primeri so bili kanal Sena–severna Evropa (do zdaj 18-letna zamuda), ki je del
VPI Sena–Šelda, povezava Lyon–Torino (15-letna zamuda), Basque Y (13-letna zamuda)
in bazni predor Brenner (12-letna zamuda) (glej sliko 5).

Slika 5 – Zamude pri dokončanju VPI v vzorcu Sodišča
Zamuda pri začetku uporabe (v letih)
20
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Železniška
proga E59

Vir: Evropsko računsko sodišče

54 Če se upoštevajo tudi datumi dokončanja povezovalne infrastrukture, potrebne
za uporabo železniških VPI v celoti, so te zamude še veliko daljše:
—

ker se povezava za visoke hitrosti na francoski strani meje, ki Bordeaux povezuje z
Basque Y, pred letom 2037 ne bo niti načrtovala, bo zamuda pri začetku uporabe
Basque Y v celoti vsaj 29 let,

—

nemška infrastruktura za dostop, ki vodi do baznega predora Brenner na povezavi
München–Verona, bi bila lahko zgrajena z zamudo, in sicer med letoma 2040 in
2050, zaradi česar z VPI še dodatnih 20 let ne bi bile dosežene vse koristi. Poleg
tega nemški regionalni organ še vedno ocenjuje potrebo po novi infrastrukturi za
dostop.

23

V primeru železniške proge E59 za odsek Świnoujście–Szczecin specifična časovnica
izvajanja še vedno ni določena.
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55 Revidiranci so kot ključni dejavnik za te zamude navajali politične postopke

odločanja. Tudi če so podpisani mednarodni sporazumi, s katerimi so se države članice
zavezale, da bodo zgradile VPI, se politične prioritete lahko zaradi menjave vlad
spremenijo. K zamudam prispeva tudi čas, potreben za postopke za sodelovanje
deležnikov in pridobivanje dovoljenj za načrtovana dela.

56 Take zamude imajo znatne posledice. Na primer, za promet, za katerega se bo v

prihodnosti uporabljala avtocesta A1 v Romuniji, je sedaj še vedno treba uporabljati
nacionalne dvopasovne ceste. Zaradi tega stanja prihaja do bistvenih negativnih
učinkov, kot so vsakodnevni prometni zastoji, ozka grla in zmanjšana varnost v
cestnem prometu. Sodišče je s primerjavo števila in vrst nesreč v daljšem časovnem
obdobju ugotovilo, da je bilo število nesreč in žrtev na teh odsekih veliko višje od
romunskega povprečja, v 92 primerih je šlo za čelna trčenja.

57 Tudi izvajanje povezanih ukrepov, ki jih sofinancira EU, je bilo počasnejše od

pričakovanega. Sodišče je pri primerjavi sprva pričakovanega datuma zaključka
posameznih ukrepov z njihovimi dejanskimi datumi zaključka (za ukrepe, ki so že
zaključeni) in z njihovimi sedaj pričakovanimi datumi zaključka, ki so jih navedli nosilci
projektov (za ukrepe, ki se še izvajajo), ugotovilo, da se samo za enega od 17
sofinanciranih ukrepov (del Rail Baltica) še vedno pričakuje, da bo zaključen do
prvotnega roka. Nekatere od teh zamud so velike (do 79 mesecev za enega od ukrepov
na avtocesti A1). Povprečna zamuda pri vsakem ukrepu v primerjavi s sprva
načrtovanim datumom zaključka je 34 mesecev (več kot 68 % sprva načrtovanega
trajanja; glej Prilogo V).

58 Kadar se ukrep Instrumenta za povezovanje Evrope ne izvede v skladu z

natančnimi pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ali se ne izvede v
danem časovnem obdobju, se sofinanciranje EU lahko prekliče. V takih primerih v
skladu z načelom „uporabi ali izgubi” sredstva niso več namenjena specifičnemu
ukrepu, ampak so spet dana na voljo drugim infrastrukturnim projektom programa
Instrumenta za povezovanje Evrope. To se je že zgodilo z 1,4 milijarde EUR sprva
dodeljenih sredstev za 17 ukrepov v vzorcu Sodišča (glej Prilogo IV). V primeru
povezave Sena–Šelda je bilo preklicanih 668,6 milijona EUR dodelitev za zadnja dva
sofinancirana ukrepa, in sicer večinoma zato, ker je doseganje dogovora o gradnji
kanala Sena–severna Evropa trajalo tako dolgo.
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59 Za nekatere od izbranih VPI obstajajo dodatna tveganja v sedanjem obdobju.

INEA je aprila 2019 ugotovila, da za 784 milijonov EUR sofinanciranja EU pri dveh
potekajočih ukrepih v okviru revidiranih VPI obstajajo tveganja. Poleg tega za bazni
predor Brenner glavna dela in študije še vedno niso dokončani: 737 milijonov EUR
sofinanciranja EU še ni bilo porabljenega. To je 62 % dodeljenega zneska v višini
1,2 milijarde EUR. INEA priznava, da so mogoče dodatne zamude, poleg tega bo morda
treba tudi podaljšati obdobje izvajanja ukrepov v okviru te VPI, da se preprečijo preklici
dodelitev v prihodnosti.

60 Dodeljevanje sofinanciranja EU VPI vnaprej nosilcem projektov zagotavlja

dolgoročno gotovost, vendar pomeni tudi, da se v primeru znatnih zamud pri izvajanju
VPI veliki zneski dodeljenih sredstev EU več let ne bodo izplačali, medtem pa bi jih bilo
mogoče porabiti za financiranje drugih, bolj zrelih infrastrukturnih projektov. V
primerih, v katerih so ti zneski predodeljeni šele pozno v postopku financiranja, je
njihov potencial za ponovno uporabo omejen. Ta problem se s sedanjimi ureditvami za
upravljanje sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev ne rešuje zadovoljivo 24. V
Prilogi VI je za dokončane ukrepe navedeno, da je bil dejansko plačani znesek po
dokončanju le polovica sprva dodeljenega zneska.

Nadzor, ki ga Komisija izvaja v zvezi z dokončanjem koridorjev
jedrnega omrežja v državah članicah, ima slabosti, vendar
obstaja orodje, ki bi ga lahko nadgradila za izboljšanje
smotrnosti
Nadzor, ki ga izvaja Komisija, je distanciran, sofinanciranje EU za
projekte pa je povezano samo z izložki

61 Komisija nadzira dokončanje koridorjev jedrnega omrežja v državah članicah s

pomočjo evropskih koordinatorjev in z uporabo informacijskega sistema za
usklajevanje in podporo politike (sistem „TENTec”). Vloga evropskih koordinatorjev
vključuje:
—

analizo koridorjev jedrnega omrežja,

—

pripravo (nezavezujočega) delovnega načrta za njihov koridor,

24

Ta zadeva je bila poudarjena tudi v Posebnem poročilu Sodišča 19/2019 – INEA: dosežene
koristi, vendar je pomanjkljivosti IPE treba obravnavati (glej odstavek 72).
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—

sodelovanje z nosilci odločitev na visoki ravni in lokalnimi deležniki, da se omogoči
izvajanje VPI,

—

pridobivanje odobritev držav članic za delovni načrt,

—

organiziranje sestankov foruma koridorja in predsedovanje tem sestankom ter

—

objavljanje dvoletnih poročil o napredku pri razvoju in izvajanju TEN-T.

Čeprav so odgovorni za dolge in kompleksne koridorje, imajo malo virov in samo
neformalna pooblastila. Komisija ima zaradi tovrstnega okvira preveč distancirano
vlogo pri nadzoru pravočasnega dokončanja omrežja v državah članicah.

62 Komisija je nedavno predlagala25, naj se vloga teh koordinatorjev razširi:

prihodnje vloge za dodelitev sofinanciranja EU bi morale biti skladne z delovnim
načrtom in izvedbenimi akti koridorja, pri njih pa bi bilo treba upoštevati mnenje
evropskega koordinatorja. Koordinatorji bi morali imeti pravico, da pozorno spremljajo
postopek izdaje dovoljenj za čezmejne projekte v skupnem interesu in da pristojni
organ prosijo, naj jim redno poroča o doseženem napredku.

63 Sodišče je v okviru deljenega upravljanja, pri katerem je za izvajanje primarno

odgovoren pristojni organ upravljanja, ugotovilo več primerov z zadevami, ki so
privedle do neuspešnosti. V Romuniji se npr. med mestoma Lugoj in Deva en dokončan
odsek avtoceste A1, ki se je sofinanciral z 12,4 milijona EUR sredstev EU, sedaj ne
uporablja. Blizu mesta Deva sta bila dva cestna odseka, ki sta bila zgrajena v razmiku
samo sedem let, napačno povezana. Zato je bilo treba porušiti 800 metrov že zgrajene
avtoceste, da bi bilo mogoče pravilno zgraditi povezavo. Poleg dela, ki ga je bilo treba
na novo zgraditi (za katerega naj bi sofinanciranje EU po ocenah znašalo
3,2 milijona EUR), so stroški rušenja znašali 0,9 milijona EUR, od česar je EU
sofinancirala 0,5 milijona EUR. 3,7 milijona EUR 26 tako porabljenih sredstev EU je
mogoče šteti za potratene (glej sliko 6).

25

Evropska komisija, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov
za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja, COM(2018) 277 final,
17.5.2018, in Evropska komisija, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013
in (EU) št. 283/2014, COM(2018) 438 final, 6.6.2018.

26

3,2 milijona EUR in 0,5 milijona EUR sofinanciranja EU.
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Slika 6 – Povezava odsekov avtoceste A1 v Romuniji Lugoj–Deva in Deva–
Orastie

Nova avtocesta

Stara avtocesta in
obstoječa cesta

© ziarulunirea.ro. Oznake in poravnave je dodalo Evropsko računsko sodišče.

64 Ni sistematičnega mehanizma za merjenje rezultatov po nekem pretečenem času

od začetka uporabe VPI. To potrjuje, da Komisija sofinanciranje EU za projekte še
vedno povezuje izključno z izložki. Ne zbira informacij o rezultatih in stopnji uspešnosti
naložb na ravni VPI (tj. ali in kdaj bodo doseženi pričakovani rezultati VPI).

65 Komisija nima podatkov o učinkih sofinanciranih infrastruktur. Čeprav se večina

izbranih VPI še vedno gradi, se pri nekaterih že obeta opazen prihodnji učinek. Na reki
Lys so npr. že bila opravljena različna dela za razširitev in poglobitev za povezavo Sena–
Šelda. Rezultati na ravni VPI se še niso uresničili, saj ključni del VPI (kanal Sena–severna
Evropa) še ni zgrajen. Toda dela so v Flandriji že imela pozitiven socialno-ekonomski
učinek: na primer razmah gradnje nepremičnin vzdolž brega reke, zaradi katerega je
prišlo do mestne prenove celotnih mestnih četrti v Kortrijku in Harelbeku.

66 Komisija teh vidikov ne upošteva, saj se mejniki v sporazumu z agencijo INEA o

dodelitvi nepovratnih sredstev nanašajo le na fizične izložke. V nekaterih primerih
izvaja naknadne ocene, npr. kadar se to zahteva v zakonodaji, tako da zajame omrežje
kot celoto ali izbrane velike projekte na področju prometa, ki se izvajajo z deljenim
upravljanjem. Ne izvaja pa sistematičnega naknadnega ocenjevanja posameznih VPI
kot celote, čeprav so to več milijard EUR vredne naložbe. Zato se je težko učiti iz
problemov v preteklosti.
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Komisija ni kritično ocenila dolgoročne vzdržnosti in stroškov VPI

67 Sodišče je v prejšnjih poročilih o revizijah smotrnosti poslovanja27 prišlo do

zaključka, da v nekaterih primerih, v katerih je na voljo sofinanciranje EU, nosilci
projekta toliko izboljšajo specifikacije projekta, da presežejo običajne standarde ali da
brez utemeljenega razloga zgradijo večjo infrastrukturo. Zato pride do tega, da se
infrastruktura ne uporablja dovolj.

68 Komisija nima na voljo nobenih modelov ali posebnih postopkov za zbiranje

podatkov, s katerimi bi neodvisno ocenila potencial za potniški in tovorni promet, za
katerega se bo uporabljala VPI, preden ji dodeli sofinanciranje EU. Poleg tega pri
zagotavljanju podpore EU VPI podrobnosti prihodnjih gradbenih standardov ni
primerjala s potencialnimi prometnimi tokovi. Ker ni specifičnih podatkov o
potencialnih prometnih tokovih, je Sodišče za svojo presojo uporabilo podatke
Eurostata, po potrebi pa tudi lastne predpostavke o količini prometa 28. Sodišče je
ocenilo ekonomsko vzdržnost izbranih VPI, ki so imele komponento železniške proge za
visoke hitrosti (Rail Baltica, povezava Lyon–Torino, bazni predor Brenner, Fehmarn Belt
in Basque Y), pri čemer je upoštevalo pričakovano število potnikov in splošni prometni
potencial. Skupni stroški teh VPI znašajo približno 40 milijard EUR. Sodišče je za prvo
analizo upoštevalo število potnikov v prihodnosti, ki so ga navedli nosilci projektov, za
drugo analizo pa skupno število prebivalcev v zaledju vzdolž proge v oddaljenosti do 60
minut. Čeprav so te proge resda načrtovane kot proge za mešano uporabo za potniški
in tovorni promet, je Sodišče te podatke primerjalo z akademskim referenčnim
merilom za potniške železniške proge za visoke hitrosti, v skladu s katerim je za
vzdržnost takih prog potrebnih 9 milijonov potnikov na leto. Sodišče je prišlo do
zaključka, da skupno število prebivalcev v zaledju vseh ocenjenih VPI ni dovolj veliko,
da bi se lahko zagotovila dolgoročna vzdržnost. Odkrilo je tudi dva primera VPI, pri
katerih je pričakovano število potnikov bistveno pod pragom 9 milijonov potnikov na
leto.

27

Npr. odstavki 52 do 55 Posebnega poročila št. 23/2016 – Pomorski promet v EU: v nemirnih
vodah – veliko neuspešnih in netrajnostnih naložb in odstavki 28 do 33 Posebnega poročila
št. 21/2014 – Letališka infrastruktura, financirana s sredstvi EU: slaba stroškovna
učinkovitost.

28

Ocena je bila opravljena na podlagi najverjetnejših načinov, na katere bo promet potekal,
ko bo infrastruktura zgrajena, in sicer na podlagi predpostavke najkrajše poti.
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69 Prvi je Rail Baltica, katerega dolgoročna ekonomska vzdržnost je odvisna od tega,

ali bo realiziran njegov potencial za tovorni in potniški promet. V analizi stroškov in
koristi za Rail Baltica iz leta 2017 je napovedano, da bo po železniški progi prepeljanega
pribl. 15 milijonov ton tovora leta 2030 in do 25 milijonov ton leta 2055 (približno
tretjina tega je promet med baltskimi državami, tretjino predstavlja tovor s Finske,
tretjina pa je tranzitni promet iz sosednjih držav). Sodišče je na podlagi trenutne
količine pomorskega prometa na območju okoli baltskih držav ugotovilo največje
potencialno povpraševanje, in sicer 30 milijonov ton tovora na leto, za katerega bi bilo
mogoče uporabiti železnico. Toda sedaj ni železniškega tovornega prometa v smeri
sever–jug med Estonijo, Latvijo in Litvo, poleg tega pa bi moral biti železniški promet
konkurenčen cestnemu in pomorskemu, da bi lahko prišlo do prehoda na železnico. To
pomeni, da je treba vzpostaviti učinkovite multimodalne povezave in spremljevalne
ukrepe, kot je politika cestninjenja, da bi se ustvarili enaki konkurenčni pogoji za
različne načine prevoza, pa tudi dobro delujoč integriran model upravljanja
infrastrukture s proaktivnimi prizadevanji za komercializacijo, zaradi katerega bi bila
proga privlačna za stranke. Baltske države se še niso dogovorile o tem, kakšen model
upravljanja infrastrukture bodo uporabljale. Poleg tega poljski upravljavec železniške
infrastrukture ni sprejel ukrepov za usklajevanje potencialnega povečanja
povpraševanja po tovornem železniškem prometu, ki bi ga lahko ustvaril Rail Baltica,
na progi Bialystok–Varšava z ostalim potniškim in tovornim železniškim prometom na
tej progi.

