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Összefoglaló
I A nagyszabású infrastrukturális projektek kiemelt fontosságúak az Unió

transzeurópai közlekedési hálózatának megvalósítása szempontjából. 2013 óta az Unió
egyik fő célkitűzése, hogy 2030-ig elkészüljön a közlekedési infrastruktúra
törzshálózata, illetve 2050-ig kiépüljön egy átfogó hálózat, amely az Unió valamennyi
régióját megközelíthetővé tenné és biztosítaná összekapcsoltságukat.

II Az Európai Bizottság felel az uniós szintű közlekedési politika kidolgozásáért és

végrehajtásáért, a közös érdekű projektek meghatározásáért és támogatásáért, illetve
az ilyen, tagállamok és projektgazdák által végrehajtott nagyszabású projektek uniós
társfinanszírozásának irányításáért.

III Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető

információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon alapuló áttekintés. Célja,
hogy összehasonlítsa a nagyszabású infrastrukturális projektek végrehajtására
vonatkozó uniós keretrendszert az áttekintésben szereplő más országok (Ausztrália,
Kanada, Egyesült Államok, Svájc, Franciaország és Norvégia) ilyen kereteivel, és ennek
során azonosítsa ezen országok olyan gyakorlatait, amelyeket a Bizottság és a politikai
döntéshozók felhasználhatnak a jövőbeli uniós támogatásnyújtás során. Áttekintésünk
hozzá fog járulni a TEN-T rendelet folyamatban lévő felülvizsgálatához is.

IV Öt fő lépést határoztunk meg a nagyszabású közlekedési projektek megvalósítási

folyamatában (a stratégia meghatározása, a projektek koordinációja, a finanszírozandó
projektek kiválasztása, a projektek nyomon követése és a projektek utólagos
értékelése). A folyamat minden egyes lépése tekintetében tájékoztatást nyújtunk az
uniós keretrendszer fő jellemzőiről. Ismertetjük továbbá az uniós vonatkozású
ellenőrzéseink során korábban feltárt hiányosságokat. Néhány hiányosság kapcsán
tárgyaljuk azt is, hogy a vizsgált országokban milyen gyakorlatokat találtunk.
Véleményünk szerint az ilyen gyakorlatok – noha a végrehajtásukat nem ellenőriztük –
kialakítása példát adhat az említett hiányosságok orvoslásához, feltéve hogy
megfelelően hozzáigazítják őket az uniós feltételekhez, és ha a végrehajtásuk is
eredményes.
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V Az uniós keretben feltárt hiányosságokat globális perspektívából vizsgálva a

kiválasztott országokban nem találtunk olyan gyakorlatot, amely hasznosnak
bizonyulhatna a stratégiameghatározási folyamattal kapcsolatos hiányosságok
kezelésében. Az elemzés céljára kiválasztott hat uniós társfinanszírozású projekt
zöménél ezenkívül a globális referenciaértékhez viszonyítva kisebb eltérések
tapasztalhatóak a ténylegesen felmerült költségek és a becsült költségvetés között.
A koordinációhoz, a kiválasztáshoz, a nyomon követéshez és az utólagos értékeléshez
kapcsolódó folyamatok tekintetében mégis úgy véljük, hogy a Bizottságnak és a
politikai döntéshozóknak ihletet adhatnak a külföldön megfigyelt és az
áttekintésünkben ismertetett gyakorlatok. Ugyanez igaz a késedelmekre nézve is,
hiszen a hat uniós társfinanszírozású projekt többségénél átlagosan hosszabb késések
mutatkoznak az ütemtervhez képest, mint a hasonló projekteknél világszerte. A másutt
megfigyelt gyakorlatokat ugyan vélhetőleg nem lehet közvetlenül átültetni a jelenlegi
uniós keretrendszerbe, de azért gondolatébresztőként szolgálhatnak és szükség esetén
hozzá lehet őket igazítani az uniós viszonyokhoz.

VI E tekintetben négy nehézséget azonosítottunk a nagyszabású közlekedési

projektek jövőbeni bizottsági támogatása kapcsán. Ezek a következők:
o

Hogyan hangolhatóak össze szorosabban az uniós és a nemzeti közlekedési
stratégiák, miként érhető el a fő közlekedési folyosókat érintő projektek
tervezésének és végrehajtásának jobb felügyelete?

o

Hogyan biztosítható a projektkiválasztási szakaszban, hogy megfelelően
megvizsgálják a költség-haszon elemzéseket? Milyen módosításokat eszközöljön a
Bizottság a projektkiválasztásra és az uniós finanszírozás elosztására irányuló
módszerében ahhoz, hogy tovább csökkenjen a projektgazdák adminisztratív
terhe?

o

Hogyan valósítható meg kockázatközpontúbb bizottsági megközelítés az uniós
társfinanszírozású projektek nyomon követésében a hatókör azáltali kiterjesztése
mellett, hogy a projektgazdák számára előírják az végeredmény-mutatókról és az
érdekeltek közötti elfogadottságról való beszámolást?

o

Hogyan biztosítható az Unió által társfinanszírozott nagyszabású közlekedési
infrastrukturális projektek olyan szisztematikus utólagos értékelése, amely a
pénzügyi mutatók vagy outputok helyett a végeredményekre összpontosít?
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Bevezetés
Nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek

01 A nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek (a továbbiakban:

nagyszabású közlekedési projektek) kulcsszerepet játszanak a közlekedési
hálózatokban, még sincs világ- vagy uniós szinten általánosan elfogadott meghatározás
arról, hogy mi minősül nagyszabású közlekedési projektnek. A leggyakrabban
alkalmazott kritérium az, hogy a teljes projektköltség tekintetében mely határérték
felett minősül az adott projekt nagyszabású infrastrukturális projektnek: a szokásos
érték vagy 1 milliárd dollár 1 (mintegy 830 millió euró), vagy 500 millió euró 2.

Transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T)

02 Az uniós közlekedéspolitika célkitűzése, hogy egész Európára kiterjedő egységes

közlekedési térséget valósítson meg 3. Az 1990-es évek óta az egyik legfontosabb
operatív célkitűzés a transzeurópai közlekedési hálózatnak (TEN-T), azaz a közúti,
vasúti, belvízi, tengeri és légi személy- és áruszállítás egész Európára kiterjedő
hálózatának a megvalósítása. A legelső TEN-T iránymutatások 4 a zömében nagyszabású
közlekedési projektnek tekinthető „kiemelt projektek” listáját helyezték előtérbe.

1

B. Flyvbjerg, “What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project
Management Journal, 45. évfolyam, 2. szám, 2014, 6–19. o.

2

COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in
the European Union, 2010.

3

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának
170–172. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 47. o.).

4

Az Európai Parlament és a Tanács 1996. július 23-i 1692/96/EK határozata a transzeurópai
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (HL L 228.,
1996.9.9., 1. o.).

7

03 2013-ban az Európai Parlament és a Tanács rendeletet

fogadott el, amely
meghatározta a közlekedési infrastruktúrák kilenc törzshálózati folyosót magában
foglaló „törzshálózatát”: ez képezi a 2030-ig megvalósítandó fenntartható
multimodális európai közlekedési hálózat gerincét (lásd: 1. ábra). Ezt kiegészítve folyik
egy „átfogó hálózat” kialakítása, amely 2050-re az Unió valamennyi régióját – még a
távoli, szigeti és legkülső régiókat is – megközelíthetővé tenné és összekapcsolná
egymással. A TEN-T rendeletnek jelenleg zajlik a felülvizsgálata 6.
5

1. ábra. A TEN-T törzshálózati folyosói

1316/2013/EU RENDELET – HL L 348., 2013.12.20.

Forrás: Európai Bizottság. 2020. december.

5

Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról
(HL L 348., 2013.12.20., 1. o.). Ezt a rendeletet 2021. július 14-én aktualizálták az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1153 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 249., 2021.7.14., 38. o.).

6

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,
2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348.,
2013.12.20., 1. o.) 54. cikke.

8

04 A nagyszabású közlekedési projektek stratégiai jelentőséggel bírnak a TEN-T

törzshálózat megvalósítása szempontjából, mivel alapvető fontosságúak a szűk
keresztmetszetek megszüntetéséhez és a – sok esetben határon átnyúló szakaszon –
hiányzó összeköttetések pótlásához. Mivel e projektek várhatóan igen nagy hatást
gyakorolnak majd a közlekedési hálózatra, gyakran tekintik őket a jövőbeli személy- és
áruforgalom változásait alapvetően befolyásoló tényezőknek 7. A környezetbarátabb és
fenntarthatóbb közlekedési módokkal – például vasúttal – kapcsolatos projektek
egyben a modális (vagyis az egyes közlekedési módok közötti) váltás, valamint az
európai zöld megállapodásról szóló kezdeményezésben 8 megfogalmazott
környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések megvalósítására irányuló
szakpolitikák sarokkövei.

A közlekedéspolitika és az uniós társfinanszírozású nagyszabású
infrastrukturális projektek tervezése és végrehajtása

05 Uniós szinten a közlekedéspolitika kidolgozása és végrehajtása az Európai

Bizottság, azon belül is a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság (DG MOVE)
feladata. Ez főként szakpolitikai dokumentumok és jogalkotási javaslatok közzététele
révén történik. A TEN-T hálózat tekintetében a Bizottság feladata az, hogy
iránymutatásokat dolgozzon ki, közös érdekű projekteket határozzon meg és
támogasson, valamint az átjárhatóság biztosítására irányuló intézkedéseket hajtson
végre 9. A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság (a TEN-T
bizottság) segíti, amely jogilag kötelező erejű véleményt nyilvánít a Bizottság
végrehajtási jogi aktusokhoz kapcsolódó jogalkotási javaslatairól 10.

7

Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, 2012. december, 16–17. o.

8

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Az európai zöld
megállapodás”, COM(2019) 640 final, 2019.12.11.

9

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának
171. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 47. o.).

10

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,
2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348.,
2013.12.20., 1. o.) 52. cikke.

9

06 A Bizottság más főigazgatóságai is részt vehetnek a nagyszabású közlekedési

projektekhez kapcsolódó tevékenységekben, főként az uniós társfinanszírozásra
pályázó projektek esetében (lásd még: 10. bekezdés). Például a Környezetvédelmi
Főigazgatóság (DG ENV) megvizsgálhatja azt, hogy a kérelmek megfelelnek-e az uniós
környezetvédelmi jogi keretnek, többek között az érdekelt felek bevonása
tekintetében.

07 A tagállamok feladata, hogy az uniós szinten elfogadott célkitűzésekkel

összhangban kidolgozzák a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó nemzeti
stratégiáikat vagy terveiket (lásd: 03. bekezdés). Ők határoznak arról is, hogy mely
projekteket valósítják meg, és hogyan hajtják végre és finanszírozzák azokat. A nemzeti
hatóságok gondoskodnak a szükséges környezeti hatásvizsgálatokról és építési
engedélyekről.

08 Végül pedig a projektgazdák – vagy a projektek végrehajtását tagállami szinten
végző szervezetek, vagy határokon átnyúló közös vállalkozások – felelősek a
nagyszabású infrastrukturális projektek tényleges végrehajtásáért.

Nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek uniós
társfinanszírozása

09 A nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektekhez nyújtott uniós
társfinanszírozásnak két fő forrása van:
o

az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok), amelyek magukban
foglalják az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós Alapot (KA),
amelyek irányítása a Bizottság és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik.
Ezen alapok esetében a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG
REGIO) hagyja jóvá a tagállamok által kidolgozott beruházási programokat, és
követi nyomon azok végrehajtását. A konkrét projektek társfinanszírozásáról szóló
határozathozatal hatáskörét a nemzeti vagy regionális irányító hatóságok
gyakorolják;

10
o

a TEN-T és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 11 programjai: ezeket
közvetlenül a Bizottság irányítja, amely felel a támogatások odaítéléséért és
végrehajtásuk nyomon követéséért. A támogatáskezelési tevékenységeket a
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság nevében az Európai Éghajlatpolitikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA)
végzi.

10 Mivel az uniós jogi keret nem határozza meg külön kategóriaként a nagyszabású

közlekedési projekteket, ezért nem állnak rendelkezésre átfogó adatok az ilyen
projektekhez nyújtott uniós társfinanszírozás összegéről. A 2007 és 2020 közötti
időszakban az uniós költségvetés több mint 109 milliárd eurót különített el a TEN-T
hálózat közlekedési infrastrukturális projektjeire (függetlenül azok méretétől). Az
1. táblázat bemutatja a két legutóbbi többéves pénzügyi keretre vonatkozó előirányzat
részleteit, így a 2021–2027-es TPK-ra vonatkozóan javasolt jelenlegi összeget is. Az
uniós társfinanszírozás a projektek teljes elszámolható költségének legfeljebb 85%-át
teheti ki 12, a fennmaradó részt a nemzeti költségvetésből vagy egyéb forrásokból kell
fedezni.

1. táblázat. A TEN-T hálózaton megvalósítandó közlekedési
infrastrukturális projektek számára a 2007–2020-as időszak során
elkülönített uniós finanszírozás és a 2021–2027-es időszakra tervezett
összegek (milliárd euró)
Finanszírozási
program
ERFA és Kohéziós
Alap/esb-alapok
TEN-T/CEFKözlekedés
Összesen

2007–2013

2014–2020

Összesen

2021–2027

44,2

33,3

77,5

Az operatív
programokban
kerül
meghatározásra

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Forrás: Európai Számvevőszék, nyilvánosan elérhető adatok alapján. 2014-ben a TEN-T program helyébe
a CEF-program lépett.

11

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

12

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre vonatkozóan lásd: az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) 11. cikke.

11

11 Ezen uniós költségvetésből finanszírozott programok mellett az Európai

Beruházási Bank 2007 és 2020 között 150,6 milliárd euró összegű kölcsönt nyújtott
uniós közlekedési projektekhez.

Korábbi ellenőrzéseink és áttekintéseink

12 Az elmúlt években több ellenőrzési jelentést és áttekintést is közzétettünk az

Unió közlekedéspolitikájáról, többek között a nagyszabású közlekedési infrastrukturális
projektekről (lásd: I. melléklet).

13 2020-ban éppen azt értékeltük, hogy a Bizottság miként irányítja az uniós

társfinanszírozású nagyszabású közlekedési infrastrukturális projekteket 13. Határokon
átnyúló hatású nagyszabású közlekedési infrastrukturális projekteket vizsgáltunk meg,
a kilenc törzshálózati folyosó közül hétre vonatkozóan. E projektek mindegyikének
összköltsége meghaladta az 1 milliárd eurót. Mostani áttekintésünk lehetőséget nyújt
az érintett folyamatok mélyrehatóbb elemzésére és más országok folyamataival való
összevetésére.

13

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”.

12

Az áttekintés célja, hatóköre és
módszere
14 Jelen áttekintésünk hasznos információkkal szolgál az érdekelt felek és a

nyilvánosság számára, mivel globálisabb összefüggésben vizsgálja az Unió által
társfinanszírozott nagyszabású közlekedési projektek megvalósítására szolgáló
folyamatokat. Áttekintésünk hozzá fog járulni a TEN-T rendelet folyamatban lévő
felülvizsgálatához is.

15 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető
információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon alapuló áttekintés. Célja,
hogy összehasonlítsa a nagyszabású infrastrukturális projektek végrehajtására
vonatkozó uniós keretrendszert az elemzésre kiválasztott más országok ilyen
keretrendszereivel, és ezáltal azonosítson olyan további gyakorlatokat, amelyek
hasznosnak bizonyulhatnak a Bizottság és a politikai döntéshozók számára a jövőbeli
uniós támogatások nyújtása során.

16 Az összevetéshez a nagyszabású közlekedési projektek megvalósításának öt fő

folyamatát azonosítottunk (lásd: 2. táblázat). Ezt követően – a hatékony és
eredményes projektvégrehajtásra vonatkozó nemzetközi ajánlások (pl. IMF, OECD –
lásd: II. melléklet) figyelembe vételével – összehasonlítottuk az uniós szinten
elfogadott folyamatokat a vizsgált országok hasonló folyamataival. A kiválasztási,
nyomonkövetési és utólagos értékelési folyamatokat illetően elemzésünket a CEFtámogatásokra összpontosítottuk (lásd: 10. bekezdés). Hat uniós társfinanszírozású
nagyszabású közlekedési projekt esetében egy külső szakértő által kezelt
referenciaadat-készlet alapján megvizsgáltuk azt is, hogy betartották-e a költség- és
ütemterveket ahhoz képest, amit a projekt kivitelezéséről szóló határozat
időpontjában eredetileg elfogadtak. Ez az adatkészlet több száz, világszerte
végrehajtott közlekedési projektről tartalmaz információt (lásd: III. melléklet).

13

2. táblázat. Az áttekintésben vizsgált folyamatok
Folyamat

A folyamat céljai

Az áttekintés
szempontjából releváns
uniós keret

A stratégia
meghatározása

Hosszú távú stratégiai
közlekedési terv kidolgozása

Szakpolitikai
dokumentumok és a
jelenlegi TEN-T
iránymutatások

A projektek közötti
koordináció

Az egymással összefüggő
projektek koordinált
tervezése és végrehajtása,
valamint a közlekedési
stratégiák összehangolása az
egyes irányítási szintek
között

Az uniós koordinátorok
szerepe és a
rendelkezésre álló jogi
eszközök

A finanszírozandó
projektek kiválasztása

A legnagyobb hozzáadott
értéket biztosító projektek
társfinanszírozásának kiemelt
kezelése a projektgazdákra
háruló adminisztratív terhek
csökkentése mellett

A CEF-ből nyújtandó
finanszírozásra javasolt
intézkedések kiválasztása

A finanszírozott
projektek nyomon
követése

A projektek végrehajtásában
elért haladás nyomon
követése a végrehajtási
kockázatok figyelembe
vételével, illetve a
teljesítmény figyelemmel
kísérése az outputok és
végeredmények
tekintetében

A CEF-támogatások
végrehajtásának nyomon
követése

A finanszírozott
projektek utólagos
értékelése

A társfinanszírozott
projektek végeredményeinek
értékelése az üzembe
helyezésüket követően, a
közpénzek felhasználásával
kapcsolatos
elszámoltathatóság és
átláthatóság növelése,
valamint a jövőben
hasznosítható tanulságok
levonása érdekében

A CEF által támogatott
projektek utólagos
értékelése

Forrás: Európai Számvevőszék, az OECD és az IMF ajánlásai alapján.

14

17 A következő részben a folyamat mind az öt lépése tekintetében tájékoztatást

nyújtunk az uniós keret fő jellemzőiről. Ezt követően ismertetjük az ellenőrzéseink
során korábban uniós szinten megfigyelt hiányosságokat, amelyek nagyszabású
közlekedési infrastrukturális projektek esetében bárhol másutt is előfordulhatnak a
világon. Néhány hiányosság kapcsán idevágó példákat ismertetünk a vizsgált
országokban megfigyelt gyakorlatok közül. Véleményünk szerint az ilyen gyakorlatok –
noha a végrehajtásukat nem ellenőriztük – kialakítása példát adhat az említett
hiányosságok orvoslásához, feltéve hogy megfelelően hozzáigazítják őket az uniós
feltételekhez, és ha a végrehajtásuk is eredményes.

18 Áttekintésünkhöz a következő négy nem uniós országot választottuk ki:

Ausztrália, Kanada, Svájc és az Egyesült Államok. A négy vizsgált ország különbözik
területe, népessége, domborzata és meglévő infrastruktúrája tekintetében (lásd:
IV. melléklet). Ezek fontos tényezők, amelyek befolyásolják az infrastruktúra-hálózat
kialakítását. Ausztráliában a legnagyobb hosszúságú például az egy főre jutó közút- és
vasúthálózat, ami az alacsony népességgel és az ország nagy területével magyarázható.
Ugyanakkor a négy országban hasonló szinten áll a közlekedési infrastruktúra
versenyképessége 14, és többszintű irányítási rendszer működik, amelyben a szövetségi
szervezeti egységek a regionális vagy helyi hatóságokkal együttműködve hajtják végre
a nagyszabású infrastrukturális projekteket.

14

Világgazdasági Fórum, Global Competitiveness Report 2019.

15

19 Ezenkívül Norvégiát és Franciaországot is felvettük a vizsgálatba, tekintettel a

nagyszabású közlekedési projektek utólagos értékelése terén szerzett széles körű
tapasztalataikra, amelyeket a szakpolitikai tanulmányok és a szakirodalom is gyakran
hangsúlyoz 15.

20 Áttekintésünk kiindulópontját a korábbi számvevőszéki jelentésekben – például
az uniós közlekedési infrastruktúrákra vonatkozó 2020. évi ellenőrzésünkben 16 –
megfogalmazott észrevételek, valamint a vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos
bizottsági álláspont adta (lásd: V. melléklet). Az áttekintés alapjául szolgáltak az
alábbiakkal folytatott interjúk és konzultációk is:
o

az Európai Bizottság (DG ENV, DG MOVE és DG REGIO), a CINEA és az Európai
Beruházási Bank képviselői;

o

a vizsgált országok nagyszabású közlekedési projektek megvalósításáért felelős
illetékes közigazgatásának és szerveinek képviselői;

o

a téma szakértői (lásd: VI. melléklet).