70 Kot je navedeno v odstavku 69, sedaj ni železniškega tovornega prometa v smeri

sever–jug med baltskimi državami. Ocena potniškega dela prometa na progi Rail Baltica
kaže na to, da ta s 4,6 milijona potnikov na leto do leta 2030, kot je navedeno v oceni
stroškov in koristi iz leta 2017 za to naložbo na novem zemljišču v baltskih državah, ni
ekonomsko vzdržna. Poleg tega se je pri analizi zaledja, ki jo je izvedlo Sodišče,
pokazalo, da je v skladu s predpostavko v analizah stroškov in koristi skupno število
prebivalcev, ki so od VPI oddaljeni do 60 minut, 3,8 milijona ljudi, pri tem pa so bila
upoštevana tudi prekrivanja s prebivalci sosednjih zaledij (glej sliko 7). To je med VPI, ki
jih je revidiralo Sodišče, najnižja številka, če se upošteva samo proga. Nosilec projekta
in Komisija sta navedla, da gre pri tej naložbi za železniško progo za konvencionalne
hitrosti, ki bo imela karakteristike za hitrosti do 249 km/h, in da je zato ni mogoče
obravnavati kot železniško progo za visoke hitrosti. Opredelitev železnice za visoke
hitrosti se res nanaša na nove proge za hitrosti 250 km/h ali več, vendar je Sodišče to
progo iz dveh razlogov ocenilo kot železnico za visoke hitrosti. Prvič, za del proge se bo
uporabljala nadgrajena konvencionalna železniška proga na poljskem ozemlju (take
proge štejejo za proge za visoke hitrosti, če so primerne za hitrosti 200 km/h ali več).
Drugič, proga Rail Baltica se bo uporabljala kot proga za mešano uporabo, za katero so
stroški gradnje običajno višji kot za proge, namenjene izključno potniškemu prometu.
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71 Če se upošteva tudi infrastruktura za dostop na Poljsko in se izvede splošnejša

analiza, se bo, ko bo zgrajena in nadgrajena proga do Varšave, skupno število
prebivalcev zaledja, ki so od proge oddaljeni do 60 minut, povečalo na 8,3 milijona. Če
se to primerja z referenčnim merilom Sodišča 29, in sicer 9 milijonov potnikov na leto, je
morda ogrožena celo ekonomska vzdržnost celotne povezave do Varšave.

Slika 7 – Ocena zaledja za Rail Baltica

Železniška postaja
Tovorni železniški terminal
Železniška proga
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

15 min.

3 500 000

30 min.

60 min.

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Zaledje
15 minut
30 minut
60 minut

Talin
336 000
514 000
594 000

Pärnu
55 000
71 000
130 000

Riga
336 000
764 000
1 075 000

Letališče v Rigi
168 000
685 000
1 083 000

Panevėžys
97 000
154 000
511 000

Kaunas
326 000
410 000
798 000

Vilna
348 000
642 000
850 000

Elk
70 000
137 000
483 000

Byalistok
325 000
405 000
806 000

Varšava
611 000
1 941 000
3 238 000

Vir: zemljevid Eurostata s podatki Sodišča

29

Posebno poročilo št. 19/2018 o železnici za visoke hitrosti („Evropsko železniško omrežje za
visoke hitrosti ni realnost, temveč neuspešen mozaik”).
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72 Drugič, napovedi glede števila potnikov na železniški progi za visoke hitrosti med

Københavnom in Hamburgom, za katero se uporablja fiksna povezava Fehmarn Belt,
kažejo na to, da železniški del te VPI ne bo ekonomsko vzdržen. Kljub temu, da je
število prebivalcev zaledja, ki so od proge oddaljeni do 60 minut, 7,7 milijona, in da
potniki lahko uporabljajo namenske dele proge (npr. Hamburg–Lübeck ali Ringsted–
København), naj bi v skladu z napovedmi fiksno povezavo v obe smeri vsako leto
uporabil samo 1 milijon potnikov, in to celo 10 let po odprtju. To je precej nižje od
referenčne vrednosti 9 milijonov potnikov na leto. Izvajale se bodo tudi tovorne
železniške storitve, saj je bila ta proga zasnovana za mešano uporabo. Ko se bo fiksna
povezava uporabljala v celoti, naj bi jo uporabljalo do 73 tovornih vlakov na dan.
Vendar zaradi gradnje te infrastrukture ne bo prišlo do bistvenega prehoda na
železnico, ker bodo tovorni vlaki nehali uporabljati sedanjo progo preko Great Belta (t.
i. premestitveni učinek, glej sliko 3).

73 Poleg tega je Sodišče ocenilo stroške gradnje nemške infrastrukture za dostop s

standardi za železniške proge visokih hitrosti, kot je sedaj načrtovana. Prvotni načrt je
bila nadgradnja obstoječe proge, da bi bila primerna za hitrost 160 km/h (v skladu z
uredbo o TEN-T, v kateri je bila predvidena zgolj gradnja proge za konvencionalne
hitrosti). Toda po posvetovanju z lokalnimi deležniki je prišlo do sprememb in
načrtovala se je nova infrastruktura za dostop za mešano uporabo (vključno z med
drugim novimi trasami, dodatnimi postajami in novim tovornim terminalom). Potem
pa je bila sprejeta politična odločitev, da se zgradi proga s konstrukcijsko določeno
hitrostjo 200 km/h za potniške vlake. Na podlagi podatkov o stroških za 88 km dolgo
progo med Lübeckom in Puttgardnom (vstop v fiksno povezavo Fehmarn Belt) in
razdalj na progi bo ta proga za visoke hitrosti, kot je sedaj zasnovana, stala
26 milijonov EUR na km. Stroški izpolnjevanja regionalnih zahtev za zaščito pred
hrupom, ki presegajo standardne zahteve, pa znašajo 1,185 milijona EUR. To je več kot
polovica skupnih stroškov gradnje za celo progo. Stroški načrtovanega mostu
Fehmarnsund 30, ki bo nadomestil obstoječega in ki sedaj še ne bi bil potreben, znašajo
549 milijonov EUR. Če se ti stroški prištejejo skupnemu znesku (o nobenem od ukrepov
še ni bila sprejeta odločitev), se stroški na km proge povečajo na 46 milijonov EUR. To
bi privedlo do skupnih stroškov v višini več kot 4 milijarde EUR za nemško
infrastrukturo za dostop. V primerjavi s progami za zelo visoke hitrosti, ki jih je Sodišče
predhodno revidiralo, ki se uporabljajo za hitrosti 250 km/h ali več 31, so ti stroški na km
zelo visoki, saj ne gre za zelo gosto poseljeno območje, tehnološke zahteve za gradnjo
30

V zadnjih načrtih, ki jih je predstavila dežela Schleswig-Holstein, je navedeno, da bo ta načrt
za nov most nadomeščen z (dražjim) železniško-cestnim tunelom, podobnim fiksni povezavi.

31

Tabela 5 Posebnega poročila št. 19/2018 – Evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti ni
realnost, temveč neuspešen mozaik.
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proge so omejene, maksimalna hitrost, za katero se bo proga uporabljala, pa naj bi bila
200 km/h. Stroški za nadgradnjo odseka danske infrastrukture za dostop do fiksne
povezave Fehmarn Belt Ringsted–Rødby s podobnimi geografskimi omejitvami (tudi s
160 km/h na 200 km/h) znašajo 11 milijonov EUR na km, kar je manj kot četrtina
stroškov za nemško infrastrukturo za dostop. Poleg tega bo z nadgradnjo nemške
infrastrukture za dostop v skladu s standardi za visoke hitrosti doseženo skrajšanje
potovanja za samo 5 minut (od Lübecka do Puttgardna v primerjavi s prvotnim
načrtom) za potniški promet. Vse te spremembe zato pomenijo zelo visoke dodatne
stroške, ki skupaj z majhnim številom potnikov (glej odstavek 72) znatno zmanjšujejo
stroškovno učinkovitost te nadgrajene infrastrukture za dostop.

74 O zasnovi nemške infrastrukture za dostop je odločila dežela Schleswig-Holstein

po posvetovanju z lokalnimi deležniki. Komisija pri tem ni sodelovala in ni bila
vključena v odločanje. Do zdaj je sofinanciranje EU samo za študije znašalo
38,6 milijona EUR. Zaradi skladnosti z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi
morala Komisija pri odločanju o vlogah za sofinanciranje EU v prihodnosti razmisliti o
teh podatkih in opraviti namensko oceno tega, ali za izpolnitev potreb prebivalstva v
zvezi z mobilnostjo morda ne bi zadoščala proga za nižje hitrosti z nižjimi stroški.

Orodje, ki ga je za prihodnje naložbe mogoče nadgraditi: izvedbeni sklep

75 Komisija je nedavno začela uporabljati izvedbene sklepe kot orodje za okrepitev

nadzora nad dokončanjem koridorjev jedrnega omrežja v državah članicah. Ti sklepi se
sprejmejo v dogovoru z zadevnimi državami članicami in odražajo zavezo držav članic,
da bodo upoštevale skupno dogovorjeno časovnico za dokončanje izložkov. Ta
časovnica vključuje več ključnih mejnikov, v skladu s sklepi pa morajo države članice
pripraviti letna poročila. Komisija je izvedbene sklepe do zdaj uporabila za Rail Baltica,
povezavo Sena–Šelda ter za železniško povezavo Evora–Mérida med Španijo in
Portugalsko (ta VPI ni bila v vzorcu Sodišča).

76 Izvedbeni sklepi so po mnenju Sodišča pozitiven korak, saj Komisiji omogočajo

natančnejši nadzor nad dokončanjem VPI v državah članicah, ter zato, ker so v njih
natančno potrjeni pričakovani izložki in obseg VPI, poleg tega pa so vanje vključeni
dopolnilni ukrepi, potrebni za začetek uporabe VPI. V te sklepe so vključene povezave z
obstoječimi in novimi železniškimi/cestnimi terminali za Rail Baltica ter gradnja
multimodalnih terminalov za povezavo Sena–Šelda. Poleg tega imajo zaradi njih
evropski koordinatorji in Komisija možnost sodelovanja v vlogi opazovalcev na
sestankih organov nosilcev projekta za odločanje.
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77 Toda Sodišče je ugotovilo, da obstaja tveganje, da izvedbeni sklepi morda ne

bodo zadoščali za uspešno zagotavljanje pravočasnega dokončanja in začetka uporabe
VPI. Razlogi za to so naslednji:
(a) teh sklepov ni mogoče sprejeti brez soglasja držav članic in v njih niso določene
specifične obveznosti ali odgovornosti za posamezne stranke niti niso opisane
finančne posledice neupoštevanja zavez. Poleg tega Komisija na podlagi teh
sklepov ne more ukrepati, če pride do zamud ali če se spremljevalni ukrepi ne
izvedejo;
(b) v teh sklepih niso navedeni pričakovani rezultati VPI, poleg tega pa niso
odpravljene slabosti v zvezi z obravnavo zadev, za katere je potreben političen
dogovor na ravni države članice:
(i)

v izvedbenem sklepu za Rail Baltica je bilo določeno, da se morajo Estonija,
Latvija in Litva do 30. junija 2019 odločiti, kako se bo upravljala dokončana
infrastruktura, vključno z mehanizmom za razdelitev prihodnjih prihodkov in
prejemkov med partnerji. Kljub prizadevanjem Komisije za dogovor o takem
mehanizmu, sklep ni bil sprejet do roka;

(ii) čeprav je bil v izvedbenem sklepu za povezavo Sena–Šelda pojasnjen obseg
VPI, v njem ni bil določen jasen mejnik za pravočasno dokončanje ključne
manjkajoče povezave (plovne poti) do pristanišča Zeebrugge, o katerem je
trdno odločitev o gradnji regionalna vlada zaradi lokalne opozicije odlašala
mnogo let. Zato je omejen potencial za uporabo celinskih plovnih poti za
čezoceanske zabojnike.

78 Izvedbeni sklepi poleg tega ne vključujejo določb, s katerimi bi se spodbujalo
učenje iz preteklih izkušenj, saj ni obvezno nikakršno naknadno ocenjevanje.
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Zaključki in priporočila
79 Za šest od osmih analiziranih VPI ni verjetno, da se bodo lahko v celoti, vključno z
infrastrukturo za dostop, začele uporabljati do leta 2030, kot je bilo načrtovano
leta 2013. Ker so VPI in njihova infrastruktura za dostop ključne povezave v koridorjih
jedrnega omrežja, je tudi malo verjetno, da bo jedrno prometno omrežje EU do
leta 2030 v celoti dokončano, kar pomeni, da do takrat ne bodo doseženi pričakovani
učinki prometnega omrežja EU.

80 Samo za Rail Baltica in tri dele treh drugih VPI je verjetno, da bodo pri njih

izpolnjene minimalne zahteve iz uredbe o TEN-T do leta 2030. Glavni razlogi za te slabe
rezultate so, da imajo države članice lastne prioritete in različne postopke ter da
projekte izvajajo različno hitro, poleg tega pa čezmejne VPI nimajo povsod enake
podpore. Uredba o TEN-T je sicer pravno zavezujoča, vendar so v njej določbe, ki
državam članicam dovoljujejo odstopanje od načrta, ki ga je treba dokončati do
leta 2030. Komisija ima omejena pravna orodja za uveljavljanje sprejetih prioritet EU,
vendar jih, razen sprejetja nekaj izvedbenih aktov, še ni uporabila (glej odstavke 16
do 26).
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Priporočilo 1 – Pregledati in uporabiti sedanja orodja za
uveljavljanje dolgoročnega načrtovanja
Komisija naj v kontekstu pregleda sedanje zakonodaje predstavi predloge za:
(a) vključitev pravnih orodij, ki jih je mogoče bolje uveljavljati, vključno z razširitvijo
področja za sprejemanje izvedbenih aktov, da bi bilo mogoče obravnavati
morebitne znatne zamude pri začetku ali dokončanju del na jedrnem omrežju;
(b) ponovno oceno relevantnosti tehničnih zahtev jedrnega in celovitega omrežja ob
upoštevanju preostalega časovnega okvira in izkušenj, pridobljenih z obravnavo
problemov, do katerih je prišlo pri dokončanju preteklih in sedanjih projektov;
(c) uvedbo določb za okrepitev medsebojne povezanosti nacionalnih načrtov za
promet in zavez TEN-T, da se zagotovi ustrezno uveljavljanje in izvajanje uredbe o
TEN-T.
Komisija naj tudi:
(d) nadalje ukrepa v zvezi s svojim predlogom za racionalizacijo 32, in sicer tako, da
države članice podpira pri načrtovanju, naročanju in vzpostavitvi točk „vse na
enem mestu” za zmanjšanje upravnega bremena. Pri čezmejnih VPI naj spodbuja
uporabo skupnih razpisnih postopkov.
Časovni okvir: za (a) do (c) do leta 2022 v kontekstu revizije uredbe o TEN-T, za (d) pa
od začetka veljavnosti relevantne zakonodaje.

81 Čeprav so VPI več milijard eurov vredne naložbe, je treba načrtovanje nekaterih

ključnih elementov izboljšati. Pri napovedih glede prometa obstaja tveganje, da so
preoptimistične. Pri polovici teh napovedi usklajevanje ni dobro. Ne temeljijo na dobrih
ekonomskih ocenah in so včasih zelo poenostavljene. Količina tovornega prometa,
predvidena v predhodnih napovedih glede prometa, je veliko večja od sedanjih
podatkov o prometu. Da bi se te napovedi uresničile, bodo potrebne uspešne pobude
za prehod na druge načine prevoza. Komisija ni izvedla lastne analize potreb neodvisno
od ocen držav članic, preden je dodelila sofinanciranje EU za ukrepe, ki so del te
infrastrukture.

32

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev
realizacije vseevropskega prometnega omrežja, COM(2018) 277 final z dne 17. maja 2018.
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82 Analize stroškov in koristi niso bile pravilno uporabljene kot orodje za odločanje

na ravni celih VPI za nobeno od osmih VPI v vzorcu Sodišča. Čeprav so obstajale
podrobne analize stroškov in koristi za specifične odseke, ni bilo nobene za katero koli
od VPI kot celoto, v katero bi bila vključena vsa predlagana dela, vključno s potrebnimi
spremljevalnimi naložbami v infrastrukturo, in pri kateri bi sodelovalo čim več
nacionalnih in regionalnih deležnikov.

83 Sodišče je pri ocenjevanju postopkov za sodelovanje deležnikov odkrilo več

dobrih praks, ki bi jih bilo mogoče v prihodnosti ponoviti. Toda našlo je tudi postopke,
ki bi jih bilo mogoče izboljšati, da bi se zagotovila resnična vključenost deležnikov v
odločanje. Komisija v te procese ni vključena, na ključnih sestankih pa ni dovolj
prepoznavna, zaradi česar ne izkoristi ključne priložnosti za spodbujanje dodane
vrednosti EU VPI (glej odstavke 27 do 44).

Priporočilo 2 – Zahtevati boljšo analizo pred odločitvijo za
zagotovitev sofinanciranja EU za megaprojekte (podobne VPI)
Pred zagotovitvijo financiranja EU za podpiranje ukrepov, ki so del širših
megaprojektov, naj Komisija:
(a) pri neposrednem upravljanju poleg podrobnih dobrih, izčrpnih in transparentnih
splošnih socialno-ekonomskih analiz stroškov in koristi za posamezne odseke
zahteva tudi take analize za megaprojekte kot celoto (podobne VPI, kot so
opredeljene v tem poročilu). Pri tej analizi stroškov in koristi naj se obravnava
višja strateška raven kot posamezni projekti ali odseki, ki se izvajajo, poleg tega pa
naj bo vanjo vključena pomožna infrastruktura ter
(b) pri odhodkih, za katere se uporablja deljeno upravljanje, organe upravljanja
spodbuja, da sprejmejo enake zahteve, preden zagotovijo podporo EU za
megaprojekte.
Časovni okvir: nove zahteve naj se opredelijo do konca leta 2021 in se od takrat
uporabljajo.

84 Učinkovitost izvajanja VPI je na splošno slaba. Povprečen čas gradnje osmih

izbranih VPI je 15 let. Ob upoštevanju pomožne infrastrukture, ki je potrebna za
uporabo VPI v celoti, je dejanski čas gradnje veliko daljši.
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85 Sofinanciranje EU za VPI se zagotavlja s številnimi ukrepi. Pri tem se podvajajo

prizadevanja, to ni učinkovito in s tem se ne zagotavlja pregled nad izvajanjem.
Določanje specifičnih prioritet za financiranje za tako velike projekte v obdobju
večletnega finančnega okvira s hkratnim upoštevanjem omejitev v zvezi z
razpoložljivimi sredstvi EU v vsakem sedemletnem obdobju bi imelo prednost, da se z
njim pospeši poraba dodelitev in prepreči umetna konkurenca z drugimi projekti, ki
niso del VPI. Poleg tega v GD MOVE ali REGIO ali v agenciji INEA ali organih upravljanja
ni posebne službe, osredotočene izključno na VPI, ki bi vodila in usmerjala nosilce
projektov, da bi se povečali učinkovitost in uspešnost sofinanciranja EU. Spremembe v
zasnovi in obsegu revidiranih VPI so do zdaj privedle do povečanja stroškov v višini
17,3 milijarde EUR (47-odstotno povečanje v primerjavi s sprva ocenjenimi stroški do
časa revizije). Na nekatere VPI je vplivala tudi visoka raven birokracije na nacionalni
ravni.

86 Pri vseh preučenih VPI je prišlo do zamud (v povprečju 11-letna zamuda pri

začetku uporabe glavnega dela vsake VPI). To ima daljnosežne posledice, kot so
prometni zastoji, ozka grla in zmanjšana varnost v cestnem prometu na romunski cesti,
ki poteka ob avtocesti A1 in na kateri je število nesreč in žrtev veliko večje od
nacionalnega povprečja. Pri revidiranih ukrepih je prišlo tudi do več primerov zamud
pri izvajanju. Nekatere od teh zamud so precejšnje (do 79 mesecev za enega od
ukrepov na avtocesti A1 ali 263 % sprva načrtovanega časovnega okvira). Povprečna
zamuda je 34 mesecev (več kot 68 % sprva načrtovanega časovnega okvira). Za 17
ukrepov, ki jih je Sodišče revidiralo, so te zamude privedle do preklica sofinanciranja
EU v višini 1,4 milijarde EUR, ki je bilo sprva dodeljeno (glej odstavke 45 do 60).
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Priporočilo 3 – Okrepiti Komisijino upravljanje sofinanciranja
EU za ukrepe, ki so del megaprojektov (podobnih VPI)
Pri zagotavljanju sofinanciranja EU za ukrepe, ki so del megaprojektov (podobnih VPI),
naj Komisija:
(a) daje prednost ukrepom, ki so del megaprojektov za odpravo manjkajočih povezav
in ozkih grl, ki so v delovnih načrtih koridorjev opredeljeni kot ključne prioritete;
(b) usmerja izbor ukrepov, ki so del megaprojektov, da bi povečala učinkovitost
upravljanja in preprečila umetno konkurenco z drugimi projekti. Za zagotovitev
medsebojne povezanosti in skladnosti naj Komisija spodbuja uporabo enega
sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev na večletno obdobje financiranja za
vsak megaprojekt. V te sporazume naj bodo vključeni vsi ukrepi, ki so dovolj zreli,
da jih je mogoče v večletnem obdobju financiranja izvesti v celoti;
(c) obravnava slabosti, ki so jih države članice odkrile v izvajanju VPI, in poveča
uspešnost sofinanciranja EU; hitro in proaktivno uporabi vsa razpoložljiva orodja,
da bi zagotovila pravočasno dokončanje omrežja, in vzpostavi namenske
strokovne centre za oceno kakovosti dokumentov, ki jih pripravijo nosilci
projektov, in usklajevanje prizadevanj pri usmerjanju in vodenju nosilcev
projektov.
Časovni okvir: do konca leta 2020, ko bo sprejet nov večletni finančni okvir.

87 V nadzoru dokončanja koridorjev jedrnega omrežja v državah članicah, ki ga izvaja

Komisija, je več slabosti. Komisija je imenovala evropske koordinatorje, ki uporabljajo
nezavezujoče delovne načrte in sestanke foruma koridorja z omejenimi viri, za nadzor
dokončanja koridorjev jedrnega omrežja pa uporablja informacijski sistem. Zato je
njena vloga distancirana. Pri deljenem upravljanju se s tem ni preprečila neoptimalna
poraba 12,4 milijona EUR sredstev EU in potrata 3,7 milijona EUR v primeru avtoceste
A1 v Romuniji, ker se en zgrajen odsek ne uporablja, dva dela pa sta bila napačno
povezana. Komisija sofinanciranje EU za ukrepe še vedno povezuje izključno z izložki.
Informacij o rezultatih in stopnji uspešnosti naložb na ravni VPI ne zbira sistematično
(tj. ali in kdaj bodo doseženi pričakovani rezultati VPI).

88 Komisija nima nobenih modelov ali posebnih postopkov za zbiranje podatkov, s

katerimi bi neodvisno ocenila količino potniškega in tovornega prometa, za katerega se
bo uporabljala VPI, preden se odloči, da ukrepom, ki so del teh VPI, dodeli
sofinanciranje EU. Poleg tega pri zagotavljanju podpore EU tem ukrepom podrobnosti
prihodnjih gradbenih standardov ni primerjala s potencialnimi prometnimi tokovi. Pri
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analizi Sodišča se je pokazalo, da je zaradi potencialnih ravni tovornega in potniškega
prometa ogrožena ekonomska vzdržnost proge Rail Baltica tudi za celotno povezavo do
Varšave. Sodišče je ugotovilo tudi, da so stroški gradnje nemške infrastrukture za
dostop do predlagane železniške proge za visoke hitrosti med Københavnom in
Hamburgom zelo visoki, zlasti zaradi stroškov za dodatno zaščito pred hrupom in za
nov most Fehmarnsund. Ugotovilo je tudi omejeno ekonomsko vzdržnost, saj bo
železniški del te VPI, ki poteka preko fiksne povezave Fehmarn Belt, v obe smeri
uporabil samo 1 milijon potnikov na leto.

89 Komisija je uvedla nov instrument: izvedbene sklepe. Z njimi lahko natančneje

spremlja izvajanje VPI, zato je to korak v smeri uspešnejšega nadzora nad dokončanjem
koridorjev jedrnega omrežja v državah članicah. Toda teh sklepov ne more sprejeti
brez soglasja zadevnih držav članic, v sklepih niso razjasnjena pravila in odgovornosti
vseh strank, vključno s Komisijo, poleg tega pa so v njih slabosti v zvezi z obravnavo
vseh kritičnih zadev, vključno s pričakovanimi rezultati. Poleg tega se z izvedbenimi
sklepi ne zahteva obvezna naknadna ocena, da bi se lahko učili iz izkušenj (glej
odstavke 61 do 78).
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Priporočilo 4 – Nadgraditi izkušnje, pridobljene z izvedbenimi
sklepi, in okrepiti vlogo evropskih koordinatorjev
Komisija naj sprejme naslednje ukrepe:
(a) dodatno naj razvije nove izvedbene sklepe, in sicer naj predlaga izvedbeni sklep za
vsako čezmejno VPI, ki se bo sofinancirala v obdobju 2021–2027. V teh sklepih naj
bodo pojasnjena pravila in odgovornosti vseh strank, vključno s Komisijo, vanje
naj bo vključena izjava o pričakovanih rezultatih (npr. prehod na druge načine
prevoza, cilji napovedi glede prometa) in mejniki ter zaveza vseh držav članic, da
bodo Komisiji posredovale rezultate svojih naknadnih ocen;
(b) ko bo sprejeta nova pravna osnova iz priporočila 1(a), naj predlaga tudi izvedbeni
sklep za vsako VPI s čezmejnim učinkom;
(c) predlaga naj okrepitev vloge evropskih koordinatorjev, in sicer z okrepitvijo
uveljavljanja delovnih načrtov za koridorje, z omogočanjem njihove prisotnosti na
ključnih sestankih upravnih odborov ter z izboljšanjem njihove vloge v smislu
sporočanja ciljev politike TEN-T.
Časovni okvir: (a) za tiste VPI, ki so bile izbrane za revizijo, do konca leta 2021, poleg
tega pa naj se isti pristop uporablja za prihodnje čezmejne VPI, za (b) in (c) pa do
leta 2022, in sicer v kontekstu revizije uredbe o TEN-T.

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana
Ivanova, v Luxembourgu na zasedanju 25. marca 2020.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Priloge
Priloga I – Pregled izbranih VPI
1. Rail Baltica

01 Rail Baltica je projekt za izgradnjo železniške prometne infrastrukture na novem

zemljišču, ki baltske države povezuje s Poljsko in evropskim železniškim omrežjem na
eni strani, na drugi strani pa omogoča povezavo s Finsko (podvodni predor, ki bo progo
povezal s Helsinki, še ni bil načrtovan). Rail Baltica je del koridorja TEN-T Severno
morje–Baltik in manjkajoča povezava v omrežju (glej sliko 1).

02 Rail Baltica bo zgrajena s standardno tirno širino EU, in sicer 1 435 mm, ki se

razlikuje od tirne širine železniškega omrežja za konvencionalne hitrosti v baltskih
državah (1 520 mm). Dolžina novozgrajene električne železniške proge bo 870 km,
največja konstrukcijsko določena hitrost pa bo 249 km/h za potniške vlake in 120 km/h
za tovorne vlake. V baltskih državah v zaledju v oddaljenosti do 60 minut od VPI živi
skupaj 3,8 milijona ljudi. Ko bo zgrajena in nadgrajena proga do Varšave, se bo skupno
število prebivalcev zaledja, ki so od proge oddaljeni do 60 minut, povečalo na
8,3 milijona.

Slika 1 – Zaledje VPI Rail Baltica
Železniška postaja
Tovorni železniški terminal
Železniška proga
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Eurostat
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2. Železniška povezava Lyon–Torino

01 VPI Lyon–Torino je 65-kilometrska čezmejna železniška povezava med Francijo in

Italijo v sredozemskem koridorju TEN-T.

02 Čezmejni dvocevni železniški predor (sam bazni predor), ki se gradi, je dolg 57,5
kilometrov. Če se upošteva tudi infrastruktura za dostop, je skupna pričakovana
dolžina železniške proge med Lyonom in Torinom 270 kilometrov (glej sliko 2).

03 S to železniško povezavo se bosta povezali francosko in italijansko železniško

omrežje, uporabljala pa se bo tako za potniški kot tudi za tovorni promet. V zaledju v
oddaljenosti do 60 minut od VPI živi skupaj 7,7 milijona ljudi.

Slika 2 – Zaledje VPI Lyon–Torino

Železniška postaja
Načrtovana železniška proga
Obstoječa železniška proga (izven projekta)
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Eurostat
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3. Bazni predor Brenner

01 Bazni predor Brenner je čezmejni dvocevni železniški predor, ki se gradi med

Avstrijo in Italijo, in sicer v koridorju jedrnega omrežja EU Skandinavija–Sredozemlje.
Ko bo končan, bo dolg 64 km.

02 VPI vključuje tudi infrastrukture za dostop, ki jih je treba zgraditi za dokončanje

445-kilometrskega odseka železniškega koridorja med Münchnom in Verono (glej
sliko 3). Te infrastrukture segajo južno (Italija) in severno (Avstrija in Nemčija) od
predora. Vsak nacionalni upravljavec infrastrukture je odgovoren za gradnjo teh
infrastruktur za dostop.

03 Predor se bo uporabljal tako za tovorni kot za potniški promet. V zaledju v
oddaljenosti do 60 minut od VPI živi skupaj 7,9 milijona ljudi.

Slika 3 – Zaledje VPI baznega predora Brenner
Železniška postaja
Železniška proga
Gradnja železniške proge
Načrtovana železniška proga
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Eurostat
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4. Fiksna povezava Fehmarn Belt

01 Fiksna povezava Fehmarn Belt je 18-kilometrski železniško-cestni predor, ki

Skandinavijo povezuje s preostalo celinsko Evropo. Je del načrtovanega „nordijskega
trikotnika”, ki združuje skandinavski polotok s preostalo celinsko Evropo (glej sliko 4).

02 Štiripasovna avtocesta in dvotirna mešana železniška proga (tako za

visokohitrostni potniški promet kot tudi za tovorni promet) bosta zapolnili sedaj
manjkajočo povezavo v koridorju TEN-T Skandinavija–Sredozemlje. V zaledju v
oddaljenosti do 60 minut od VPI živi skupaj 7,7 milijona ljudi.

Slika 4 – Zaledje VPI Fehmarn Belt

Železniška postaja
Gradnja železniške proge
Načrtovana železniška proga
Obstoječa železniška proga (izven projekta)
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Eurostat

03 VPI vključuje tudi razvoj infrastrukture za dostop na Danskem in v Nemčiji. To se
nanaša na nadgradnjo v dvotirno konfiguracijo (s konstrukcijsko določeno hitrostjo
200 km/h) 115-kilometrskega odseka železniške proge na Danskem, ki vodi do
Fehmarn Belta, ter delno nadgradnjo v električno dvotirno progo (33 km – železniška
proga za konvencionalne hitrosti) in gradnjo (55 km – z delovno hitrostjo 200 km/h)
novih železniških prog v Nemčiji.