21 Az áttekintés nem foglalkozik az egyes nagyszabású közlekedési projektek

részletes tervezési és kivitelezési folyamataival, mivel ezek gyakran a projektgazdák
felelősségi körébe tartoznak, nem pedig az e projektekhez társfinanszírozást nyújtó
kormányéba. Hasonlóképpen nem térünk ki az infrastruktúra üzembe helyezését
követő üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos kérdésekre sem (lásd: 2. ábra).

15

Többek között: Nemzetközi Közlekedési Fórum, Ex-Post Assessment of Transport
Investments and Policy Interventions, 2017.2.28.; D. Meunier, M. Welde, „Ex-post
evaluations in Norway and France”, Transportation Research Procedia, 26. évfolyam, 2017,
144–155.

16

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”.

16

2. ábra. A projekt megvalósítását segítő öt folyamat
A projektek közötti
koordináció
A finanszírozandó projektek
kiválasztása

A közlekedési
infrastruktúra
Projekt

Tervezési szakasz
Kialakítási szakasz
Kivitelezési szakasz

A finanszírozott projektek
utólagos értékelése

A stratégia meghatározása
Közlekedési
infrastruktúra
Üzemeltetés

Átadási szakasz
Üzemeltetés és karbantartás

Közlekedési
infrastrukturális
projektek megvalósítása
A finanszírozott projektek
nyomon követése

Forrás: Európai Számvevőszék.
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Elemzés
Az öt vizsgált folyamat
A stratégia meghatározása

22 A nagyszabású közlekedési projektek tőkeigényesek és hosszú végrehajtási

időkeretet igényelnek. Üzembe helyezésüket követően várhatóan évtizedekig jelentős
hatást gyakorolnak a közlekedési hálózat teljesítményére, mind uniós, mind tagállami
szinten. Ezért kulcsfontosságú, hogy az ilyen projekteket egy szélesebb körű
közlekedési infrastrukturális stratégia vagy terv részeként tervezzék meg.

23 A 3. táblázat áttekintést nyújt a stratégia meghatározásához vizsgált fő

jellemzőkről, a jellemzően uniós szinten jelentkező hiányosságokról, valamint a vizsgált
országokban észlelt gyakorlatokról.

3. táblázat. A stratégia meghatározása: főbb jellemzők, uniós
vonatkozású hiányosságok és a nem uniós országokban észlelt
gyakorlatok
Fő jellemzők
Európai Unió

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült
Államok

Meglét

Igen

Igen

Nem
(folyamatban)

Igen

Igen

Kötelező és nem
kötelező
szempontok

Igen

Igen

Nem
alkalmazható

Igen

Igen

Felelős szerv

Európai Parlament
és Tanács (TEN-T
rendelet)
Európai Bizottság
(szakpolitikai
dokumentumok)

Szövetségi
jogalkotó és
minisztérium
(DITRDC1)

Minisztérium
(Transport
Canada)

Szövetségi
jogalkotó és
minisztérium
(DETEC2)

Szövetségi
jogalkotó és
minisztérium
(DOT3)

Alkalmazási kör

Személy- és
teherszállítás

Személy- és
teherszállítás

Nem
alkalmazható

Személy- és
teherszállítás

Teherszállítás
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Fő jellemzők
Európai Unió

Ausztrália

Kanada

Egyesült
Államok

Svájc

Az infrastruktúra-prioritás típusa
A hálózat
befejezése

Igen

Nem

Nem
alkalmazható

Nem

Nem

A meglévő
hálózat
kapacitásának
növelése

Igen

Igen

Nem
alkalmazható

Igen

Igen

Új vagy
aktualizált
projektek

Mindkettő

Mindkettő

Nem
alkalmazható

Aktualizált

Mindkettő

Elsődleges
célkitűzés

Környezetvédelem,
összekapcsoltság
és az
infrastrukturális
hézagok
felszámolása

Kereskedelem

Nem
alkalmazható

Környezetvéd
elem

Kereskedelem

A pénzügyi
szükségletekre
vonatkozó
becslés

Igen

Nem

Nem
alkalmazható

Igen

Nem

Befejezési
határidő

Igen

Nem

Nem
alkalmazható

Nem

Nem

A vizsgált országokban észlelt gyakorlatok
Uniós vonatkozású hiányosságok
A rendelkezésre álló forrásokhoz képest
túl ambiciózus célkitűzések

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült
Államok

Nem találtunk

Nem találtunk

Nem találtunk

Nem találtunk

1

Infrastrukturális, Közlekedési, Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Minisztérium.

2

Környezetvédelmi, Közlekedési, Energiaügyi és Kommunikációs Minisztérium.

3

Közlekedési Minisztérium.

Forrás: Európai Számvevőszék.

24 Az Unió és az áttekintésben szereplő valamennyi ország rendelkezik átfogó

közlekedési infrastrukturális stratégiai kerettel, kivéve Kanadát, ahol folyamatban van
egy ilyen terv kidolgozása.

19

25 Ez a keret az Unióban és a vizsgált országokban is egy sor kötelező és nem

kötelező szempontból áll. Az Unióban a közlekedési stratégiai keretet a Bizottság által
nagyjából tízévente közzétett fehér könyvek határozzák meg, amelyek megszabják az
Unió által a közlekedési ágazatban elérendő fő stratégiai célkitűzéseket. A legutóbbi
fehér könyvet 2011-ben tették közzé 17: ez tartalmazza a 2020-ig, 2030-ig és 2050-ig
teljesítendő célkitűzéseket. A Bizottság más stratégiai dokumentumokat is készít,
amelyek egyes közlekedési módokra vagy horizontális kérdésekre nézve kiegészítik a
fehér könyv célkitűzéseit. A közelmúltban, 2020 decemberében a Bizottság
fenntartható és intelligens mobilitási stratégiát 18 tett közzé, hogy a zöld
megállapodásra irányuló kezdeményezés fényében e téren aktualizálja az uniós
közlekedési ágazatra vonatkozó célokat (lásd: 04. bekezdés). E stratégiai
dokumentumok egyike sem bír jogilag kötelező erővel. Ami az infrastrukturális
projekteket illeti, a közlekedési hálózatra és az azt érintő projektek
minimumkövetelményeire vonatkozó hosszú távú meghatározást a 2013. évi TEN-T
rendelet tartalmazza, amely jogilag kötelező erejű (lásd: 03. bekezdés).

26 Az Unió és az egyes országok stratégiái az infrastruktúra-prioritás hatóköre és

típusa tekintetében különböznek egymástól. Az uniós stratégiai dokumentumok a
hálózat kiépítését és kapacitásnövelését tűzik ki célul, míg az egyes országok a meglévő
hálózati kapacitás növelésére összpontosítanak. E tekintetben a svájci stratégia
kifejezetten a meglévő infrastruktúra korszerűsítésére irányuló projekteket részesíti
előnyben az újak építésére irányulóakkal szemben. Az Egyesült Államok kivételével
valamennyi ország közlekedési stratégiája kiterjedt mind a személy-, mind a
teherszállításra.

27 Az általunk áttekintett közlekedési stratégiák elsődleges célkitűzéseik

tekintetében is eltérnek egymástól. Az uniós közlekedési stratégiát környezetvédelmi
megfontolások vezérlik (beleértve a modális váltást), és ez a tendencia csak tovább
erősödött a közelmúltban, az európai zöld megállapodás kapcsán (lásd: 25. bekezdés).
A stratégia célja továbbá az összekapcsoltság javítása, valamint a tagállamok és a
régiók közötti infrastrukturális hézagok felszámolása. Hasonló – ámbár jogszabályban
rögzített – környezetvédelmi célkitűzést a svájci keretrendszer határozott meg.

17

Európai Bizottság, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton
egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, COM(2011) 144,
2011.3.28.

18

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Fenntartható és intelligens mobilitási
stratégia – az európai közlekedés időtálló pályára állítása, COM(2020) 789, 2020.12.9.

20
Ausztrália és az Egyesült Államok stratégiájának fókuszában inkább a belső és a
határokon átnyúló kereskedelmi forgalom javítására való törekvés áll.

28 Csak az uniós és a svájci stratégia tartalmazott becslést arról, hogy a kitűzött

célok eléréséhez összességében mennyi beruházásra van szükség a közlekedési
infrastrukturális projektekben. Az uniós stratégia továbbá az egyetlen olyan stratégia,
amely határidőt szab a teljes hálózat kiépítésére (2030 a törzshálózat és 2050 az
átfogó hálózat esetében).
A rendelkezésre álló forrásokhoz képest túl ambiciózus célkitűzések

29 Korábbi jelentéseinkben

észrevételeztük, hogy az Unió stratégiai közlekedési
célkitűzései – különösen a TEN-T törzshálózat 2030-ig történő kiépítése – túlságosan
ambiciózusak, a rendelkezésre álló forrásokhoz képest is. Megállapítottuk például,
hogy valószínűleg nem megvalósítható a Bizottság azon terve, hogy 2030-ra
megháromszorozza a nagy sebességű vasúthálózat hosszát, és hogy reális hosszú távú
megvalósítási tervet kell kidolgozni.
19

30 Elemzésünk azonban nem tárt fel a vizsgált országokban az említett hiányosságok
orvoslásához példát adó, bevált gyakorlatokat.

A projektek közötti koordináció

31 A nagyszabású közlekedési projektek alapvető fontosságúak a szűk

keresztmetszetek megszűntetéséhez és a hiányzó összeköttetések megteremtéséhez,
amelyek az Unióban gyakran határon átnyúló szakaszon találhatóak. Az azonban, hogy
a hálózati összekapcsoltságot sikerül-e eredményesen javítani, gyakran olyan
egymással összekapcsolódó projektektől függ, amilyenek például az egy folyosó
mentén több tagállam által végrehajtott projektek vagy az egy alagút-infrastruktúra
projekthez hozzáférést biztosító vasútvonalak. Ezért a közlekedési infrastruktúrára
vonatkozó uniós és nemzeti tervek összehangolására, valamint az egymással
összefüggő projektek tervezésének és végrehajtásának koordinálására van szükség.

19

A Számvevőszék 9/2018. sz. áttekintése: „A sikeres közlekedési ágazat felé az Unióban: a
megoldásra váró feladatok”, 66. bekezdés; a Számvevőszék 19/2018. sz. különjelentése:
„Nagy sebességű vasút Európában: az uniós hálózat hiánya rosszul működő mozaikot
eredményez”, 23. bekezdés.