60

5. Basque Y in povezava s Francijo v atlantskem koridorju

01 Basque Y je novozgrajena železniška povezava za visoke hitrosti med Španijo in

Francijo, ki poteka čez Baskijo. To je 175-kilometrska proga, katere oblika je podobna
črki Y in ki ima standardno tirno širino, z delovno hitrostjo 250 km/h (odsek 1 na
sliki 5).

02 Basque Y bo z GPSO povezana s francoskim železniškim omrežjem za visoke

hitrosti v okviru atlantskega koridorja. Za GPSO se sedaj načrtuje, da bo 504kilometrska novozgrajena deloma mešana železniška proga za visoke hitrosti s
standardno tirno širino ter delovno hitrostjo 320 km/h za potniški promet in 220 km/h
za tovorni promet (odsek 2 na sliki 5). Del, ki zadeva odsek od Bordeauxa do Hendayea
preko Halte Sud Gironde (glej št. 2 na sliki), ki je bil ocenjen v okviru te revizije, je dolg
279 km.

03 Proga se bo uporabljala tako za potniški kot za tovorni promet. V zaledju v
oddaljenosti do 60 minut od VPI živi skupaj 6,8 milijona ljudi.

Slika 5 – Zaledje Basque Y s povezavo s Francijo
Železniška postaja
Gradnja železniške proge
Načrtovana železniška proga
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Evropsko računsko sodišče z uporabo zemljevida Eurostata
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6. Povezava Sena–Šelda

01 Povezava Sena–Šelda (celinska plovna pot) v koridorju Severno morje–

Sredozemlje je nadgradnja v 1 100-kilometrsko omrežje celinskih plovnih poti na
območju povodij Sene in Šelde, s katero naj bi se do leta 2030 zagotovilo predvsem, da
so glavne poti ob dobrih plovnih razmerah vsaj v razredu Va po klasifikaciji Evropske
konference ministrov za promet 33 (zaradi česar lahko plovne poti uporabljajo večja
plovila) (glej sliko 6).

02 Glavni inženirski del infrastrukture je nov 107-kilometrski kanal v Franciji med

krajema Compiègne in Aubencheul-au-Bac, Cambrai (kanal Sena–severna Evropa).

Slika 6 – Celinska plovna pot Sena–Šelda

Vir: nosilci projektov VPI Za pobarvane odseke so bili ukrepi, ki jih sofinancira EU, načrtovani v okviru
sedanjega večletnega programskega obdobja.

33

Klasifikacija evropskih celinskih plovnih poti je sklop standardov za interoperabilnost velikih
plovnih poti, pri kateri se upoštevajo tonaža, dolžina, širina, ugrez in prosta višina za prevoz
po celinskih plovnih poteh. Leta 1992 jo je pripravila Evropska konferenca ministrov za
promet.
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7. Avtocesta A1 v Romuniji

01 Avtocesta A1 med Bukarešto in Nadlacom je del strateškega evropskega koridorja
Ren–Donava (glej sliko 7).

02 Ta koridor je glavna povezava med vzhodom in zahodom, ki je bistvena za promet
med srednjo in jugovzhodno Evropo čez Madžarsko.

03 Avtocesta je dolga 582 km, uporabljala pa se bo tako za potniški kot tudi za

tovorni promet.

Slika 7 – Avtocesta A1 v Romuniji

Odseki, ki se uporabljajo
Dela potekajo
Priprava pogojev
Načrtovanje postopka oddaje javnega
naročila

© Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
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8. Železniška proga E59 na Poljskem in njena povezava s pristaniščema
Szczecin in Świnoujście

01 Železniška proga E59 na Poljskem, ki je dolga 678 km, je v koridorju TEN-T Baltik–

Jadran jedrnega omrežja.

02 Proga poteka od pristanišč Szczecin in Świnoujście na severozahodu Poljske preko
regionalnih prestolnic Poznań, Vroclav in Opole do mejnega prehoda Chałupki s Češko
na jugu (glej sliko 8).

03 VPI je nadgradnja obstoječe železniške proge za konvencionalne hitrosti, ki se
uporablja tako za potniški kot za tovorni železniški promet.

Slika 8 – Železniška proga E59 in njena povezava s pristaniščema Szczecin
in Świnoujście

Železniška proga
Gradnja železniške proge
Načrtovana železniška proga
Prebivalstvo zaledja, oddaljeno do 15, 30 ali
60 minut vožnje, z dostopom do najmanj ene
postaje

Vir: Eurostat
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Priloga II – Ključni kazalniki smotrnosti za razvoj časovnic dokončanja VPI
VPI

Sprva
Načrtovani
predviden
začetek gradnje datum začetka
(A)
uporabe
(B)

Sedanji datum
Predvideno
Dejanski (ali
začetka
trajanje
zadnji ocenjeni)
uporabe
gradnje v letih začetek gradnje
(zadnja ocena)
(B – A)
(C)
(D)

Najnovejša
ocena trajanja
gradnje
(D – C)

Opombe

Rail Baltica

2016

2026

10

2016

2029

13

(1)

Lyon–Torino

2008

2015

7

2015

2030

15

(2)

Bazni predor Brenner

2007

2016

9

2015

2028

13

(3)

Fiksna povezava Fehmarn Belt

2012

2018

6

2020

2028

8

Proga Basque Y in njena povezava s
Francijo

2006

2010

4

2006

2023

17

Kanal Sena–severna Evropa (glavna
komponenta povezave Sena–Šelda)

2000

2010

10

2020

2028

8

Avtocesta A1

2005

2030

25

2009

2030

21

(4)

Železniška proga E59

2008

2030

22

2009

2030

21

(5)

POVPREČJE

12

15

Opombe: (1) Zadnji ocenjeni datum začetka uporabe vključuje blažilnik za tveganja, ki ga je nosilec projekta prištel uradnemu datumu začetka uporabe, letu 2026.
(2) Stolpca A in B se nanašata na prvo fazo gradnje (od dveh, ki sta bili sprva predvideni) za VPI. (3) Tveganje dodatne zamude do leta 2030. (4) Podatki ne vključujejo
odsekov Bukarešta–Pitesti in Pitesti–Sibiu. Ker ni zanesljivih dokazov o sprva in sedaj predvidenem datumu dokončanja, je bilo leto 2030 ohranjeno v skladu z uredbo o TENT. (5) Podatki ne vključujejo odsekov Świnoujście–Szczecin in Kedzierzyn Kozle–Chalupki. Ker ni zanesljivih dokazov o sprva in sedaj predvidenem datumu dokončanja, je bilo
leto 2030 ohranjeno v skladu z uredbo o TEN-T.
Vir: Evropsko računsko sodišče
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Priloga III – Ključni kazalniki smotrnosti za gibanje stroškov gradnje VPI*
VPI

Prvotna ocena Leto, iz katerega
stroškov (v
so cene,
milijardah
upoštevane pri
EUR)
prvotni oceni

Faktor za
reindeksacijo
(1)

Prvotna ocena
Sedanja ocena
Zvišanje stroškov
stroškov (v
stroškov (v
(v milijardah
Opombe
milijardah EUR, v milijardah EUR, v
EUR, v cenah iz
cenah iz leta 2019) cenah iz leta 2019)
leta 2019)

Rail Baltica

3,8

2011

1,22

4,6

7,0**

2,4

Lyon–Torino

3,8

1998

1,37

5,2

9,6

4,4

(2)

Bazni predor Brenner

4,5

2002

1,33

6,0

8,5

2,5

(3)

Fiksna povezava Fehmarn Belt

4,4

2008

1,14

5,0

7,7

2,7

Basque Y in povezava s Francijo v
atlantskem koridorju

4,2

2006

1,11

4,7

6,5

1,8

(4)

Kanal Sena–severna Evropa (glavna
komponenta povezave Sena–Šelda)

1,2

1993

1,38

1,7

5,0

3,3

(5)

Avtocesta A1

5,0

n. r.

n. r.

7,2

7,3

0,1

(6), (7)

Železniška proga E59

1,8

n. r.

n. r.

2,1

2,2

0,1

(6), (8)

36,5

53,8

17,3

47 %

SKUPAJ

Opombe: * Čeprav se je pri nekaterih VPI s časom znatno spremenil obseg, je Sodišče primerjalo najnovejše razpoložljive ocene stroškov s sprva predvidenimi stroški osmih
izbranih VPI, saj je hotelo ponazoriti, kako so se ocene stroškov VPI spremenile od prvih zamisli v političnih razpravah do dejanske realizacije. ** Stroški vključujejo
rezervacije za tveganje prihodnjih povečanj stroškov, kot so jih ugotovili revizorji. Uradni do zdaj navedeni stroški znašajo 5,8 milijarde EUR. (1) Ta faktor se izračuna z
uporabo deflatorja cen BDP (iz podatkovne zbirke Evropske komisije AMECO, vrednosti so bile posodobljene novembra 2019), da se omogoči smiselna primerjava s
konstantnimi cenami. (2) Podatki o stroških za prvotno zasnovo se nanašajo na prvo fazo čezmejnega odseka (enocevni predor). (3) Ocena stroškov vključno s
predvaloriziranimi zneski inflacije in tveganji do pričakovanega zaključka gradnje znaša 9,301 milijarde EUR. (4) Vsi podatki se nanašajo samo na španski odsek t. i. VPI
Basque Y. (5) Prvotne ocene stroškov, pretvorjene v eure iz prvotnega zneska v višini 7,0 milijarde francoskih frankov. (6) Zbirni podatki za različne odseke, ki se načrtujejo in
uresničujejo v različnih letih. (7) Podatki ne vključujejo odseka Bukarešta–Pitesti. Zvišanje stroškov je povezano z odsekoma Pitesti–Sibiu in Deva–Lugoj (sklopi 2, 3 in 4). Ti
odseki še niso bili dokončani, zato se podatki o stroških še vedno znatno spreminjajo. (8) Podatki ne vključujejo odsekov Świnoujście–Szczecin in Kedzierzyn Kozle–Chalupki.
Vir: Evropsko računsko sodišče
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Priloga IV – Pregled izbranih revidiranih ukrepov in podatkov o
njih (zneski v milijonih EUR)

VPI

Rail Baltica

Povezava
Lyon–
Torino

Bazni
predor
Brenner

Ime

Zadnji
maksimalni
upravičeni
stroški

Zadnje
dodeljeno
sofinancira
nje EU

Zadnje
izplačano
sofinancira
nje EU

2014-EUTMC-0560M

Development of a 1 435 mm
standard gauge railway line
in the Rail Baltic/Rail Baltica
(RB) corridor through
Estonia, Latvia and
Lithuania

536,72

442,23

24,86

2015-EUTM-0347-M

Development of a 1 435 mm
standard gauge railway line
in the Rail Baltic/Rail Baltica
(RB) corridor through
Estonia, Latvia and
Lithuania (Part II)

153,17

130,19

20,48

2016-EUTMC-0116M

Rail Baltic / Rail Baltica –
1 435 mm standard gauge
railway line development in
Estonia, Latvia and
Lithuania (Part III)

129,97

110,47

6,92

2007-EU06010-P

New Lyon-Turin Rail Link Franco-Italian Common Part
of the International Section
(Studies and Works)

489,66

235,62

235,62

2014-EUTM-0401-M

Section transfrontalière de
la section internationale de
la nouvelle liaison ferroviaire
Lyon-Turin - Tunnel de Base
du Mont-Cenis (TBM) (Crossborder section of new
international Lyon-Turin rail
connection – Mont-Cenis
Base Tunnel)

1 915,05

813,78

210,06

2014-EUTM-0186-S

Brenner Base Tunnel –
Studies

605,70

302,85

133,04

2014-EUTM-0190-W

Brenner Base Tunnel –
Works

2 196,60

878,64

311,10

Ukrep
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Fiksna
povezava
Fehmarn
Belt

Proga
Basque Y in
njena
povezava s
Francijo

Povezava
Sena–Šelda

Avtocesta
A1 v
Romuniji

2007-EU20050-P

Fehmarnbelt fixed rail/road
link

419,38

181,37

181,37

2014-EUTM-0221-W

Fehmarnbelt Tunnel - fixed
rail and road link between
Scandinavia and Germany

1 472,50

589,00

11,40

2007-EU03040-P

High-speed railway line
Paris-Madrid: section
Vitoria-Dax

45,78

11,44

11,44

2014-EUTM-0600-M

Atlantic Corridor: Section
Bergara-San SebastianBayonne. Studies and works
and services for follow-up
works. Phase 1

1 147,44

459,30

183,55

2007-EU30010-P

Seine-Scheldt inland
waterway network - crossborder section between
Compiègne and Ghent

320,82

97,14

97,14

2014-EUTM-0373-M

Seine-Escaut 2020

1 464,78

634,14

156,55

2010RO161
PR010

Construction of Orastie-Sibiu
motorway

360,35

306,00

306,00

2017RO16
CFMP012

Construction of Lugoj – Deva
Motorway lot 2, lot 3 and lot
4 (section Dumbrava –
Deva) – phase 2

516,70

395,00

88,40

2007PL161
PR001

Modernisation of E59
railway line on the WroclawPoznan section, stage II,
Section: Wroclaw - border of
Lower Silesia province

188,93

160,59

160,59

2015-PLTM-0125-W

Poprawa dostępu
kolejowego do portów
morskich w Szczecinie i
Świnoujściu (Construction of
rail connection between the
ports of Szczecin and
Świnoujście)

141,06

119,90

32,42

12 104,61

5 867,59

2 354,944

Železniška
proga E59

SKUPAJ
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Priloga V – Pregled zamud pri izvajanju za izbrane ukrepe
Koda
projekta

2014-EUTMC-0560M
2015-EUTM-0347M
2016-EUTMC-0116M
2010RO16
1PR010
2017RO16
CFMP012
2014-EUTM-0186-S

Ime projekta

Development of a 1 435 mm
standard gauge railway line in
the Rail Baltic/Rail Baltica (RB)
corridor through Estonia, Latvia
and Lithuania
Development of a 1 435 mm
standard gauge railway line in
the Rail Baltic/Rail Baltica (RB)
corridor through Estonia, Latvia
and Lithuania (Part II)
Rail Baltic / Rail Baltica –
1 435 mm standard gauge
railway line development in
Estonia, Latvia and Lithuania
(Part III)
Construction of Orastie-Sibiu
motorway
Construction of Lugoj – Deva
Motorway lot2, lot3 and lot4
(section Dumbrava – Deva) –
phase 2
Brenner Base Tunnel – Studies

Ali je projekt
zaključen?
(da/ne)

Prvotni
datum
začetka
(sporazum o
dodelitvi
nepovratnih
sredstev)

Prvotni
datum
zaključka

Dejanski
datum
zaključka

ne

1. 3. 2015

31. 12. 2020

31. 12. 2022

69

95

26

37,68

ne

16. 2. 2016

31. 12. 2020

31. 12. 2023

58

94

36

62,07

ne

6. 2. 2017

31. 12. 2023

31. 12. 2023

82

82

0

0,00

ne

20. 6. 2011

18. 12. 2013

31. 12. 2019

29

102

73

251,72

ne

27. 11. 2013

27. 5. 2016

31. 12. 2022

30

109

79

263,33

ne

1. 1. 2016

31. 12. 2019

31. 12. 2021

47

71

24

51,06

Prvotna
časovnica
(v mesecih)

Dejanska
časovnica
(v mesecih)

Zamuda
(v mesecih)

Zamuda
glede na
sprva
načrtovano
trajanje
projekta
(v %)
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2014-EUTM-0190W
2007PL161
PR001