21

32 A 4. táblázat áttekintést nyújt a nagyszabású közlekedési projektek

koordinációját illetően vizsgált fő jellemzőkről, a jellemzően uniós szinten jelentkező
hiányosságokról, valamint a vizsgált országokban észlelt gyakorlatokról.

4. táblázat. A projektek koordinációja: főbb jellemzők, uniós
vonatkozású hiányosságok és a nem uniós országok eltérő gyakorlata
Fő jellemzők
Európai Unió
Projektvégrehaj
tási hatáskör

27 tagállam

Felelős szerv

Európai
Bizottság az
európai
koordinátorok
kal közösen

Uniós vonatkozású hiányosságok

Az uniós és a tagállami
közlekedési infrastrukturális
stratégiák és projektek
összehangolatlansága

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült Államok

8 szubföderális szerv
(államok/területek)

13 szubföderális
szerv
(tartományok vagy
területek)

Főként szövetségi

50 szubföderális
szerv (államok)

Minisztérium (DITRDC)

Minisztérium
(Transport
Canada)

Minisztérium
(Szövetségi
Közlekedési
Hivatal, FOT)

Minisztérium
(DOT)

A vizsgált országokban észlelt gyakorlatok
Ausztrália

Nem találtunk

Kanada

Svájc

Egyesült Államok

Nem találtunk

A regionális
közlekedési
terveket részletes
szövetségi
iránymutatások
alapján dolgozzák
ki és továbbítják a
szövetségi
kormánynak (36.
bekezdés).

A regionális
közlekedési
terveket részletes
szövetségi
iránymutatások
alapján dolgozzák
ki és továbbítják a
szövetségi
kormánynak (36.
bekezdés).
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Korlátozott bizottsági felügyelet
a folyosók mentén megvalósuló
projektek tervezése és
végrehajtása felett

A projektsorrendet
egy független
ügynökség javasolja
(39. bekezdés).

Nem találtunk

Nem találtunk

A szövetségi szint
teljes jogú tagként
vesz részt az általa
finanszírozott
projektek
felügyelőbizottságába
n (42. bekezdés).

A szövetségi szint
teljes jogú tagként
vesz részt az általa
finanszírozott
projektek
felügyelőbizottság
ában (42.
bekezdés).
Parlamenti
felügyeleti
bizottság és a FOT
által létrehozott
konzultatív
bizottságok (43.
bekezdés).

Nem találtunk

Nem találtunk

Forrás: Európai Számvevőszék.

33 Az Európai Unióban a projektek végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Ez minden vizsgált országban hasonlóan alakul, vagyis a végrehajtás a szubföderális
szervek (pl. államok vagy tartományok) hatáskörébe tartozik. Ez alól kivétel Svájc, ahol
a szövetségi szint közvetlenül felelős a vasúti hálózaton és a közúti hálózat egyes
részein megvalósítandó projektekért, a fennmaradó rész pedig a kantonok felelőssége.
Ebből következik, hogy a szövetségi és a szubföderális prioritások konvergenciájának
biztosítására koordinációs eszközöket és mechanizmusokat dolgoztak ki.

34 Uniós viszonylatban a Bizottság európai koordinátorokat nevezett ki, hogy

elősegítse a TEN-T rendeletben meghatározott kilenc törzshálózati folyosó mindegyike
mentén megvalósuló infrastrukturális projektek végrehajtását. A koordinátorok
együttműködnek a folyosó mentén elterülő tagállamok magas szintű döntéshozóival és
helyi érdekeltjeivel, és megszervezik a folyosóval foglalkozó fórum üléseit, ahol a
Bizottság, a nemzeti és regionális hatóságok és érdekelt felek megvitatják a
prioritásokat, és naprakész tájékoztatást nyújtanak a tervezett és folyamatban lévő
projektekről.

23
Az uniós és a tagállami közlekedési infrastrukturális stratégiák és projektek
összehangolatlansága

35 Az Unióban a tagállamoknak nemzeti közlekedési stratégiáikban figyelembe kell

venniük az uniós közlekedési infrastruktúra politikailag elfogadott, a TEN-T
rendeletben foglalt prioritásait 20. Nincs azonban erre irányuló jogi kötelezettség, és a
tagállamok egyelőre még tájékoztatás céljából sem nyújtják be nemzeti közlekedési
terveiket és programjaikat a Bizottságnak. Emiatt felmerül annak kockázata, hogy az
uniós és tagállami stratégiai prioritások nem lesznek összhangban egymással.
A Bizottság megbízásából nemrégiben készült vizsgálat 21 különbségeket tárt fel az
egyes tagállamok által jóváhagyott közlekedési tervek alkalmazási körei között,
valamint a tekintetben, hogy azok mennyire összeegyeztethetőek a TEN-T hálózat
2030-as befejezési határidejével. Ez jócskán megnehezíti a projektek közötti
koordinációt. Például a változó prioritások miatt Franciaországban elhalasztották egy
nagy sebességű vasútvonal munkálatainak megkezdését. A tervek szerint ez a projekt –
az Atlanti folyosó keretében – a már építési szakaszban lévő spanyolországi baszkföldi
vasúti projekthez kapcsolódott volna 22.

36 Az Egyesült Államokban arra találtunk példát, hogy az államok jogszabályilag

kötelesek a szövetségi szinten meghatározott minimális információkat és
elemzéseket belefoglalni közlekedési terveikbe. A szövetségi szintről részletes
módszertani iránymutatást is biztosítanak az ilyen elemzések elvégzéséhez, és az
államok összehangolás céljából megosztják terveiket a szövetségi kormánnyal 23.
Hasonlóak az előírások Svájcban is 24.

20

Az Európai Parlament 2017. január 19-i állásfoglalása az Unióban működő logisztikáról és az
új TEN-T folyosókon működtetett multimodális szállításról, 2015/2348(INI), HL L 242.,
2018.7.10., 15. o.

21

Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans
and programmes in Member States, 2021.

22

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 1. háttérmagyarázat.

23

Fixing America's Surface Transportation Act, vagy „FAST Act”, 8001. szakasz (49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, 1.2. szakasz (Kantonale Richtpläne).

24
Korlátozott bizottsági felügyelet a folyosók mentén megvalósuló projektek tervezése
és végrehajtása felett

37 Korábbi ellenőrzéseink során észrevételeztük

, hogy a Bizottság csak korlátozott
felügyeletet gyakorolt a folyosók mentén megvalósuló projektek tervezése és
végrehajtása felett. Mivel pedig a tagállamok prioritásait elsősorban saját helyzetük
határozza meg, megtehetik, hogy kevesebb figyelmet fordítanak az uniós
társfinanszírozású nagyszabású infrastrukturális projektek színhelyére, a határokon
átnyúló szakaszokra. Ez történt például a Brenner-bázisalagút esetében, ahol
Németország nem kezelte prioritásként az alagút északi megközelítési útvonalának
megépítését, noha az Unió Ausztriával és Olaszországgal együtt már 1986 óta valósít
meg beruházásokat a határokon átnyúló alagúton.
25

38 Ennek egyik oka az, hogy a TEN-T rendelet nem határozza meg uniós szinten a

folyosókon megvalósítandó kiemelt szakaszokat vagy projekteket. Ehelyett a folyosóval
foglalkozó fórum keretében a tagállamoktól és a projektgazdáktól kapott információkat
összegyűjtve olyan informális listát dolgoznak ki, amelyen a tagállamok által
prioritásként kezelendő egyedi projektek szerepelnek (lásd: 33. bekezdés).

39 Ausztráliában egy másik gyakorlat szerint jártak el: a szövetségi kormány

független ügynökséget állított fel, amely a közlekedési hálózattal kapcsolatos
szükségletek független elemzése alapján javaslatot tesz a kiemelt fontosságúnak
tekintett infrastrukturális projektek listájára (tervezett projektek) (lásd:
1. háttérmagyarázat).

25

A Számvevőszék 10/2020.sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 1. háttérmagyarázat és 24. bekezdés; a Számvevőszék 19/2018. sz.
különjelentése: „Nagy sebességű vasút Európában: az uniós hálózat hiánya rosszul működő
mozaikot eredményez”, 27. bekezdés; a Számvevőszék 8/2016. sz. különjelentése: „Vasúti
árufuvarozás az Unióban: az ágazat még nincs sínen”, 85. bekezdés.

25

1. háttérmagyarázat
Infrastructure Australia
2008-ban az ausztrál szövetségi kormány létrehozta az Infrastructure Australia
(IA) nevű szervezetet, hogy valamennyi kormányzati szinten, valamint a beruházók
és projektgazdák számára független tanácsadást nyújtson az infrastrukturális
beruházásokkal kapcsolatban. Ez az ügynökség nem biztosít finanszírozást,
független a kormánytól, de pénzforrásait a kormánytól kapja.
Ötévente stratégiai infrastrukturális ellenőrzéseket végez, amelyek előretekintő
értékelést nyújtanak Ausztrália jövőbeli infrastrukturális szükségleteiről. Ennek
alapján az ügynökség 15 évre szóló infrastrukturális gördülőtervet készít,
amelyben ajánlásokat fogalmaz meg a lehetséges szakpolitikai és irányítási
reformokra nézve. Emellett gördülő prioritáslistát vezet azokról az
infrastrukturális projektekről, amelyek közpénzek felhasználásával a hálózati
kapacitás növelése szempontjából a legtöbb hozzáadott értéket termelhetik.
A lista tartalmazza mind az államok és területek által benyújtott, mind az
ügynökség saját elemzése alapján azonosított projekteket.

40 Ami a folyosók mentén megvalósuló projektek végrehajtását illeti, a Bizottságnak

nem volt jogi eszköze arra, hogy előírja a tagállamok számára a folyosók meghatározott
szakaszainak megépítését vagy korszerűsítését, illetve hogy ezt a 2030-asnál korábbi
határidőre tegyék meg. 2018-ban ez megváltozott, amikor a Bizottság végrehajtási
határozatokat kezdett alkalmazni: ezek jogilag kötelező erejűek az érintett tagállamok
számára, és céljuk annak biztosítása, hogy egy projekt különböző szakaszainak
munkaütemtervei igazodjanak egymáshoz. Eddig három projekt esetében fogadtak el
ilyen határozatokat: ezek a balti államokon és Lengyelországon áthaladó Rail Baltica
nagy sebességű vasútvonal, a Belgium és Franciaország közötti Szajna–Schelde belvízi
összekötő útvonal, valamint a Spanyolország és Portugália közötti Evora–Mérida vasúti
kapcsolat.

41 E végrehajtási határozatoknak köszönhetően a Bizottság szorosabban tudta

felügyelni a törzshálózati folyosók tagállami megvalósítását 26, mivel ezek feljogosítják
az európai koordinátorokat és a Bizottság munkatársait, hogy megfigyelőként részt
vegyenek a projektirányító szervek ülésein. A Bizottság azonban kizárólag a határokon

26

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 89. bekezdés.

26
átnyúló szakaszokon megvalósuló projektek esetében és az érintett tagállamok
jóváhagyásával hozhat ilyen határozatot.

42 Két további példát is találtunk a projektek végrehajtása feletti szövetségi

felügyelet gyakorlatára. Ausztráliában és Svájcban a szövetségi szint teljes jogú
tagként képviselteti magát azon projektek felügyelőbizottságában vagy
irányítóbizottságában, amelyekhez finanszírozást nyújt. Ausztráliában – amennyiben a
határokon átnyúló koordináció mértéke vagy a projektek komplexitása megkívánja – a
szövetségi kormány külön struktúrát alakíthat ki a tervezési és építési szakaszok
közvetlen felügyeletére, amely felügyelet addig tart, amíg az infrastruktúrát elkészülte
után mindennapi üzemeltetésre át nem adják az államoknak.

43 Svájcban állandó parlamenti felügyeleti bizottságot

hoztak létre az Alpok alatti
új vasúti összeköttetés (NRLA) tekintetében, amely több bázisalagút (például a
Gotthárd-bázisalagút) építését is magában foglalta. A svájci Szövetségi Közlekedési
Minisztérium (FOT) külön konzultatív bizottságokat is felállított, ahol az érintett
kantonok és más érdekelt felek felvethettek és megvitathattak a projekt
végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést. A svájci hatóságok szerint ez a
megközelítés lehetővé tette az érdekelt felek által felvetett kérdések korai kezelését,
fórumként szolgált a végrehajtási nehézségek megoldásainak kidolgozásához, és
ritkábban kellett hosszadalmas és költséges bírósági eljárásokat indítani, amelyek
általában késleltetik a nagyszabású közlekedési projektek tervezését és kivitelezését.
A NRLA több mint 20 éves építési időszaka alatt egyetlen szubföderális hatóság vagy
nem kormányzati szervezet sem indított bírósági eljárást annak végrehajtása kapcsán.
27

A finanszírozandó projektek kiválasztása

44 A körültekintő projektkiválasztási folyamat kulcsfontosságú azon projektek

azonosításához, amelyek valószínűleg a legnagyobb hatást gyakorolják a hálózatra és
annak kapacitására, és így a legnagyobb hozzáadott értéket képviselik.

45 Az 5. táblázat áttekintést nyújt a kiválasztási folyamathoz vizsgált fő jellemzőkről,
a jellemzően uniós szinten jelentkező hiányosságokról, valamint a vizsgált országokban
észlelt gyakorlatokról.

27

Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, 19. cikk.

27

5. táblázat. A projektek kiválasztása: főbb jellemzők, uniós vonatkozású
hiányosságok és a nem uniós országok egyéb gyakorlatai
Fő jellemzők
Európai Unió

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült
Államok

Felelős szerv

az Európai Bizottság a
végrehajtó ügynökséggel
(CINEA) közösen

Minisztérium
(DITRDC)

Minisztérium
(Transport
Canada)

Minisztérium
(FOT)

Minisztérium
(DOT)

Finanszírozási
keretek

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Nemzeti
partnerségi
megállapodások

National Trade
Corridor Fund

STEP
vasútbővítési
program

a TIGER-, a
BUILD- és az
INFRAprogram

A kiválasztás
módszerei

Versenypályázati
felhívások

Kiválasztás az
államokkal és
területekkel
korábban
letárgyalt
projektlistáról

Versenypályázati Versenypályázati Versenypályáz
felhívások
felhívások
ati felhívások

Pályázatkiírás
gyakorisága

Éves és többéves

Nem
alkalmazható

Folyamatos
felhívás

Négytől öt évig

Évente

Igen,
projektméret
alapján

Nem

Nem

Igen,
projektméret
alapján

A nagyszabású
projektek
Nem
egyedi
kiválasztási
folyamata

—
Uniós vonatkozású hiányosságok

A vizsgált országokban észlelt gyakorlatok
Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült
Államok

A projektkiválasztás során nem vizsgálják
A projektgazdák nyers adatokat nyújtanak be, és szövetségi szinten újra
meg kellően a költség-haszon elemzéseket elvégzik az előzetes elemzést (50. bekezdés).

A finanszírozási megközelítésből fakadó
adminisztratív terhek

Forrás: Európai Számvevőszék.

A folyamatban
lévő projektek a
végleges
teljesítésig az
ötéves
programciklustól
függetlenül,
automatikusan
bekerülnek a
következő
finanszírozási
programba (54.
bekezdés).

Egy kétlépcsős
pályázati
rendszer
csökkenti az
adminisztratív
terhek
kockázatát (51.
bekezdés).

A projekteket
lejárat nélküli
eszközökből
finanszírozzák,
és a
finanszírozási
határozat a
projekt teljes
alkalmazási
körét lefedi, a
végrehajtás
időtartamától
függetlenül (54.
bekezdés).

Nem találtunk
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46 A CEF-program keretében a Bizottság választja ki az uniós társfinanszírozásban
részesülő infrastrukturális projekteket, és meghatározza az uniós pénzügyi
hozzájárulást az időszakos versenypályázati felhívások alapján.

47 A többi vizsgált ország zöme – változó kiírási gyakorisággal – versenypályázati

felhívásokat is alkalmaz a finanszírozandó közlekedési infrastrukturális projektek
kiválasztására. Nem ez a helyzet Ausztráliában, ahol a projektek kiválasztása egyfelől a
szövetségi szint, másfelől az államok és területek között korábban egyeztetett lista
alapján történik.
A projektkiválasztás során nem vizsgálják meg kellően a költség-haszon elemzéseket

48 A kiválasztási folyamat az Unióban, de Kanadában és Svájcban sem függ a

projekt méretétől. Ezzel szemben Ausztráliában azon nagyszabású közlekedési
projektek esetében, amelyek 160 millió eurót meghaladó szövetségi finanszírozásra
pályáznak, egyedi kiválasztási eljárást alkalmaznak. Az Egyesült Államok bizonyos
költségek felett a finanszírozási programtól függően (például hozzávetőleg 80 millió
euró az Amerika újjáépítését szolgáló infrastruktúra (INFRA) projektek esetében)
ugyancsak előír egyedi kiválasztási követelményeket. Ez lehetővé teszi, hogy
nagyszabású szállítási projektek kiválasztásakor célzott ellenőrzéseket végezhessenek.

49 Korábbi jelentéseinkben

észrevételeztük, hogy a tagállamoknak és a
projektgazdáknak javítaniuk kell a nagyszabású infrastrukturális projektek előzetes
tervezésén és kialakításán, különösen a költség-haszon elemzések tekintetében.
A projektgazdák és értékelők gyakran nem a jobb döntéshozatalt szolgáló eszközként
alkalmazzák a költség-haszon elemzést,pusztán kötelező adminisztratív lépésként
végzik el azt. Ezenkívül a Bizottság a társfinanszírozás nyújtásakor nem mindig végezte
el e tervezési feltételezések kritikai felülvizsgálatát. Ez történt például egy
franciaországi nagy sebességű vasútszakasz esetében, amely uniós
társfinanszírozásban részesült, noha a költség-haszon elemzés tanúsága szerint a
projekt társadalmi-gazdasági költségei valószínűleg meghaladják a projekt előnyeit 29.
28

28

A Számvevőszék 9/2018. sz. áttekintése: „A sikeres közlekedési ágazat felé az Unióban: a
megoldásra váró feladatok”, 75. bekezdés; a Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése:
„Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek
megvalósítását, hogy időben felléphessenek a hálózati hatások”, 46. bekezdés.

29

A Számvevőszék 19/2018. sz. különjelentés: „Nagy sebességű vasút Európában: az uniós
hálózat hiánya rosszul működő mozaikot eredményez”, 50. bekezdés.

29

50 2015-ben a Bizottság a projektek költség-haszon elemzésének külön értékelését

vezette be erre a célra alkalmazott külső szakértők bevonásával. Ez az értékelés
azonban kizárólag a projektpályázatban szereplő információkon alapul. Ezzel szemben
a vizsgálatunkban szereplő valamennyi országban a nagyszabású közlekedési projektek
projektgazdáinak pályázatukban meg kell adniuk a költség-haszon elemzésükhöz
használt nyers adatokat és elemzéseket. A projektkiválasztás során ez lehetővé teszi a
projekt döntés-előkészítő tanulmányának és társadalmi-gazdasági elemzésének újbóli
elvégzését, valamint a kiválasztott adatok és feltevések megbízhatóságának
ellenőrzését, ami javítja a döntéshozatalt.
A finanszírozási megközelítésből fakadó adminisztratív terhek

51 Bár kiegészítő információk és elemzések megkövetelése elősegítheti a kiválasztási
folyamat megbízhatóságát, ebből további adminisztratív terhek is adódhatnak a
projektgazdák számára, különösen akkor, ha azok projektpályázatait nem választják ki
finanszírozásra. Kanadában e kockázat csökkentése érdekében a szövetségi
társfinanszírozásra irányuló projektpályázatok kétlépcsős megközelítést követnek: a
projektgazdáknak csak szándéknyilatkozatuk jóváhagyását követően kell átfogó
projektpályázatot benyújtaniuk (lásd: 2. háttérmagyarázat).
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2. háttérmagyarázat
A kanadai National Trade Corridors Fund
A National Trade Corridors Fund (Nemzeti Kereskedelmifolyosó-alap) 4,2 milliárd
kanadai dollár (2,9 milliárd euró) költségvetéssel rendelkezik arra, hogy
kötelezettséget vállaljon a következő öt éven belül kivitelezhető, kereskedelmet
támogató projektekre. Az alap egy része tekintetében a projektkiválasztás
folyamatos pályázati felhívás alapján történik, amelynek nincs rögzített
pályázatbenyújtási határideje.
A pályázati eljárás két lépésben zajlik:
o

Első lépésben a projektgazdáknak szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk,
egyelőre még kevés információval. Ebben ismertetniük kell, hogy a projekt
miként teljesíti a pályázat felhívás célját, konkrét és kvantitatív információkkal
kell szolgálniuk azokról a gazdasági ágazatokról, amelyek részesülhetnek a
projekt kedvező hatásaiból, a becslések szerint várható forgalomról és
kereskedelmi volumenekről, valamint arról, hogy a projekt mely nemzetközi
piacokon segítené elő a kereskedelmet.

o

Második lépésben e szándéknyilatkozat jóváhagyását követően a
projektgazdáknak két hónapon belül átfogó projektjavaslatot kell
benyújtaniuk.