2015-PLTM-0125W

2007-EU06010-P

2014-EUTM-0401M

2007-EU30010-P
2014-EUTM-0373M
2007-EU20050-P

Brenner Base Tunnel – Works

ne

1. 1. 2016

31. 12. 2019

31. 12. 2021

47

71

24

51,06

da

1. 1. 2009

30. 6. 2015

31. 12. 2018

77

119

42

54,55

ne

30. 8. 2016

31. 12. 2020

30. 6. 2022

52

70

18

34,62

da

1. 1. 2007

31. 12. 2013

31. 12. 2015

83

107

24

28,92

ne

1. 1. 2014

31. 12. 2019

31. 12. 2021

71

95

24

33,80

da

1. 1. 2007

31. 12. 2013

31. 12. 2015

83

107

24

28,92

Seine-Escaut 2020

ne

1. 1. 2014

31. 12. 2019

31. 12. 2022

71

107

36

50,70

Fehmarnbelt fixed rail/road link

da

1. 6. 2008

31. 12. 2013

31. 12. 2015

66

90

24

36,36

Modernisation of E59 railway
line on the Wroclaw-Poznan
section, stage II, Section:
Wroclaw - border of Lower
Silesia province
Poprawa dostępu kolejowego
do portów morskich w
Szczecinie i Świnoujściu
(Construction of rail connection
between the ports of Szczecin
and Świnoujście)
New Lyon-Turin Rail Link Franco-Italian Common Part of
the International Section
(Studies and Works)
Section transfrontalière de la
section internationale de la
nouvelle liaison ferroviaire
Lyon-Turin - Tunnel de Base du
Mont-Cenis (TBM) (Cross-border
section of new international
Lyon-Turin rail connection –
Mont-Cenis Base Tunnel)
Seine-Scheldt inland waterway
network - cross-border section
between Compiègne and Ghent

70
2014-EUTM-0221W
2007-EU03040-P

The Fehmarnbelt Tunnel - The
fixed rail and road link between
ne
1. 1. 2017
31. 12. 2019 31. 12. 2020
35
47
12
34,29
Scandinavia and Germany
High speed railway line Parisda
1. 1. 2008
31. 12. 2013 31. 12. 2015
71
95
24
33,80
Madrid: section Vitoria-Dax
Atlantic Corridor: Section
2014-EUBergara-San SebastianTM-0600Bayonne. Studies and works and
ne
1. 1. 2014
31. 12. 2019 31. 12. 2023
71
119
48
67,61
M
services for follow-up works.
Phase 1
Vir: Evropsko računsko sodišče (v stolpcu „Dejanski datum zaključka” je naveden zadnji spremenjeni datum iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ali sedanji
pričakovani datum dokončanja, ki so ga navedli nosilci projektov)
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Priloga VI – Pregled sprememb prvotnih dodelitev za 17
revidiranih ukrepov (zneski v milijonih EUR)
A. Za šest dokončanih ukrepov:
Vodilna
prometna
infrastruktura

Prvotna
dodelitev

Zadnja
dodelitev

n. r.

n. r.

n. r.

-

-

Povezava
Lyon–Torino

1 671,8

1 401,0

235,6

436,2

165,4

Bazni predor
Brenner

n. r.

n. r.

n. r.

-

-

Fehmarn Belt

338,9

204,80

181,3

157,60

23,50

Proga
Basque Y in
njena
povezava s
Francijo

70,0

56,4

11,4

58,6

45,0

Povezava
Sena–Šelda

420,2

176,6

97,1

323,1

79,5

Avtocesta A1

363,0

363,0

306,0

-*

-*

Železniška
proga E59

160,6

160,6

160,6

-

-

2 024,5

1 362,4

992,1

975,4

313,28

Rail Baltica

SKUPAJ
*

Spremembe Spremembe
Sofinanciranje v primerjavi v primerjavi
EU za ukrep ob s prvotno
z zadnjo
zaključku
dodelitvijo dodelitvijo
skupaj
skupaj

Znižanje ni povezano z vidiki izvajanja (zaradi neupravičenih odhodkov).

Vir: Evropsko računsko sodišče
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B. Za 11 ukrepov, ki še potekajo:
Vodilna
prometna
infrastruktura

Prvotna
dodelitev

Zadnja
dodelitev

Rail Baltica

743,9

682,9

poteka

61,0

poteka

Povezava
Lyon–Torino

813,8

813,8

poteka

0

poteka

Bazni predor
Brenner

1 181,5

1 181,5

poteka

0

poteka

Fehmarn Belt

589,0

589,0

poteka

0

poteka

Proga Basque Y
in njena
povezava s
Francijo

459,3

459,3

poteka

0

poteka

Povezava
Sena–Šelda

979,7

634,1

poteka

345,5

poteka

Avtocesta A1

395,0

395,0

poteka

0

poteka

Železniška
proga E59

119,9

119,9

poteka

0

poteka

5 282,1

4 875,5

SKUPAJ

Sofinanciranje Spremembe
EU za ukrep
v primerjavi
ob zaključku
s prvotno
dodelitvijo
skupaj

406,6

Spremembe
v primerjavi
z zadnjo
dodelitvijo
skupaj
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Kratice in glosar
Dodana vrednost EU: Vrednost, ki izhaja iz intervencij EU in ki dopolnjuje vrednost, ki
bi bila sicer dosežena izključno z ukrepi države članice.
ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj): Naložbeni sklad, namenjen okrepitvi
ekonomske in socialne kohezije v EU, in sicer z odpravljanjem regionalnih neravnovesij
z zagotavljanjem finančne podpore za izgradnjo infrastrukture in produktivne naložbe
za ustvarjanje delovnih mest, zlasti za podjetja.
GD MOVE: Generalni direktorat Evropske komisije za mobilnost in promet.
GD REGIO: Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko.
GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest): To je deloma mešana železniška proga za visoke
hitrosti s tirno širino UIC med Bordeauxom in francosko-špansko mejo. Proga bi bila
dolga 279 km, njena delovna hitrost pa bi bila 320 km/h oz. 220 km/h, skupni stroški pa
so ocenjeni na 13,6 milijarde EUR brez DDV. Proga je bila načrtovana že prej, vendar so
bili ti načrti odloženi.
INEA (Izvajalska agencija za inovacije in omrežja): Naslednica Izvajalske agencije za
vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA), ki jo je Evropska komisija ustanovila
leta 2006 za upravljanje tehničnega in finančnega izvajanja svojega programa
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). INEA je začela delovati 1. januarja 2014,
njena naloga pa je izvajanje posameznih delov naslednjih programov EU: Instrumenta
za povezovanje Evrope (IPE), pobude Obzorje 2020 in programov iz preteklega obdobja
(TEN-T in Marco Polo 2007–2013).
IPE (Instrument za povezovanje Evrope): Mehanizem, s katerim se od leta 2014
zagotavlja finančna pomoč trem sektorjem: prometnemu, energetskemu in za
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z njim se na teh treh področjih določajo
prednostne naložbe, ki bi jih bilo treba izvesti v naslednjem desetletju. Na področju
prometa so te prednostne naložbe medsebojno povezani prometni koridorji in čistejši
načini prevoza.
Kohezijski sklad: Sklad, ki je namenjen izboljšanju ekonomske in socialne kohezije v
Evropski uniji s financiranjem okoljskih in prometnih projektov v državah članicah, v
katerih je BNP na prebivalca manjši od 90 % povprečja EU.
Skladi ESI (evropski strukturni in investicijski skladi): Več kot polovica financiranja EU
se zagotavlja v okviru petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Evropska
komisija in države članice jih upravljajo skupaj. Ti skladi so Evropski sklad za regionalni
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razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
TEN-T (vseevropska prometna omrežja): Načrtovan sistem cestnih, železniških, zračnih
in vodnih prometnih omrežij v Evropi. Omrežja TEN-T so del širšega sistema
vseevropskih omrežij (TEN), ki vključujejo tudi telekomunikacijsko omrežje in
energetsko omrežje.
Ukrep: Za namene tega poročila se izraz nanaša na manjši del VPI, ki ga je sofinancirala
EU, bodisi s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev bodisi z operativnimi programi.
Ti ukrepi so npr. študije izvedljivosti, tehnične študije ali dela.
VPI (vodilna prometna infrastruktura): Za namene tega poročila: vse prometne
infrastrukture, ki jih sofinancira EU, pri katerih dodeljeni skupni upravičeni stroški
presegajo eno milijardo EUR. Poleg tega imajo naslednje značilnosti: dodeljen ali
izplačan mora biti znaten znesek sofinanciranja EU (brez količinskega praga), VPI mora
biti relevantna za prometno omrežje v EU (zlasti v zvezi s čezmejnimi povezavami),
poleg tega pa se pričakuje, da bo imela preobrazben socialno-ekonomski učinek.
Zaledje: Ocenjeno območje, na katerega vpliva zgrajena infrastruktura. Za namene
tega poročila je Sodišče določilo območja vzdolž VPI, s katerih se do VPI potuje 15, 30
in 60 minut, ter izračunalo število oseb, ki živijo na tem območju, da bi ocenilo
potencial za razvoj potniškega prometa na infrastrukturi.

ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA
„PROMETNA INFRASTRUKTURA V EU: ZA PRAVOČASNO DOSEGANJE UČINKOV
OMREŽJA BI BILO TREBA MEGAPROJEKTE IZVAJATI HITREJE“

POVZETEK
Skupni odgovor Komisije na odstavke I–IV
Dokončanje vseevropskega prometnega omrežja je pomembna prednostna naloga Unije. Kot so se
dogovorile države članice s sprejetjem Uredbe (EU) št. 1315/2013, je rok za dokončanje jedrnega
omrežja leto 2030. To vseevropsko omrežje bo povezalo nacionalna prometna omrežja in izboljšalo
njihovo interoperabilnost. Za dosego tega je treba odpraviti pomembna ozka grla in ključne
manjkajoče povezave, zlasti kadar čezmejne povezave ne obstajajo ali niso več primerne za sodobne
prometne rešitve. V nekaterih primerih so za to potrebne precejšnje naložbe, da se zagotovi skladno in
popolnoma funkcionalno omrežje. Pred sprejetjem takih pomembnih odločitev so bile upoštevane
analize stroškov in koristi ter napovedi prometa. Z uresničitvijo teh velikih infrastrukturnih projektov
postanejo okolju prijaznejši načini prevoza (železnice in celinske plovne poti) realne možnosti tako za
potniški kot tovorni promet.
Komisija ugotavlja, da je bil zaradi dela držav članic in upravljavcev infrastrukture ob podpori
Komisije dosežen dober napredek glede dokončanja jedrnega omrežja TEN-T. Določitev skupnega
roka za vse države članice je ustvarila zagon, saj države članice v številnih primerih dela načrtujejo v
skladu s tem rokom. Projekti bodo zaradi omrežnih učinkov tega usklajevanja imeli večje koristi.
Komisija si je močno prizadevala za uresničitev čezmejnih projektov, ki so obravnavani v tem
poročilu. Gre za zelo kompleksne projekte, ki zahtevajo tesno in stalno sodelovanje med državami
članicami. Intervencije Komisije, ki niso nujno zgolj pravne narave, so bile pogosto odločilne za
zagotovitev, da se bodo ti projekti izvajali. Evropski koordinatorji na primer stalno sodelujejo s
partnerji iz različnih držav članic in so neposredno vključeni v nadzorne svete skupnih subjektov pri
čezmejnih projektih. Glede na občutljiv politični okvir, v katerem se izvajajo take večje naložbe, so
dejavnosti koordinatorjev v obliki srečanj z ministri, zainteresiranimi stranmi, projektnimi vodji itd.,
bistvenega pomena. Svet priznava „da imajo evropski koordinatorji pomembno vlogo pri spodbujanju
pravočasnega in učinkovitega vzpostavljanja multimodalnih koridorjev jedrnega omrežja“.1
Finančna podpora EU za projekte je bila odločilna tudi za dolgoročno delovanje in ustvarjanje
stabilnega okolja za izvajanje projektov. Instrument za povezovanje Evrope je ključno orodje za
izvajanje čezmejnih projektov, kar priznavajo številni subjekti, odgovorni za projekte, revidirane v
tem poročilu. Kohezijski sklad in ESRR sta omogočila izvajanje projektov prometne infrastrukture za
krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Hkrati je Komisija zagotovila in spremljala
pravilno uporabo pravil financiranja za zadevna sklada EU.
Komisija zato meni, da se brez izvrševanja okvira TEN-T, finančne podpore EU in njenih političnih
intervencij zadevni projekti verjetno ne bi nikoli izvedli.