52 A nagyszabású közlekedési projektek végrehajtása sok időt igényel. Például a

2020. évi ellenőrzésünkben vizsgált, uniós társfinanszírozásban részesülő nagyszabású
közlekedési projektek átlagos várható kivitelezési ideje 15 év volt 30. Ebbe az időkeretbe
nem tartozik bele a tervezési időszak, amelynek során a projekt olyan
tevékenységekhez is kaphat uniós társfinanszírozást, mint például a tanulmánykészítés.
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A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 45. bekezdés.
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53 Az uniós társfinanszírozás a többéves pénzügyi keret hétéves időszakával

összhangban szerveződik, ezért a nagyszabású közlekedési projektek
társfinanszírozásához gyakran több egymást követő támogatást is igénybe kell venni,
amelyek mindegyikéhez új projektpályázati és kiválasztási eljárást kell indítani. Ez a
projektgazdák és a hatóságok feladatainak megkettőződését eredményezi 31, ami
növeli az adminisztratív terheket.

54 A vizsgált országok közül kettő más módon nyújt hosszú távú pénzügyi
támogatást a nagyszabású közlekedési projektekhez:
o

Ausztráliában a finanszírozás előfeltételeként a szövetségi kormány, valamint az
államok és területek megállapodnak azon projektek listájáról, amelyeket fel kell
venni egy ötéves nemzeti partnerségi megállapodásba (NPA). E projektek
esetében az ausztrál kormány egy konkrét projektszakaszhoz nyújt finanszírozást
a szubföderális szint szervei által benyújtott pályázat alapján. Azok a projektek,
amelyek végrehajtását már egy korábbi nemzeti partnerségi megállapodás
keretében megkezdték, automatikusan –és a nemzeti partnerségi megállapodás
ötéves életciklusától függetlenül – bekerülnek a későbbi ilyen megállapodásokba
a finanszírozott szakasz végső megvalósításáig.

o

Hasonlóképpen Svájcban a szövetségi kormány ötéves időszakot lefedő
hálózatbővítési programok (STEP) keretében hoz határozatot az egyes projektek
finanszírozásáról. E programok finanszírozása két központilag kezelt alapon
keresztül történik (az egyik a vasútra, a másik pedig a közútra és helyi tranzitra
irányuló beruházásokra vonatkozik): ezek a kiválasztott projektek kiadásainak
100%-át fedezik és lejárat nélküliek. Következésképpen amint egy vasúti vagy
közúti projektet kiválasztanak finanszírozásra, a finanszírozási határozat a
végrehajtás időtartamától függetlenül a projekt teljes körét lefedi.
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A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 85. bekezdés.
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A projekt végrehajtásának nyomon követése

55 A nagyszabású közlekedési projektek tervezése és kivitelezése során tetemes
mennyiségű pénzügyi, műszaki és emberi erőforrást kell hosszú távon, számos
bizonytalanság és halmozott kockázat mellett irányítani. Az ilyen projektek
végrehajtásának átfogó nyomon követése alapvető fontosságú ahhoz, hogy kellő
időben meg lehessen határozni a korrekciós intézkedések szükségességét.

56 A 6. táblázat áttekintést nyújt a nyomonkövetési folyamat vizsgált fő jellemzőiről,
az uniós vonatkozású konkrét hiányosságokról, valamint a vizsgált országokban észlelt
gyakorlatokról.

6. táblázat. A projektek nyomon követése: főbb jellemzők, uniós
vonatkozású hiányosságok és a nem uniós országok gyakorlatai
Fő jellemzők
Európai Unió

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült Államok

Végrehajtó
Felelős szerv ügynökség
(CINEA)

Minisztérium
(DITRDC)

Minisztérium
Minisztérium
(Transport
(FOT)
Canada)

Minisztérium
(DOT)

A hivatalos
beszámolás
gyakorisága

Havonta

A projekttől
függően
változik

Háromhavonta

Évente

Uniós vonatkozású
hiányosságok

A nyomon követés nem
kockázatalapú

A nyomon követés főként a
pénzügyi inputokra és
outputokra, mintsem az
eredményekre
összpontosított
Forrás: Európai Számvevőszék.

Hathavonta

A vizsgált országokban észlelt gyakorlatok
Ausztrália

Kanada

A projekt
érdekeltek
közötti
elfogadottságát Nem
folyamatosan
találtunk
nyomon
követik (65.
bekezdés).

Nem találtunk

Nem
találtunk

Svájc

Egyesült Államok

A nagyszabású
vagy nagy
kockázatú
projektek
esetében
megerősített
nyomonkövetési
mechanizmusokat
alkalmaznak (64.
bekezdés).

A magas
kockázati profilú
projektek
esetében
megerősített
nyomonkövetési
mechanizmusokat
alkalmaznak (64.
bekezdés).

Nem találtunk

A végeredménymutatókat a
finanszírozási
megállapodások
kidolgozásakor
meghatározzák
(67. bekezdés).
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57 Az áttekintésünkben vizsgált országok mindegyikében a szövetségi szint nyomon
követi azokat a nagyszabású közlekedési projekteket, amelyekhez támogatást nyújt a
Közlekedési Minisztériumon vagy annak szakosodott közigazgatási szervein keresztül.

58 Ez hasonlít az uniós gyakorlathoz, ahol a CINEA nyomon követi a CEF-ből

társfinanszírozott projektek végrehajtását. E nyomon követés többek között az éves
eredményjelentéseken alapul, amelyeket a projektkedvezményezettek készítenek és az
érintett tagállamok hagynak jóvá. Szükség esetén – például olyan előre nem látható
események esetén, amelyek hatással lehetnek a támogatás tervezett folyósítására – a
CINEA kiegészítő nyomonkövetési tevékenységeket (többek között eseti helyszíni
látogatásokat, a rendes kétévente végzett ellenőrzések mellett) is végez.

59 A nyomon követés gyakorisága a kerettől függően jelentősen eltérő, a havi
jelentésektől (Ausztrália) az éves jelentésekig (Unió).
Nincs kockázatalapú nyomon követés

60 Korábbi jelentéseinkben

megállapítottuk, hogy számos uniós társfinanszírozású
projekt esetében a projekttervezési szakasz kezdeti becsléseihez képest
költségtúllépések és jelentős késedelmek tapasztalhatók.
32

61 A tágabb kitekintés érdekében áttekintésünkben összevetettük hat, 2020. évi

ellenőrzésünk során már vizsgált 33, uniós társfinanszírozású nagyszabású közlekedési
projekt költségvetés- és ütemterv-túllépését egy olyan sokasággal, amelyet több száz,
a világ különböző részein végrehajtott közlekedési projektből választottunk ki. Az
alkalmazott módszertanról a III. melléklet nyújt áttekintést.

32

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 50. és 53. bekezdés; a Számvevőszék 19/2018. sz. különjelentése: „Nagy
sebességű vasút Európában: az uniós hálózat hiánya rosszul működő mozaikot
eredményez”, 53–57. bekezdés; a Számvevőszék 23/2016. sz. különjelentése: „Tengeri
szállítás az Unióban: zavaros vizeken – sok eredménytelen és fenntarthatatlan beruházás”,
56–58. és 61. bekezdés.

33

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”.
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62 A 2020. évi ellenőrzésünk

során megállapítottuk, hogy valamennyi kiválasztott
nagyszabású közlekedési projekt költségei megnőttek az eredeti becslésekhez képest,
és hogy az átlagos költségvetés-túllépés projektenként több mint 2 milliárd euró volt,
ami 47%-os növekedést jelent az eredeti becslésekhez képest. Szélesebb
perspektívából vizsgálva azonban – amint azt a 3. ábra mutatja – a hat uniós
társfinanszírozású, nagyszabású közlekedési projekt közül áttekintésünk idején négy
jobban teljesített (azaz a P50-es értéktől balra estek) a költségvetés-tervezés terén,
mint a globális referenciaérték, ha az összehasonlítás a jelenlegi becsült költségük és az
eredetileg becsült költség között történik. Megjegyezzük azonban, hogy a
referenciaértékben szereplőktől eltérően a hat uniós projekt még nem fejeződött be,
ezért üzembe helyezésük előtt költségeik tovább növekedhetnek.
34

3. ábra. A költségvetés-túllépések a nemzetközi referenciaértékhez
viszonyítva (n = 1 463)
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* A Számvevőszék kockázatalapú becslése, az uniós közlekedési infrastruktúrákról szóló
különjelentésben közzétettek alapján.
Megjegyzés: A kék vonal a világ különböző részein végrehajtott projektekből álló sokaság összesített
teljesítményét mutatja (pl. az első görbén a P25-ös értéken található projektnek 0%-os költségvetéstúllépése van, és a költségvetés-tervezés tekintetében várhatóan a hasonló projektek 25%-ánál
rosszabbul vagy azokkal egy szinten, illetve a projektek 75%-ánál jobban fog teljesíteni).
Forrás: Európai Számvevőszék.
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A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 50. bekezdés.
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63 Ugyanakkor a késedelmeket tekintve a hat uniós társfinanszírozású projekt a

nemzetközi referenciaértékhez képest rosszabbul teljesít (lásd: 4.ábra), és azoknál a
világ hasonló közlekedési projektjeihez képest átlagosan nagyobb késések
mutatkoznak. E nagyobb késedelmek lehetséges okai a határokon átnyúló projekteket
jellemző koordinációs nehézségek és az, hogy kiválasztásukkor még olyan
bizonytalanságok mutatkoztak náluk, mint az elégtelen elfogadottság az érdekelt felek
körében vagy a környezetvédelmi engedélyek hiánya. A 2020. évi ellenőrzésünk 35
során megállapítottuk, hogy a kiválasztott nagyszabású közlekedési projekteknél
átlagosan 11 év késés mutatkozott, és hogy ezek a késedelmek veszélyeztetik az uniós
társfinanszírozás hatékonyságát.

4. ábra. Időbeli csúszások a nemzetközi referenciaértékhez viszonyítva
(n = 529)
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* A Számvevőszék kockázatalapú becslése, az uniós közlekedési infrastruktúrákról szóló
különjelentésben közzétettek alapján.
Forrás: Európai Számvevőszék.
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A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 53. bekezdés.
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64 Az Unión belüli késedelmek orvoslását és a költségtúllépések kezelésének további
javítását elősegíthetné a nagyszabású közlekedési projektek szisztematikus
kockázatalapú nyomon követése. Az Egyesült Államokban és Svájcban alkalmaznak
ilyen mechanizmust azoknál a projekteknél, amelyeknél nagy a végrehajtási kockázat
vagy ahol jelentős költségnövekedés vagy késedelem következik be:

o

Az Egyesült Államokban a Szövetségi Közútkezelő Igazgatóság (FHWA) éves
kockázatértékelést végez azon információk alapján, amelyeket az egyes államok a
folyamatban lévő és a soron következő nagy kockázatú nagyszabású közlekedési
projektekről szolgáltatnak. A kockázati profil számos, például a projekt
költségéhez, ütemezéséhez és összetettségéhez, valamint az érdekelt felek
bevonásához kapcsolódó megfontoláson alapul. A legmagasabb kockázati profilú
projekteket automatikusan erre a célra kijelölt projektfelügyeleti vezetőkhöz
rendelik, akik független technikai eredményjelentéseket készítenek, valamint
projektirányítási és helyszíni felügyeleti feladatokat látnak el a szövetségi szintű
közigazgatás megbízásából. Emellett megerősített automatikus ellenőrzési
mechanizmusokat léptettek életbe az eredeti tervtől való eltérések esetére.
Például, ha a költségek évi több mint 2%-kal emelkednek a becsült
költségvetéshez képest, a projektgazdának gyakrabban kell beszámolnia a
szövetségi kormánynak, illetve akár felügyeleti vezetőket is kirendelhetnek a
projekthez.

o

Hasonlóképpen Svájcban megerősített nyomonkövetési mechanizmus vonatkozik
az 500 millió svájci frankot (452 millió euró) meghaladó becsült összköltségű
nagyszabású vasúti projektekre, az összes alagútra, valamint egyéb, magas
pénzügyi kockázattal járó projektekre. A konkrét kockázatokat a szövetségi
kormány és a projektgazda előzetes elemzés révén azonosítja és számszerűsíti,
ami magában foglalja az előfordulás valószínűségét, a kitűzött céloktól való
elfogadott eltérést és minden kockázatcsökkentő intézkedést. A projektgazdának
ezt követően hathavonta kell beszámolnia a kockázat alakulásáról és értékelnie a
feltárt kockázat projektre gyakorolt lehetséges hatását, beleértve az idő- és
költségbecsléseket is.

65 Végezetül Ausztráliában folyamatosan nyomon követik az érdekelt felek közötti

elfogadottságot, amely a nagyszabású közlekedési projektek ütemterv szerinti
megvalósításának egyik meghatározó tényezője, és előírják a projektgazdáknak, hogy e
tekintetben rendszeresen számoljanak be a szövetségi szintű közigazgatásnak
kifizetésigénylés esetén. Ez lehetővé teszi a projekt végrehajtásával kapcsolatos
problémák kellő időben történő azonosítását és az ezek kezelését célzó
kockázatcsökkentő intézkedések kialakítását.
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A nyomon követés főként a pénzügyi inputokra és outputokra, mintsem az
eredményekre összpontosított

66 Az Unióban a projektek CINEA általi nyomon követése elsősorban pénzügyi

szempontokra és outputokra (pl. megépített autópályák vagy alagút hossza) irányul,
és nem összpontosít a projekt szélesebb körű eredményeire (pl. az infrastruktúrát
használó utasok száma) és hatásaira (pl. a forgalomáramlás javulása, az utazási idő
csökkenése), még akkor sem, ha ezek a végeredmények már a kivitelezés alatt
megvalósulnak. Következésképpen csak kevés olyan nyomonkövetési adat áll
rendelkezésre, amely alkalmas ezen projektek utólagos értékelésére. A nyomon
követés a vizsgált országok többségében is főként a pénzügyi inputokra és outputokra,
mintsem a végeredményekre összpontosít.

67 Más a helyzet az Egyesült Államok egyes programjai esetében, amelyeknél a

projektgazdáknak egységesített mutatók alapján és a projekt indításától kezdve be kell
számolniuk a folyamatosan megvalósuló végeredményekről (lásd:
3. háttérmagyarázat).
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3. háttérmagyarázat
A szövetségi finanszírozású projektek végeredmény-mutatóinak
nyomon követése az Egyesült Államokban
A finanszírozási megállapodási folyamat keretében a „Transportation Investment
Generating Economic Recovery” (TIGER), a „Better Utilising Investment to
Leverage Development” (BUILD) 36, valamint az INFRA-programok
kedvezményezettjei megállapodnak a szövetségi közigazgatással arról, hogy a
szövetségi szinten meghatározott 40 lehetséges mutatóból (pl. utasforgalom vagy
árumozgás) mely mutatókat kell nyomon követni.
A projekt befejezése előtt a kedvezményezettek előzetes projektbeszámolót
nyújtanak be, amely a későbbiekben az összehasonlítás alapjául szolgál majd.
A projekt befejezését követően pedig egy legfeljebb 5 éves időszakon át meg kell
adniuk a tényleges adatokat a szövetségi kormánynak, illetve befejezést követő
beszámolót kell készíteniük. E beszámolók minőségét egy külön szakértő vizsgálja
felül, aki levonja a későbbi projektekben hasznosítható tanulságokat. Az Egyesült
Államok Közlekedési Minisztériuma tervezi, hogy online nyilvánosan elérhetővé
tegye ezeket a teljesítménymérési adatokat.
A végeredmény-mutatókhoz viszonyított elégtelen teljesítmény a támogatás
csökkentését eredményezheti, bár erre eddig csak egyszer akadt példa.

A projektek utólagos értékelése

68 A projektciklus nem fejeződik be az adott nagyszabású közlekedési projekt

üzembe helyezésével. A projektgazdáknak és a finanszírozást nyújtó közigazgatási
szerveknek össze kell vetniük a projekt tényleges és tervezett végeredményeit, hogy
így növelhessék az átláthatóságot, és levonhassák a tanulságokat a jövőbeli stratégiai
célkitűzések meghatározásához és a soron következő projektek megvalósításához 37.

69 A 7. táblázat áttekintést nyújt a projektek utólagos értékelésénél vizsgált fő
jellemzőkről, az uniós vonatkozású konkrét hiányosságokról, valamint a vizsgált
országokban észlelt gyakorlatokról.

36

2021-ben a BUILD-programot felváltotta a Rebuilding American Infrastructure with
Sustainability and Equity (RAISE) támogatási program.

37

Nemzetközi Közlekedési Fórum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 2017.2.28.
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7. táblázat. A projektek utólagos értékelése: főbb jellemzők, uniós
vonatkozású hiányosságok és az ellenőrzött országok gyakorlatai
Az utólagos értékelési folyamat főbb jellemzői

A programok
szisztematikus
utólagos
értékelése
Felelős szerv
(programok)

Európai
Unió

Ausztrália

Kanada

Svájc

Egyesült
Államok

Norvégia

Franciaország

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Bizottság
(DG MOVE)

n. a.

n. a.

Minisztériu
m (FOT)

n. a.

n. a.

n. a.

Az Unióban feltárt
hiányosságok

A nagyszabású közlekedési
projekteknél nincs
szisztematikus értékelés

A vizsgált országokban észlelt gyakorlatok
Ausztrália

Nem
találtunk

Kanada

Nem
találtunk

Svájc

Nem
találtunk

Egyesült
Államok

Norvégia

Franciaország

Projektgazdák
Független kutatók
végzik el a
végzik el a
projektek
projektek utólagos
utólagos
Projektgazdák
értékelését (72.
értékelését
végzik el a
bekezdés).
(72. bekezdés).
projektek
utólagos
Metaelemzéseket Metaelemzése
értékelését
végeznek az egyes ket végeznek
(72.
utólagos
az egyes
bekezdés).
értékelések
utólagos
alapján (72.
értékelések
bekezdés ).
alapján (72.
bekezdés ).

Forrás: Európai Számvevőszék.

70 Csak Svájc és az Unió készít szisztematikus utólagos programértékeléseket. Az

Unión belül a Bizottság készít rendszeresen ilyen értékeléseket – amelyek a jövőbeli
jogalkotási javaslatok, szakpolitikák és stratégiák kialakításának alapjául szolgálnak – a
finanszírozási programok és szakpolitikai kezdeményezések szintjén, a minőségi
jogalkotásra vonatkozó standard megközelítés 38 értelmében. E folyamatnak szükséges
része, hogy a Bizottság konzultáljon az érdekelt felekkel, elvégezze a javasolt
szakpolitikai változtatások előzetes hatásvizsgálatát, továbbá nyomon kövesse és
utólag értékelje a keretrendszert, hogy számba vehesse a korábbi szakpolitikák
eredményeit és hatásait, valamint információval szolgáljon a jövőbeli szakpolitikai
döntéshozatali ciklusokhoz.

38

A Számvevőszék 2/2020. sz. áttekintése: „Jogalkotás az Európai Unióban – csaknem 20
évvel a minőségi jogalkotási elvek bevezetése után”.
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A nagyszabású közlekedési projekteknél nincs szisztematikus értékelés

71 A Bizottság azonban mindezidáig nem végzett szisztematikus utólagos értékelést
az egyes uniós társfinanszírozású nagyszabású közlekedési projektekre nézve, és nem
is írta elő ilyenek elvégzését a projektgazdák számára, mivel erre nézve nem áll fenn
jogi kötelezettség 39. 2007-ben a Bizottság elvégezte a TEN-T program keretében
közvetlenül finanszírozott egyes nagyszabású közlekedési projektek utólagos
értékelését 40, hogy felmérje azok általános teljesítményét. Ez azonban csak egyszer
fordult elő, és akkor is olyan pénzügyi mutatók álltak a középpontban, mint a
rendelkezésre álló uniós források felhasználása.

72 A vizsgált országok közül három eltérő megközelítést alkalmaz, és rendszeresen
elvégzi a projektek utólagos értékelését:
o

2005 óta az Egyesült Államok a Federal Transit Administration (Szövetségi
Közlekedésigazgatási Hivatal, FTA) által finanszírozott projektek esetében arra
kötelezte a projektgazdákat, hogy a projekt befejezésétől számított 36 hónapon
belül végezzenek utólagos értékelést.

o

Franciaországban ugyancsak a projektgazdáknak kell utólagos értékeléseket
(„Bilan Loti” 41) készíteniük a befejezett, közfinanszírozású közlekedési
projektekről, a kormány által meghatározott módszertan szerint. Ezen elemzések
minőségéről egy független szerv – a Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) – tesz közzé véleményt. A CGEDD
metaelemzéseket is készít, amelyek az egyes projektek utólagos értékeléseire
alapozva igyekeznek feltárni a horizontális problémákat.

o

Norvégiában az infrastrukturális projektek kapcsán szisztematikus utólagos
értékeléseket végeznek, többek között a közlekedés területén is. 2012 óta ezeket
az értékeléseket a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) Concept
kutatási programja keretében végzik. Norvégia a közelmúltban elindította a
metaelemzések készítését is.