1

„Osnutek sklepov Sveta o napredku pri izvajanju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in Instrumenta
za povezovanje Evrope za promet“, 5. december 2017.
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Komisija priznava, da takšni veliki infrastrukturni projekti trajajo dolgo časa. To velja za vse naložbe
v prometno infrastrukturo take velikosti, še toliko bolj pa za čezmejne projekte, ki so bili ocenjeni v
tej reviziji (sodelovanje več držav članic, razprave o proračunu, tehnična kompleksnost izgradnje
predorov ali projektov na novih zemljiščih, upravna kompleksnost postopkov za izdajo dovoljenj itd.).
Ker projekti dozorevajo med pripravljalnimi fazami, je običajno, da se razvijajo v smislu obsega,
uskladitve, tehničnih parametrov itd., tudi na podlagi dragocenega prispevka, prejetega med javnimi
posvetovanji. Prav tako je običajno, da take prilagoditve projekta privedejo do sprememb socialnoekonomskih stroškov in koristi. Oceno kakršnih koli odstopanj glede stroškov in pravočasne izvedbe
bi bilo zato treba izvesti šele po sprejetju končne odločitve glede naložbe in ne prej.
Komisija poudarja, da so čezmejni projekti na poti, da se uresničijo do leta 2030. Potrebna so
nadaljnja prizadevanja. Komisija bo še naprej tesno sodelovala z zadevnimi stranmi. V letu 2021
namerava predlagati revizijo uredbe TEN-T; to bo priložnost za pregled doseženega napredka in po
potrebi prilagoditev instrumentov za uresničitev v celoti delujočega in interoperabilnega omrežja
TEN-T v zastavljenih rokih.
Nazadnje Komisija ugotavlja, da pojem „vodilne prometne infrastrukture“ (v nadaljnjem besedilu:
VPI) (ali „megaprojekt“), ki se uporablja v tem poročilu, nima ustreznice v nobenem temeljnem aktu,
tekočih in prihodnjih programih ali v kateri koli operativni opredelitvi na ravni EU.
PRIPOMBE
16. Komisija priznava, da obstaja veliko tveganje, da nekatere VPI, kot jih imenuje Evropsko
računsko sodišče, leta 2030 ne bodo delovale s polno zmogljivostjo, kar pa ni zahteva iz uredbe TENT. Komisija poudarja, da bo večina VPI do takrat delovala in da bodo zahteve TEN-T izpolnjene. To
bo pomenilo pomembno izboljšanje za prometni sistem EU.
V zvezi z odstavki 16, 17 in 19 ter tabelo 2 Komisija ocenjuje stanje revidiranih projektov kot sledi:
Rail Baltica:
Projekt Rail Baltica naj bi se po pričakovanjih zaključil v skladu z zahtevami TEN-T in bo v celoti
deloval pred letom 2030, vključno z „infrastrukturo za dostop“ na Poljskem; glej tudi odgovore na
odstavke 69–71.
Latvijska nacionalna revizija je primerjala časovnico prvotnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih
sredstev iz leta 2014 (v katerem je bilo predvideno, da bo nakup zemljišč v Latviji trajal do 12/2019) z
datumom, ki je bil sporočen leta 2019 (12/2022). Medtem je bil sporazum o dodelitvi nepovratnih
sredstev iz leta 2014 podaljšan, novi rok za nakup zemljišč v Latviji pa je 12/2022. Novi rok ne
pomeni zamude, ampak odraža posodobitve načrtov za nakup zemljišč s poudarkom na prednostnih
območjih, kjer so bile podpisane pogodbe za gradnjo, medtem ko so se drugi ukrepi razlastitve
preložili na obdobje po občinski reformi.
Lyon-Torino:
V skladu s sedanjim načrtovanjem bo 57,5 km dolg čezmejni odsek, vključno s predorom LyonTorino, zaključen pred rokom leta 2030 in bo v skladu z zahtevami TEN-T.
Italijanska infrastruktura za dostop bo do leta 2030 v celoti skladna s standardi TEN-T, in sicer bo
zgrajena nova infrastruktura za dostop med mestoma Avigliana in Orbassano ter posodobljena med
mestoma Bussoleno in Avigliana.
Na francoski strani je obstoječa konvencionalna proga, ki se trenutno uporablja kot infrastruktura za
dostop, skladna z večino parametrov TEN-T. Zahteve, ki niso izpolnjene, se nanašajo na hitrost
(nekateri odseki zaradi naklona 25 ‰ omogočajo 90 km/h namesto 100 km/h) in ERTMS, ki naj bi bil
v skladu s francoskim nacionalnim izvedbenim načrtom vzpostavljen do leta 2030.
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Bazni predor Brenner (BBT):
Uradno odprtje predora je trenutno predvideno za leto 2028.
Oprema ERTMS na obstoječi infrastrukturi za dostop s severa je eden od treh ukrepov, ki so del
zagonskega paketa za „Digitale Schiene Deutschland Programm“ od leta 2020, za katerega se je
izvajanje že začelo in je zanj predviden proračun.
Poleg tega je delovna skupina za infrastrukturo platforme za brennerski koridor zbrala informacije, ki
tudi kažejo, da bodo dostopne poti v Nemčiji in Italiji v celoti skladne z uredbo o TEN-T do leta 2030.
Potrjujejo tudi uporabo ERTMS na obstoječih dostopnih poteh v Nemčiji do leta 2027.
Fehmarn Belt:
Odprtje povezave Fehmarn Belt in njenih dostopnih poti je načrtovano za leto 2028.
Kar zadeva nemške dostopne poti do Fehmarn Belta: začetek gradnje se načrtuje za 2021/22 z
ocenjenim časom gradnje 5,5 let. Dela bodo torej zaključena najpozneje do leta 2028, kar pomeni, da
bodo do roka iz uredbe TEN-T na voljo še 3 leta. Poleg tega je tudi v uradnih načrtih povezave čez
Fehmarnsko ožino odprtje predvideno leta 2028, tako da bodo dostopne poti do predora ob njegovem
odprtju na voljo v polni zmogljivosti.
Dostopne poti do predora bodo torej ob njegovem odprtju na voljo v polni zmogljivosti in skladne z
zahtevami TEN-T.
Basque Y:
Komisija potrjuje, da bo na francoski strani prišlo do zamude pri novi uskladitvi od meje proti
francoskemu omrežju za visoke hitrosti. Vendar se Komisija pogaja s Francijo o nadgradnji obstoječe
povezave med Bordeauxjem in mejo, ki je povezana z Basque Y, da bi bila pripravljena istočasno kot
Basque Y. Komisija meni, da je ključnega pomena zagotoviti, da se zmogljivost povezave na
francoski strani postopno povečuje, da bo lahko prenesla povečanje prometa, zlasti tovornega.
Povezava Basque Y bo skladna z zahtevami TEN-T pred letom 2030. Komisija vztraja, da bi morala
nadgradnja obstoječe proge na francoski strani prav tako zagotoviti skladnost z zahtevami.
Sena–Šelda:
Pričakuje se, da bo kanal Sena–severna Evropa začel obratovati do konca leta 2028.
Vse načrtovane gradnje in posodobitve, načrtovane, da bi omrežje Sena-Šelda doseglo pričakovano
funkcionalnost, bodo v skladu z izvedbenim sklepom iz junija 2019 dokončane do leta 2030. To
vključuje zlasti glavne poti, ki povezujejo porečje Sene s porečjem Šelde. Za omrežje v skupni dolžini
približno 1 100 km je v skladu z načrti samo za en obrobni odsek dolžine približno 30 km (BrayNogent) predvideno, da bo zaključen leta 2032.
Povezava Sena-Šelda do Zeebruggeja se trenutno preučuje, naložbeni načrt naj bi bil v skladu z
izvedbenim sklepom pripravljen do decembra 2023. Povezava naj bi bila zgrajena pred koncem leta
2030.
Avtocesta A1 v Romuniji:
Preostali odsek romunske avtoceste A1 (Sibiu-Pitesti) naj bi bil zgrajen v sedanjem (2014–2020) in
naslednjem finančnem obdobju.
E59:
E59 je že obstoječa in operativna infrastruktura. E59 ne vključuje projektov na novih zemljiščih.
Cesta se le posodablja. Te posodobitve naj bi bile zaključene najpozneje do leta 2030, vključno z
najbolj oddaljenimi odseki, kot so navedli pristojni organi na Poljskem.

SL

SL
3

Tudi za E59 bodo zahteve TEN-T izpolnjene pred letom 2030.
18. Komisija priznava, da obstaja tveganje zamud pri izgradnji nekaterih VPI ali njihove pomožne
infrastrukture. Vendar to ne bo ogrozilo učinkovitega delovanja koridorjev TEN-T. Koridorji bodo
operativni leta 2030 in že imajo koristi od izvedbe različnih projektov. To bo v letu 2030 že imelo
zelo pozitivne učinke na omrežje.
Okvir 1: Manjkajoča povezava, ki ovira koridor in omrežje
Komisija meni, da dejstvo, da je bil en odsek v letu 2019 še v preučevanju, ne ovira dokončanja
projekta do roka leta 2030. Povezana Basque Y bo zelo verjetno dokončana do leta 2030. Francija je
izgradnjo nove proge za visoke hitrosti med Bordeauxjem in Daxom ter nato iz Daxa do meje res
preložila na obdobje po letu 2037. Vendar se Evropska komisija kot za drugo najboljšo možnost s
francoskimi organi in državno železniško družbo SNCF Réseau pogovarja o pravočasni posodobitvi
obstoječe proge do začetka delovanja Basque Y. To bo omogočilo dobro delujočo in dovolj zmogljivo
čezmejno povezavo.
Poleg tega Komisija poziva Sodišče, naj upošteva, da mednarodni odsek med mestoma Perpignan in
Figueras trenutno upravlja družba LFP Perthus (v skupni lasti Francije in Španije). Število vlakov se
povečuje in se bo po pričakovanjih do leta 2026 povečalo za petkrat glede na trenutno prilagajanje
španskega omrežja na tirno širino UIC (Valencia–Tarragona–Barcelona).
Kombinacija izgradnje Basque Y in nadgradnje obstoječe proge med Bordeauxjem in mejo bo
omogočila večjo zmogljivost in lažje delovanje tovornega prometa.
25. Komisija meni, da je ustrezno uporabila obstoječa orodja in vire, da bi spodbudila dokončanje
projektov in podprla države članice pri uresničevanju tega cilja (sklepi o financiranju, INEA,
koordinatorji, sodelovanje v nadzornih svetih, sestanki foruma koridorjev, delovni načrti za koridorje,
poročanje Parlamentu, konference, dvostranska srečanja, večstranska srečanja, izvedbeni sklepi itd.).
Ukrepi, ki jih je Komisija sprejela do zdaj, presegajo določbe člena 56.
26. Komisija še ni uporabila postopka iz člena 56, saj meni, da obstajajo druga učinkovitejša orodja za
„spodbujanje držav članic k hitrejšemu načrtovanju in izvajanju teh infrastruktur“, na primer delo
koordinatorjev, izvedbeni sklepi itd.
27. Komisija poudarja kompleksnost teh čezmejnih projektov v smislu velikosti, tehničnih, finančnih,
načrtovalnih, političnih in javnih vidikov/dejavnikov javnega mnenja.
Komisija v zvezi s sklepi iz okvira 2 meni, da imajo infrastrukturni projekti, kot sta kanal Sena–
severna Evropa ali železniški predor Lyon–Torino, ključno vlogo. Analiza ne bi smela temeljiti le na
obstoječih celinskih plovnih poteh in železniškem prometu, saj je trenutno zaradi stanja infrastrukture
malo ali nič prometa (kanal Sena–severna Evropa še ne obstaja, obstoječa železniška povezava med
Lyonom in Torinom pa ni primerna za železniški prevoz blaga).
Glej odgovor Komisije na okvir 2.
Okvir 2 – Pomembne razlike med dejansko in napovedano količino prometa
Čeprav Komisija priznava potrebo po obravnavi številnih spremljevalnih ukrepov za zagotovitev
optimalne uporabe na novo zgrajene infrastrukture, pa meni, da „pomembne razlike med dejansko in
napovedano količino prometa“ same po sebi niso težava, nasprotno, v več primerih so bile
napovedane količine prometa izračunane na konzervativen način.
31. Komisija se strinja, da je analiza stroškov in koristi odvisna od uporabljene metodologije in
predpostavk. Dejstvo, da je bilo za vsak projekt pripravljenih več analiz stroškov in koristi, kaže na
stalno uporabo orodja. Komisija meni, da je naravno, da se rezultati analiz stroškov in koristi razvijajo
v skladu s spremembami projektov (obseg, tehnične zahteve itd.), ki temeljijo na prejšnjih analizah.
Okvir 4 – Primeri ugotovitev v zvezi z analizami stroškov in koristi
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V zvezi s tem oddelkom Komisija ugotavlja naslednje:
(1) Posodobljena analiza stroškov in koristi, ki bo vključevala vse elemente končnega projekta, bo
potrebna ob predložitvi vloge za sofinanciranje EU, iz katere bo razvidno, da so se analize stroškov in
koristi pravilno uporabile pri odločanju.
(2) Po mnenju Komisije se ponovna ocena iz leta 2018 ne bi smela šteti za analizo stroškov in koristi.
Njena metodologija je bila postavljena pod vprašaj v kontekstu italijanske razprave zaradi
nespoštovanja italijanskih smernic.
(3) Za Rail Baltica Komisija meni, da so imele, čeprav so bile opravljene tri različne analize stroškov
in koristi projekta Rail Baltica, te tri študije zelo različen obseg in so služile drugačnemu namenu.
COWI (2007) je bila zgodnja predhodna študija izvedljivosti, v okviru katere je bilo podrobno
opisanih več možnosti za okrepitev železniške povezave med baltskimi in drugimi državami, pri
čemer je bila ena od možnosti nova povezava s standardno širino tirov (1 435 mm). Glede na ta obseg
študija ni bila standardna analiza stroškov in koristi, podrobne napovedi prometa in izračuni CAPLEX
pa se niso izvedli. Po drugi strani pa je mogoče študiji AECOM (2011) in EY (2017) obravnavati kot
analizi stroškov in koristi, vendar je treba poudariti, da je imela vsaka drugačen obseg in namen.
Študija AECOM je služila za določitev začetne izvedljivosti projekta Rail Baltica na podlagi analize
stroškov in koristi ter utemeljitev zgodnjega političnega odločanja, študija EY (2017) pa je bila
potrebna, da bi se upošteval nov razvoj, vključno s sporazumom o usklajevanju poti, ki vključuje
povezavo proge v mestu Riga in povezavo Kaunas–Vilnius. Vse študije so bile izvedene na pregleden
način in so javno dostopne.
(4) Kar zadeva bazni predor Brenner (BBT), Komisija meni, da analiza stroškov in koristi iz leta 2019
temelji na študiji nemškega scenarija, ki je bila objavljena prej leta 2019. Vsi scenariji, analizirani v
okviru analize stroškov in koristi, kažejo pozitivno razmerje, ki presega številke iz analize iz leta
2007. Kar zadeva manjkajočo prometno študijo, Komisija ugotavlja, da si tri države članice trenutno
prizadevajo za pripravo skupne napovedi prometa, rezultati pa se pričakujejo v letu 2020.
Komisija meni, da primeri, ki jih je navedlo Evropsko računsko sodišče, kažejo sistematično uporabo
analiz stroškov in koristi v vseh pomembnih fazah projektov.
32. Komisija nima dostopa do podrobnih informacij o analizi teh zunanjih strokovnjakov in orodjih,
ki so jih uporabili za svojo oceno. Zato Komisija in zainteresirane strani ne morejo oceniti ugotovitev.
Ker koncept VPI v pravnem okviru EU nima ustreznice, doslej opravljena analiza ni mogla
popolnoma sovpadati s konceptom, kot ga je opredelilo Evropsko računsko sodišče.
Komisija meni, da so bile analize stroškov in koristi pravilno uporabljene kot orodje za sprejemanje
odločitev. Na primer, za Rail Baltica sta dodatni analizi stroškov in koristi služili kot podlaga za
odločanje o projektu. V tem primeru so bili stroški razčlenjeni po državah, vendar se lahko koristi
uresničijo le prek projekta kot celote.
33. V okviru deljenega upravljanja za prometna omrežja v okviru tematskega cilja št. 7 Komisija
oceni le velike projekte, ki presegajo 75 milijonov EUR skupnih upravičenih stroškov.
34. Komisija poudarja, da so, kar zadeva kohezijsko politiko za programsko obdobje 2021–27, države
članice odgovorne za izbor in odobritev vseh dejavnosti, ki se sofinancirajo iz skladov, ne glede na
finančne zneske, ki jih predstavljajo. Pri tem morajo organi upravljanja zagotoviti, da so vse
dejavnosti skladne z veljavnimi pravili o upravičenosti za zadevne odhodke ter s standardi kakovosti,
kot je jasno navedeno v členu 67 predloga uredbe o skupnih določbah (glej zlasti pododstavke (c), (d)
in (e) člena 67(3)), kjer je določeno, da je treba:
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– zagotoviti, da izbrane dejavnosti predstavljajo najboljše razmerje med količino podpore, izvajanimi
dejavnostmi in doseganjem ciljev;
– preveriti, ali ima upravičenec potrebna finančna sredstva in mehanizme za kritje stroškov delovanja
in vzdrževanja ter zagotovitev njihove finančne vzdržnosti;
– zagotoviti, da so izbrane operacije, ki spadajo na področje uporabe Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2011/92/EU, predmet presoje vplivov na okolje ali postopka preverjanja ter da je
bila ustrezno upoštevana ocena alternativnih rešitev.
Te določbe se uporabljajo za vse operacije, zato je besedilo namenoma splošno, da se lahko upravno
breme prilagodi vrsti in obsegu operacij. Specifična uporaba teh pogojev se bo izvajala za vsak primer
posebej v okviru določitve meril za izbor.
Na podlagi izkušenj iz obdobja 2014–2020 so države članice vzpostavile in/ali nadalje razvile
nacionalne okvire za ekonomsko oceno, vključno z analizo stroškov in koristi za večje naložbe, kjer je
to ustrezno. Pri večjih projektih Komisija pričakuje, da bodo države članice nadaljevale z uporabo
ustreznih standardov kakovosti, kot je navedeno v mednarodni najboljši praksi za analizo stroškov in
koristi in vodniku za analizo stroškov in koristi za obdobje 2014–2020, ki presega zakonodajno
določbo, če končne določbe ne vključujejo izrecne zahteve za analizo stroškov in koristi.
Poleg tega namerava Komisija nadalje spodbujati analizo stroškov in koristi tudi za manjše projekte.
Za olajšanje tega postopka bo Komisija objavila poenostavljen priročnik o analizi stroškov in koristi,
ki bo orodje, pripravljeno za uporabo, v katerem se bo odražala mednarodna najboljša praksa pri
uporabi načel analize stroškov in koristi pri različnih projektih, tudi manjših.
35. Napovedi glede prometa so del analize stroškov in koristi, ki se izvede za vse sofinancirane
projekte. Ker koncept VPI v pravnem okviru EU nima ustreznice, doslej opravljene analize niso
mogle popolnoma sovpadati s konceptom, kot ga je opredelilo Evropsko računsko sodišče.
38. Bazni predor Lyon-Torino bo obratoval veliko dlje kot 50 let.
40. Ustrezno javno posvetovanje je eden od pogojev za naložbe za zagotovitev optimalnih socialnoekonomskih koristi, tudi v smislu zagotavljanja, da se stališča in interesi zainteresiranih strani
ustrezno upoštevajo. To zagotavlja, da projekti kar najbolj prispevajo k družbeni blaginji, tudi v zvezi
s teritorialno in socialno, okoljsko in gospodarsko razsežnostjo. Ta proces dejansko predstavlja izziv
in lahko povzroči zamude pri projektih.
Komisija ugotavlja, da tudi najbolj profesionalno vključevanje deležnikov ne prepreči nujno vlaganja
pritožb zoper dovoljenja na upravnih sodiščih.
41. Kadar deležniki stopijo v stik s Komisijo glede posameznih projektov TEN-T, Komisija posebej
skrbno pojasni razsežnost projekta na ravni EU. To se je zgodilo v primeru Rail Baltica ter tudi pri
drugih VPI (bazni predor Brenner, Fehmarn Belt, Sena-Šelda in drugi).
43. Komisija v zvezi z avtocesto A1 v Romuniji ugotavlja, da je posvetovanje z deležniki pomagalo
zagotoviti skladnost projekta z okoljsko zakonodajo EU. Vendar Komisija priznava, da so bile
potrebne spremembe projekta vključene pozno, zaradi česar je projekt utrpel dodatne zamude.
44. Opozoriti je treba, da ti stroški vključujejo določeno organizacijo, ki zagotavlja ustrezne storitve
in omogoči pravočasen začetek omogočitvenih del.
45. Komisija ugotavlja, da izvedba skoraj vseh infrastrukturnih projektov take razsežnosti traja več
desetletij, ne glede na financiranje EU.

SL

SL
6

Komisija ugotavlja tudi, da sodijo revidirane VPI med najbolj kompleksne in tehnično zahtevne
projekte za izvajanje. Kot je običajno za infrastrukturne projekte te velikosti, se opravi začetna ocena,
ta začetna ocena pa se nato med izvajanjem posodablja.
Gradnja predora Gotthard, kot primer projekta, ki ga ni financirala EU, je trajala več kot 15 let.
46. Komisija meni, da bi bila določitev posebnega prednostnega financiranja za VPI enakovredna
določitvi namenskih sredstev za te projekte. Obstoječa uredba o instrumentu za povezovanje Evrope
(IPE) in predlog uredbe o IPE II ne razlikujeta med vodilnimi in nevodilnimi projekti. Zato bi bilo
vsako namensko prednostno financiranje, odprto izključno za tovrstne projekte, v nasprotju z
določbami uredbe o IPE.
Poleg tega Komisija meni, da sedanja praksa konkurenčnih razpisov spodbuja nosilce projektov k
napredovanju pri njihovih projektih in zagotavlja dobro kakovost priprave in izvajanja projektov.
47. Komisija meni, da je naloga nosilca projekta, da opredeli najboljši obseg svojega projekta z
različnih vidikov (geografski, tehnični, časovnica itd.) in organizira zaporedje dela.
Komisija poudarja nizke upravne stroške programa IPE, ki jih je priznalo več revizij.
Čeprav Komisija dejansko pozdravlja celostno vizijo projekta, pa morajo nosilci projektov svojo
vlogo oddati v konkurenčnem okolju razpisa za zbiranje predlogov. Enoten sporazum o nepovratnih
sredstvih, ki bi se uporabljal za VPI, ne preprečuje zamud in sprememb obsega.
48. Vzpostavljeni so postopki za zagotovitev ustreznega pregleda; poleg tega bo Komisija
upravičencem in nosilcem projektov še naprej zagotavljala pomoč pri razvoju projektov prek
svetovalnega vozlišča InvestEU (ki naj bi začelo delovati z letom 2021 na podlagi novega
zakonodajnega okvira za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027).
49. Vsi veliki infrastrukturni projekti imajo začetno fazo, med katero se oceni izvedljivost prvotne
zamisli. Običajno se ocenijo različne možnosti, zato je normalno, da se zasnova in obseg razvijata,
zlasti po javnih posvetovanjih ali kot posledica presoj vplivov na okolje. Spremembe zasnove in
obsega ne prinašajo le dodatnih stroškov, ampak tudi dodatne koristi.
50. Komisija meni, da je zaradi sprememb obsega, uskladitev, dodatnih elementov itd. zelo težko
primerjati ocene stroškov v različnih fazah projektov.
Kar zadeva Prilogo III, Komisija meni, da bi bilo treba pri vsakem izračunu povečanja stroškov v
celoti upoštevati zgoraj navedene dejavnike.
V zvezi z izbranimi VPI Komisija ne more uskladiti navedenih podatkov, in sicer predvsem zaradi
sprememb obsega.
Komisija meni, da je v zvezi z naslednjimi projekti treba upoštevati naslednje:
Rail Baltica:
Povečanje stroškov, ki ga je izračunalo Sodišče, v veliki meri izvira iz dodatnih stroškov za povezavo
proge Rail Baltica v mestu Riga in za povezavo Kaunas–Vilna, ki bosta prinesli tudi koristi.
Lyon–Torino:
Bazni predor Lyon-Torino bo zgrajen kot dvocevni predor. Prvotna ocena se nanaša na enocevni
predor.
Bazni predor Brenner:
Prvotni ocenjeni stroški v višini približno 6 milijard EUR se ne bi smeli primerjati z najnovejšo oceno
zaradi spremenjene vsebine projekta (dodatne infrastrukture), sprememb regulativnega okolja
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(dodatne zahteve iz presoje vplivov na okolje) in dodatnih stroškov za preskus delovanja in prevzem v
obratovanje, ki niso bili vključeni v prvotne številke.
Fehmarn Belt:
Prvotna ocena je bila navedena v zakonu o načrtovanju, ki je bil sprejet leta 2008 v danskem
parlamentu, v višini 6,2 milijardi EUR (raven cen iz leta 2008), in ne 5,016 milijarde EUR, kot je
navedeno v tabeli 3. Ta ocena je enaka 6,7 milijarde EUR (raven cen iz leta 2019).
Sena–Šelda:
Prva relevantna ocena stroškov se je lahko določila šele leta 2006 po študijah izvedljivosti; zato bi
začetna ocena morala biti tista iz leta 2007 (4 002 milijona EUR).
51. Komisija ugotavlja, da je za organizacijo projekta v ustreznih odsekih odgovoren nosilec projekta.
Navedeni primer se nanaša na nacionalne odgovornosti.
V zvezi z avtocesto A1 v Romuniji so po mnenju Komisije deli (sklopi) avtocestnih odsekov iz
razpisa sorazmerni z zmogljivostjo večjih evropskih gradbenih podjetij. Komisija meni, da lahko
razdelitev projektov v dele včasih prispeva k njihovemu pravočasnemu dokončanju, na primer ko se
za en odsek čaka na izdajo dovoljenja, se lahko že začnejo dela na drugem odseku.
53. Komisija učinkovito upravlja sofinanciranje EU, pri čemer upošteva dejanski napredek vsakega
posameznega ukrepa.
54. Komisija ugotavlja, da se lahko VPI uporablja v celoti, tudi če s tem povezana infrastruktura za
dostop ni takoj na voljo s polno zmogljivostjo. Z vidika omrežja je glavna prednostna naloga odprava
čezmejnih ozkih grl.
V zvezi z VPI, omenjenima v tem oddelku, ima Komisija naslednje podatke:
Basque Y:
Francija je izgradnjo GPSO (proga za visoke hitrosti med Bordeauxjem in Toulousom ter med
Bordeauxjem in Daxom) res enostransko preložila šele na obdobje po letu 2037. Zato se Komisija in
Francija pogovarjata o drugi najboljši možnosti, tj. nadgradnji obstoječe proge med Bordeauxjem in
mejo, da bi bila do leta 2030 dejansko vzpostavljena zmogljivejša čezmejna povezava, ki bi jo
sestavljala proga Basque Y, povezana z izboljšano konvencionalno progo med Bordeauxjem in mejo.
Bazni predor Brenner (BBT):
V skladu z uredbo o TEN-T in načrtom za uvedbo ERTMS je trenutno načrtovano, da bosta BBT in
njegova infrastruktura za dostop, opremljena z ERTMS, pripravljena do leta 2030. Da bi se v celoti
izkoristila zmogljivost BBT, je Komisija sofinancirala študije za infrastrukturo za dostop s severa in
juga. Komisija meni, da bo tudi brez teh nadgrajenih infrastruktur za dostop bazni predor Brenner
zagotavljal koristi od trenutka, ko bo začel delovati.
55. Komisija ugotavlja, da take okoliščine niso pod njenim nadzorom. V številnih primerih je
udeležba Komisije (npr. v obliki sporazumov o nepovratnih sredstvih, izvedbenih sklepov, dela
koordinatorjev itd.) stabilizacijski dejavnik, ki zagotavlja dolgoročno izvajanje.
56. Komisija ugotavlja, da okoliščine, ki jih navaja Računsko sodišče niso pod njenim nadzorom.
Varnost v cestnem prometu se lahko poveča tudi z upravnimi ukrepi (omejitve hitrosti, omejevalniki
hitrosti itd.) na obstoječih cestah.
58. Pomembno je opozoriti, da financiranje infrastrukturnih projektov vključuje raven tveganja, saj se
vsa sredstva morda ne porabijo za dani ukrep (v tem primeru se sredstva prerazporedijo na druge
projekte). Za velike infrastrukturne projekte ima pridobitev financiranja EU v zgodnji fazi nedvomno
učinek vzvoda pri določanju prednostnih nalog in financiranja na lokalni/nacionalni ravni. Brez te
varnostne mreže vnaprejšnjega financiranja EU bi bilo lahko izvajanje teh kompleksnih čezmejnih
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projektov ogroženo. Primer tega je financiranje EU za kanal Sena–severna Evropa, ki je bilo – čeprav
se je leta 2019 zmanjšalo – skupaj z izvedbenim sklepom odločilni dejavnik pri zagotovitvi finančne
zaveze francoske vlade za izgradnjo kanala.
59. Podatki segajo v april 2019 v okviru analize profila porabe do konca leta 2018. Od takrat je INEA
s podporo Komisije sodelovala z nosilci projektov, da bi zmanjšala tveganja, zlasti s pripravo
morebitnih dodatnih razširitev, ki bi projektom omogočile črpanje sredstev.
V zvezi s številkami za bazni predor Brenner je v Prilogi IV razvidno, da je bilo že plačanih več kot
430 milijonov EUR, kar vključuje vmesna plačila za povrnitev stroškov, nastalih do konca leta 2018,
in dodatno predfinanciranje za leto 2019.
Komisija in INEA uspešno upravljata proračun IPE. Sredstva, ki niso potrebna v nekaterih tekočih
ukrepih IPE, se na podlagi novih razpisov za zbiranje predlogov prerazporejajo drugim ukrepom IPE.
To je dobro upravljanje sredstev IPE.
60. Glej odgovor Komisije na odstavek 59.
Komisija ugotavlja, da zagotavljanje dolgoročne gotovosti nosilcem projektov z vnaprejšnjo
dodelitvijo sredstev, ki jih sofinancira EU, pomeni, da tega denarja ni mogoče nameniti drugim
projektom. Komisija optimizira uporabo sofinanciranja EU z uporabo pristopa „uporabi ali izgubi“.
Komisija ugotavlja, da finančna uredba omogoča individualizacijo obveznosti do leta n+1, kar
pomeni, da je treba obveznosti za leto 2020 dodeliti posameznemu ukrepu najpozneje do konca leta
2021.
Odgovor na naslov nad odstavkom 61: Komisija meni, da njen nadzor ni distanciran, izvaja namreč
strog in ustrezen nadzor.
61. Evropski koordinatorji sodelujejo kot opazovalci v strukturi upravljanja zadevnih projektov. Zlasti
izvedbeni sklep Komisije o Rail Baltica C(2018) 6969 določa, da ima evropski koordinator vlogo
opazovalca v strukturi upravljanja projekta (status opazovalca v nadzornem odboru skupnega
podjetja) ter da se udeležuje srečanj ministrske delovne skupine. To velja tudi za druge VPI (Lyon–
Torino, kanal Sena–severna Evropa, bazni predor Brenner). Poleg tega poslovnik ministrske delovne
skupine za Rail Baltica določa, da evropski koordinator predseduje sestankom.
63. Zamuda pri odprtju avtocestnega odseka Lugoj–Deva je posledica gradnje dodatnih prehodov za
živali, ki so jih gradili romunski organi, da bi se ublažil vpliv avtoceste na zavarovano območje
Natura 2000. Ko bodo ta dela končana, bo ta odsek odprt.
Podobno velja za priključitev dveh odsekov: Lugoj–Deva in Deva–Orastie v kraju Deva, kjer je bilo
treba zgraditi začasne ceste za priključitev novozgrajenega avtocestnega odseka (Deva–Orastie) na že
obstoječo cesto. Te posebne priključke je bilo treba odstraniti, ko je bila ta povezava dokončana. To je
standardni postopek, ki se uporablja pri dokončanju določenega odseka nove avtoceste. Zato Komisija
sofinanciranja s tem povezanih stroškov v višini 3,7 milijona EUR ne šteje za „zapravljeni denar“, kar
je bilo potrjeno na podlagi izmenjav z državo članico.
Skupni odgovor Komisije na odstavka 64 in 65:
Sporazum o dodelitvi sredstev obravnava gradnjo fizične infrastrukture, plačila pa so dejansko
povezana s fizičnimi izložki. Komisija meni, da kazalnikov rezultatov za velike infrastrukturne
projekte, ki trajajo več desetletij, ni mogoče uporabiti za pravočasno izplačilo sofinanciranja EU.
Komisija si prizadeva pridobiti podatke v zvezi z učinki uresničenih projektov (povečanje prometa,
gospodarski učinek za različne akterje, vpliv na zastoje, emisije itd.).
Nosilci projektov so tisti, ki morajo zbirati in objavljati podatke o rezultatih in učinkih naložbe.
Komisija objavlja podatke na ravni EU (glej „Promet EU v številkah – statistični priročnik“ z letnimi
izdajami).
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Zaključek projektov v okviru deljenega upravljanja vedno vključuje preverjanje, ali so bili odprti za
komercialno uporabo ter njihovega prispevka k doseganju specifičnih kazalnikov izložkov in
rezultatov operativnega programa, v okviru katerega se projekti sofinancirajo.
66. Komisija opozarja, da so VPI še vedno v fazi gradnje in da je še vedno dovolj časa za načrtovanje
naknadne ocene.
Glej tudi odgovor Komisije na odstavka 64 in 65.
Skupni odgovor Komisije na odstavka 67 in 68:
Komisija uporablja podatke, ki jih zagotovijo države članice in nosilci projektov. Komisija ne
verjame, da ima nosilec projekta kakršen koli interes, da bi umetno povečal potencialno uporabo (in s
tem stroške za zagotovitev zadostnih zmogljivosti) infrastrukturnega projekta, da bi pridobil
sofinanciranje EU.
Pri deljenem upravljanju morajo naložbe, ki so predstavljene kot veliki projekti, ustrezati geografskim
zahtevam in se nahajati v okviru omrežja TEN-T, vendar morajo izpolnjevati tudi merila, povezana s
cenovno dostopnostjo, stroškovno učinkovitostjo ter analizo stroškov in koristi z ustrezno analizo
možnosti. Za oblikovanje teh ocen je običajno potrebno modeliranje prometa (predvsem, vendar ne
izključno, za cestne projekte).
Pristop, uporabljen za oceno potreb in morebitnih koristi, ki temelji na zaledju 60-minutne vožnje
vzdolž prog, je preveč omejen. Tak pristop ne upošteva v zadostni meri učinka omrežja VPI. Take
VPI so namreč strateški odseki daljših koridorjev, promet pa bo izviral iz lokacij, ki so tudi bolj
oddaljene od fizične lokacije projekta. Tako na primer povezave med Lyonom in Torinom ne bi smeli
obravnavati izključno kot povezave med obema mestoma, saj je del širše povezave potnikov med
območjema Pariza in Milana. Prav tako Fehmarn Belt zagotavlja dostop do Frankfurta, Düsseldorfa,
Stockholma itd.
Komisija se ne strinja z uporabo referenčnega merila iz dokumenta De Rus et al. 2007 (kot je bilo
navedeno v Posebnem poročilu 19/2018) za revidirane projekte, ki so mešanica prog za prevoz
potnikov in tovora, medtem ko se referenčno merilo nanaša zgolj na potniške proge za visoke hitrosti.
Skupen odgovor Komisije na odstavke 69, 70 in 71:
Komisija ugotavlja, da je analiza stroškov in koristi iz leta 2017 pokazala, da je VPI Rail Baltica
ekonomsko vzdržna na podlagi kombinacije tovornega in potniškega prometa. Komisija meni, da bi
bilo treba projekt oceniti glede na ta scenarij, saj ustreza načinu njegovega izvajanja, in ne glede na
ločene referenčne vrednosti za tovor ali potnike.
Rail Baltica lahko postane nova arterija baltskih (in finskih) prometnih tokov, saj v baltsko regijo
prinaša povsem novo dinamiko in možnosti za potniške in trgovinske tokove. Znatno bo zmanjšala
čas potovanja med severom in jugom. Trenutne situacije omejenega železniškega prometa med
severom in jugom, ki je posledica zgodovinskih in strukturnih/organizacijskih razlogov, ni mogoče
prenesti na prihodnjo povezavo Rail Baltica.
Komisija se sklicuje tudi na svoje odgovore na odstavek 68 v zvezi z dejstvom, da je zaledje 60
minutne vožnje omejeno referenčno merilo. Izdelano je bilo za ocenjevanje izključno potniških prog
za visoke hitrosti s hitrostmi do 300 km/h, medtem ko je VPI Rail Baltica zasnovana kot hitra
konvencionalna mešana proga za prevoz. Parametri, ki so bili izbrani za VPI Rail Baltica, ne
povzročajo nobenega znatnega povečanja stroškov s tem, ko poleg prevoza potnikov omogočajo tudi
prevoz tovora, zagotavljajo pa dodatne prihodke in koristi. Stroški gradnje na kilometer VPI Rail
Baltica (približno 6,7 milijona EUR/km) so bistveno nižji od stroškov, uporabljenih za določitev
referenčnih vrednosti, ki jih uporablja Evropsko računsko sodišče.
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Komisija je v tesnem stiku s poljskim upravljavcem infrastrukture, ki je dokazal, da so bili sprejeti vsi
potrebni ukrepi za zagotovitev zadostne zmogljivosti za vse vrste potniškega in tovornega prometa na
odseku Varšava–Bialystok in naprej.
Skupni odgovor na odstavka 72 in 73:
Ti potencialni stroški se v glavnem nanašajo na dodatno zaščito pred hrupom, ki so jo po javnih
posvetovanjih zahtevali državljani.
Za nemške infrastrukture za dostop je bila odločitev o povečanju hitrosti s 160 km/h na 200 km/h
sprejeta šele po postopku regionalnega načrtovanja, tekom katerega je bila sprejeta odločitev za
uskladitev, kar je tudi največji posamezni povzročitelj stroškov. Zgolj povečanje hitrosti je povzročilo
dodatne stroške v višini 110 milijonov EUR. Dodatni ukrepi za zaščito pred hrupom niso neposredna
posledica povečanja hitrosti za progo. Stroški mostu Fehmarnsund tudi niso posledica povečanja
hitrosti, temveč potrebe po zagotovitvi potrebnih zmogljivosti za ocenjene količine (mešanega)
prometa na povezavi Fehmarn Belt.
Poleg tega obstajajo še drugi pomembni povzročitelji stroškov, ki niso povezani s povečanjem
hitrosti, ampak z drugimi operativnimi zahtevami, ki jih je treba upoštevati. Projekt iz leta 2018
vsebuje več elementov, ki v letu 2008 niso bili predvideni in so popolnoma nepovezani s povečanjem
hitrosti. To sta zlasti tovorni terminal v Lübecku in pretvorniška postaja v Geninu, ki sama staneta
126 milijonov EUR. Dodatne nove značilnosti proge so povezane izključno s tovornim prometom,
zlasti so to parkirni tiri za tovorne vlake, ki bodo regionalnim potniškim vlakom in potniškim vlakom
na dolge razdalje omogočili, da jih prehitijo.
77. V zvezi s točko (b) želi Komisija opozoriti na naslednje:
(i) Pri Rail Baltica je bil določen nov rok za celostno upravljanje infrastrukture, saj je bila potrebna
nadaljnja analiza za dogovor o najboljši rešitvi.
(ii) Povezava Sena–Šelda do Zeebruggeja se trenutno preučuje, naložbeni načrt naj bi bil v skladu z
izvedbenim sklepom pripravljen do decembra 2023. Povezava naj bi bila zgrajena pred koncem
leta 2030.
Komisija ugotavlja, da je imel izvedbeni sklep o povezavi Sena–Šelda bistveno vlogo pri tem,
da so francoske strani dosegle dogovor o financiranju kanala Sena–severna Evropa, ki je bil
nujno potreben. Zato je izvedbeni sklep glede na njegov znaten vpliv finančnega vzvoda na
zagotavljanje izgradnje manjkajoče povezave (kanal Sena–severna Evropa), brez katere bi bilo
še težje zagotoviti sklep o naložbi za izgradnjo povezave Zeebrugge, dejansko spodbudil,
kolikor je mogoče, izgradnjo ustreznih odsekov.
79. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke od 16 do 18.
80. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavka od #25 do #26.
Priporočilo 1 – Uporaba sedanjih orodij ter revizija in uveljavljanje dolgoročnega načrtovanja
Komisija sprejema priporočila 1a), 1b) in 1c). Vendar bo natančna vsebina predloga Komisije odvisna
od pripravljalnih ukrepov, vključno z oceno učinka, katere rezultata še ni mogoče predvideti.
Komisija delno sprejema priporočilo 1d).
V zvezi s točko d) trenutno poteka zakonodajni postopek, rezultatov pa ni mogoče vnaprej predvideti.
Komisija bo države članice podpirala pri izvajanju prihodnjega pravnega akta, ko bo ta sprejet.
81. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavek 27 in okvir 2.
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82. Ker koncept VPI v pravnem okviru EU nima ustreznice, doslej opravljena analiza ni mogla
popolnoma sovpadati s konceptom, kot ga je opredelilo Evropsko računsko sodišče. Komisija meni,
da so bile analize stroškov in koristi pravilno uporabljene kot orodje za sprejemanje odločitev.
Komisija se sklicuje tudi na svoje odgovore na odstavke od 31 do 38.
83. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke od 40 do 44.
Priporočilo 2 – Zahtevanje boljše analize pred odločitvijo o zagotovitvi sofinanciranja EU za
naložbe, kot so VPI
Komisija ne sprejema priporočila, saj se sklicuje na visoko kakovostno strateško analizo stroškov in
koristi na širši ravni megaprojekta, ki ne ustreza nobeni obstoječi pravni opredelitvi.
V okviru IPE morajo vloge za projekte gradenj vključevati socialno-ekonomsko analizo stroškov in
koristi, ki kaže pozitivne rezultate, ki v primeru železnice za visoke hitrosti običajno upošteva različne
alternative. Komisija vložnikom priporoča, naj uporabijo skupno metodologijo, ki se uporablja za
kohezijsko politiko.
Pri deljenem upravljanju bo Komisija zagovarjala uporabo ustreznih metodologij ocenjevanja (kot je
analiza stroškov in koristi) za obsežne naložbe v koridorje TEN-T, če se bo to štelo za potrebno za
zagotovitev skladnosti s členom 67 predloga uredbe o skupnih določbah in ob upoštevanju stopnje
analize, ki je potrebna in primerna za vsako obravnavano naložbo v skladu z mednarodno najboljšo
prakso ter da se omogoči ozaveščena izbira politike v zvezi s specifičnimi naložbami, ki naj bi se
izvedle, ter tudi potrebe po optimalnih naložbenih možnostih.
Vendar Komisija ponavlja, da so merila, ki jih je treba upoštevati pri izbiri posameznih dejavnosti,
določena na ravni programov, za katere so odgovorni organi upravljanja, ter v skladu z zahtevami iz
člena 67 predloga uredbe o skupnih določbah. Komisija lahko sodeluje pri opredelitvi teh meril prek
udeležbe pri delu odbora za spremljanje, torej izključno v svetovalni vlogi.
84. Komisija se sklicuje na svoj odgovor na odstavek 45.
85. Komisija meni, da velikost, obseg in proračun ukrepov ustrezajo namenu.
Posebna dodelitev proračunskih sredstev EU za specifične velike projekte ni predvidena v pravni
podlagi IPE in v vsakem primeru ne bi pospešila njihovega izvajanja. Stopenjski pristop zmanjšuje
tveganje izgube odobritev za prevzem obveznosti v primeru zamude pri projektu.
Komisija poudarja, da spremembe pri zasnovi in obsegu niso edini povzročitelj stroškov in prinašajo
tudi dodatne koristi.
Komisija je leta 2018 naročila pregled „Ocena stroškov na enoto (standardne cene) za železniške
projekte“ za vse naložbe v železnice (vključno s tistimi, ki jih financira EU) v obdobju 2000–2020, ki
je pokazal precej manjše razlike v stroških kot so pri VPI, vključenih v vzorec Računskega sodišča;
več kot 50 % projektov je imelo razpon +10 % prekoračitev/prihrankov pri stroških.
Komisija se sklicuje tudi na svoje odgovore na odstavke od 46 do 51.
86. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke od 53 do 60.
Priporočilo 3 – Okrepitev upravljanja sofinanciranja EU, ki ga izvaja Komisija, za ukrepe, ki so
del megaprojektov (podobni VPI)
Komisija ne sprejema priporočila, saj tako koncept VPI kot koncept megaprojektov nimata pravne
podlage, ki bi Komisiji omogočala, da v okviru razpisov za zbiranje predlogov določi posebne
prednostne naloge financiranja.
Kar zadeva odstavek (a), je bila v predlogu o IPE II že vzpostavljena boljša povezava med delovnim
načrtom za koridor in izborom projektov IPE, kar omogoča boljše prednostno razvrščanje financiranja
EU. Predlog še vedno čaka na sprejetje s strani sozakonodajalcev.
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V zvezi z odstavkom (b) Komisija poudarja, da je pri neposrednem upravljanju podpora EU za
ukrepe, ki so del VPI, že organizirana v zelo omejenim številu sporazumov o dodelitvi nepovratnih
sredstev, včasih v enem samem. Pri konkurenčnih razpisih za zbiranje predlogov morajo nosilci
projektov predstaviti zrele ukrepe, ki prispevajo k uresničitvi celotnega projekta, v skladu z
doseženim napredkom in zrelostjo. Samo en sporazum o nepovratnih sredstvih lahko škoduje uspešni
in pravočasni izvedbi projekta. Konkurenčni razpisi in načelo „uporabi ali izgubi“ zagotavljajo
spodbude za nosilce projektov, da predstavijo dobre in zrele predloge ter pravočasno porabijo
sredstva.
Pri deljenem upravljanju Komisija ponavlja, da so merila, ki jih je treba upoštevati pri izbiri
posameznih dejavnosti, določena na ravni programov, za katere so odgovorni organi upravljanja. Pri
tem morajo organi upravljanja zagotoviti, da so vse dejavnosti skladne s standardi kakovosti, ki so
jasno navedeni v členu 67 predloga uredbe o skupnih določbah, in veljavnimi pravili o upravičenosti
za zadevne odhodke.
Kar zadeva odstavek (c), so vzpostavljeni postopki za zagotovitev ustreznega pregleda, zato Komisija
meni, da ustanovitev namenskega strokovnega centra ni potrebna.
Poleg tega Komisija meni, da je upravičencem in organom, pristojnim za programe, že ponudila
svetovalna orodja. Državam članicam bo še naprej na voljo tehnična pomoč za pripravo projektov
prek svetovalnega vozlišča InvestEU, vključno z JASPERS. Finančna podpora iz programov bo na
voljo za podporo pripravi projektov, razpisnih postopkov in izvajanja.
Komisija prav tako poudarja, da so se naknadne ocene in študije izvajale sistematično ter da se je
nadaljnje spremljanje izvajalo s pomočjo že obstoječih struktur in postopkov. Poleg tega je
kombiniranje treh mehanizmov financiranja (IPE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Kohezijskega sklada ter instrumentov EIB) že omogočeno. Predlog uredbe o skupnih določbah za
obdobje po letu 2020 prav tako predvideva ta mehanizem.
87. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke od 61 do 67.
88. Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke od 68 do 72.
89. Komisija se sklicuje na svoj odgovor na odstavek 77.
Priporočilo 4 – Upoštevanje izkušenj z izvedbenimi sklepi in krepitev vloge evropskih
koordinatorjev
Komisija delno sprejema priporočilo 4a). Komisija namerava sprejeti izvedbene sklepe za večje
čezmejne projekte, vendar to ne bo pogoj za sofinanciranje EU, ne glede na način upravljanja.
Komisija ne sprejema priporočila 4b). Komisija meni, da razširitev obsega izvedbenih aktov ne bi
smela vključevati sprejetja izvedbenih sklepov za projekte „s čezmejnim vplivom“.
Komisija sprejema priporočilo 4c). Vendar bo natančna vsebina predloga Komisije odvisna od
pripravljalnih ukrepov, vključno z oceno učinka, katere rezultata še ni mogoče predvideti.
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Revizijska ekipa
V posebnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih revizij politik in
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna.
Sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri
tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali
porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.
To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast
in vključevanje, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova.
Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča Oskar Herics, pri njej pa sta
sodelovala vodja njegovega kabineta Thomas Obermayr in vodilni upravni uslužbenec
Emmanuel Rauch.
Vodja naloge je bil Luc T’Joen, revizijsko ekipo pa so sestavljali Milan Smid, Erki Must,
Guido Fara, Manja Ernst, Katarzyna Solarek, Andras Feher, Sabine Maur-Helmes in
Richard Moore.

Od leve proti desni: Thomas Obermayr, Guido Fara, Emmanuel Rauch,
Katarzyna Solarek, Erki Must, Manja Ernst, Milan Smid, Luc T’Joen, Richard Moore,
Sabine Maur-Helmes, Oskar Herics in Andras Feher.
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Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je
revidiralo, kako je Komisija upravljala osem čezmejnih prometnih
megaprojektov v trinajstih državah članicah. To so ključne
manjkajoče povezave za povezovanje nacionalnih omrežij za
vzpostavitev evropskih prometnih koridorjev brez ovir. Skupni
ocenjeni stroški izbranih vodilnih prometnih infrastruktur (VPI) so
znašali 54,0 milijarde EUR, od česar je EU do danes plačala
3,4 milijarde EUR.
Sodišče je ugotovilo, da je malo verjetno, da bo jedrno omrežje
pripravljeno za uporabo do leta 2030, kot je bilo načrtovano
leta 2013. Zaradi zamud pri izgradnji in začetku uporabe teh
megaprojektov je ogroženo uspešno delovanje petih od devetih
koridorjev TEN-T. Sodišče je našlo primere slabega načrtovanja in
neučinkovitega izvajanja. Nadzor nad pravočasnim dokončanjem
omrežja, ki ga izvaja Komisija, ima slabosti in je distanciran,
vendar ima Komisija na voljo orodje, ki bi ga bilo mogoče
nadgraditi za izboljšanje smotrnosti.
Za izboljšanje dobrega finančnega poslovodenja teh več milijard
eurov vrednih infrastrukturnih naložb Sodišče daje več priporočil
za podpiranje dolgoročnega načrtovanja, upravljanja in nadzora
teh naložb.
Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena
287(4) PDEU.