39

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”, 66. és 78. bekezdés.

40

Az Európai Parlament és a Tanács 1996. július 23-i 1692/96/EK határozata a transzeurópai
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (HL L 228.,
1996.9.9., 1. o.).

41

A 82–1153. sz. törvény, 1982.12.30.

41

73 A 8. táblázat részletesebb információkkal szolgál arról, hogy miként folyik a
projektek utólagos értékelése.

8. táblázat. Egyesült Államok, Norvégia és Franciaország: utólagos
projektértékelés dióhéjban
Egyesült Államok
(FTA)

Norvégia (Concept)

Franciaország (Loti)

Minden projekt
300 millió amerikai
dollár, azaz
245 millió euró,
illetve vissza nem
térítendő támogatás
100 millió amerikai
dollár, azaz 82 millió
euró felett

Az 1 milliárd norvég
koronát (mintegy
100 millió euró)
meghaladó
projektekből
kiválasztott minta

Minden 83 millió
euró feletti projekt,
illetve az autópályák,
repülőterek, vasutak
és belvízi utak egyes
kategóriái

Alkalmazási kör

A tényleges és a
becsült
végeredmények
összehasonlítása kis
számú
eredménymutató
(pl. költség,
használat) alapján

A mutatók szélesebb
köre, amely így
magában foglalja a
projekt társadalmigazdasági
végeredményeit,
hatékonyságát és
eredményességét,
relevanciáját a
nemzeti
közlekedéspolitika
szempontjából; a
projekt előre nem
látható eredményeit
és hosszú távú
fenntarthatósági
megfontolásokat is

A tényleges és az
előre jelzett
végeredmények
összehasonlítása,
elemzés a projektek
társadalmi-gazdasági
és környezeti
végeredményeiről,
valamint
hatékonysági és
eredményességi
szempontokról

Az értékelést végző
felelős szerv

Projektgazda

A NTNU kutatói,
akiket tanácsadók
segítenek

Projektgazda

Módszertan

A projektgazda
dolgozta ki, de az
FTA hagyta jóvá

Kutatási program
keretében dolgozták
ki

A kormány dolgozta
ki

Értékelési
küszöbérték
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Egyesült Államok
(FTA)

1

Norvégia (Concept)

Franciaország (Loti)

Finanszírozás

A
kedvezményezettek
szövetségi
finanszírozást
kapnak a
támogatáshoz
elszámolható
kiadások alapján

Közfinanszírozású
kutatási program

Projektgazda
(gyakran állami
szerv) finanszírozza

A közlekedési
projektek utólagos
értékelésének száma

26 (2007–2020)

15 (2002–2020)

51 (1999–2016)1

Az értékelések
közzététele

Igen

Igen

Igen

Tanulságok
levonására szolgáló
mechanizmusok

A jelentések
hozzáférhetőek az új
projektek
projektgazdái
számára, aminek
révén javulhat
pályázataik
minősége

Metaelemzések és a
jövőbeli projektek
terveiben szereplő
becslések
összevetése a
hasonló projektek
múltbeli
teljesítményével

Metaelemzések

A CGEDD által kibocsátott vélemények száma alapján.

Forrás: Európai Számvevőszék.
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Záró megjegyzések
74 Az uniós társfinanszírozásban részesülő tagállami közlekedési infrastrukturális
projektekről szóló korábbi jelentéseink számos alkalommal felhívták a figyelmet a
nagyszabású közlekedési projektek végrehajtását érintő hiányosságokra.

75 Az uniós keretben feltárt hiányosságokat globális perspektívából vizsgálva a

kiválasztott országokban nem találtunk olyan gyakorlatot, amely hasznosnak
bizonyulhatna a stratégiameghatározási folyamattal kapcsolatos hiányosságok
kezelésében (lásd: 30. bekezdés). Az általunk vizsgált hat uniós társfinanszírozású
projektből négynél a globális referenciaértéknél kisebb eltérések tapasztalhatóak a
ténylegesen felmerült költségek és a becsült költségvetések között (lásd: 62.
bekezdés).

76 A koordinációhoz, a kiválasztáshoz, a nyomon követéshez és az utólagos

értékeléshez kapcsolódó folyamatok tekintetében azonban úgy véljük, hogy a
Bizottságnak és a politikai döntéshozóknak a jövőbeli uniós támogatásnyújtás során
ihletet adhatnak a külföldön megfigyelt és az áttekintésünkben ismertetett
gyakorlatok. Ugyanez igaz a késedelmekre nézve is, hiszen megállapításunk szerint a
hat uniós társfinanszírozású projekt többségénél átlagosan hosszabb késések
mutatkoznak az ütemtervhez képest, mint a hasonló projekteknél világszerte (63.
bekezdés). A bemutatott gyakorlatok gondolatébresztőként szolgálhatnak, és szükség
esetén hozzá lehet őket igazítani az uniós viszonyokhoz. E tekintetben
áttekintésünkben négy nehézséget azonosítottunk a nagyszabású közlekedési
infrastrukturális projektek megvalósításához nyújtott jövőbeni bizottsági támogatás
kapcsán, minden releváns folyamatra nézve egyet.
1. nehézség. Hogyan hangolhatóak össze szorosabban az uniós és a nemzeti
közlekedési stratégiák, miként érhető el a fő közlekedési folyosókat érintő projektek
tervezésének és végrehajtásának jobb felügyelete?

77 Észleltük annak kockázatát, hogy az uniós és tagállami stratégiai prioritások nem

lesznek összhangban egymással (35. bekezdés). Svájcban és az Egyesült Államokban ez
az összhang megvalósul, mivel a kantonokat, illetve államokat külön iránymutatások
segítik saját nemzeti szintű terveik kidolgozásában (lásd: 36. bekezdés). Kiemeltük
továbbá, hogy a Bizottság csak korlátozottan tud felügyeletet gyakorolni a folyosók
mentén megvalósuló projektek tervezése és végrehajtása felett (37. bekezdés). E
tekintetben Ausztráliában olyan gyakorlatot tártunk fel, amely lehetővé teszi a kiemelt
projektek összehangolt azonosítását és végső soron a kiemelt projektek hivatalos
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listájának összeállításához vezet (lásd: 1. háttérmagyarázat). Említést tettünk továbbá
az Ausztráliában és Svájcban alkalmazott gyakorlatokról (lásd: 42. bekezdés), amelyek
célja, hogy megerősítsék a szövetségi szint együttműködését a gazdasági szereplőkkel
és a helyi érdekelt felekkel, például úgy, hogy a szövetségi szint teljes jogú tagként
részt vesz a felügyeleti bizottságban, vagy úgy, mint Svájcban, ahol felügyeleti
koordinációs bizottságokat állítanak fel (lásd: 43. bekezdés).
2. nehézség. Hogyan biztosítható a projektkiválasztási szakaszban, hogy megfelelően
megvizsgálják a költség-haszon elemzéseket? Milyen módosításokat eszközöljön a
Bizottság a projektkiválasztásra és az uniós finanszírozás elosztására irányuló
módszerében ahhoz, hogy tovább csökkenjen a projektgazdák adminisztratív terhe?

78 Hangsúlyoztuk, hogy az Unióban a projektkiválasztási szakaszban nem ellenőrzik

megfelelően a költség-haszon elemzéseket (lásd: 49. bekezdés), és hogy az uniós
finanszírozási megközelítés fokozhatja az adminisztratív terhelést (lásd: 51. bekezdés).
Észrevételeztük, hogy az elemzésünkben szereplő valamennyi ország országban (lásd:
50. bekezdés) található a nagyszabású közlekedési projektek kiválasztására szolgáló
mechanizmus, amely többek között előírja a projektgazdák számára, hogy bocsássák
rendelkezésre a projektpályázatban szereplő elemzések alapjául szolgáló fő adatokat.
A pályázatértékelők így újra tudják elemezni a pályázat fő elemeit, és értékelni tudják
az alkalmazott feltételezések megalapozottságát, ezáltal javítva a döntéshozatalt.
Ezenkívül kiemeltük azokat a gyakorlatokat, amelyeknél a projektgazdák adminisztratív
terheinek csökkentése érdekében a kiválasztási eljárás kétlépcsős pályázási
megközelítést követ (Kanada) (lásd: 2. háttérmagyarázat), vagy ahol a nagyszabású
közlekedési projektek számára hosszú távú pénzügyi támogatást biztosítanak –
(Ausztrália és Svájc) (lásd: 54. bekezdés).
3. nehézség. Hogyan valósítható meg kockázatközpontúbb bizottsági megközelítés az
uniós társfinanszírozású projektek nyomon követésében a hatókör azáltali
kiterjesztése mellett, hogy a projektgazdák számára előírják az végeredménymutatókról és az érdekeltek közötti elfogadottságról való beszámolást?

79 Rávilágítottunk arra, hogy az Unión belül a nagyszabású közlekedési projektek

nyomon követése nem kockázatalapú megközelítés mellett történik (lásd: 64.
bekezdés), és hogy a meglévő nyomon követés főként a pénzügyi inputokra és
outputokra, mintsem a végeredményekre összpontosít (lásd: 66. bekezdés). A
késedelmek és a költségtúllépések kezelésére irányuló kockázatalapú gyakorlatokat
figyeltünk meg az Egyesült Államokban és Svájcban, ahol szisztematikusan más
nyomonkövetési megközelítést alkalmaznak azon projektek esetében, amelyeknél
magas a végrehajtási kockázat vagy ahol jelentős költségnövekedés vagy késedelem
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következik be (lásd: 64. bekezdés). Ausztráliában létezik egy kiegészítő gyakorlat,
amelynek értelmében a projektgazdáknak be kell számolniuk az érdekeltek közötti
elfogadottságról is, hogy időben azonosíthatóak és kezelhetőek legyenek a projekt
végrehajtásával kapcsolatos problémák (lásd: 65. bekezdés). Ami a végeredményeket
illeti, kiemeltük az Egyesült Államok azon gyakorlatát, hogy a kedvezményezetteknek
közös végeredmény-mutatók alapján kell beszámolniuk (lásd: 3. háttérmagyarázat).
4. nehézség. Hogyan biztosítható az Unió által társfinanszírozott nagyszabású
közlekedési infrastrukturális projektek olyan szisztematikus utólagos értékelése,
amely a pénzügyi mutatók vagy outputok helyett a végeredményekre összpontosít?

80 Végezetül megjegyeztük, hogy az Unióban hiányzik a nagyszabású közlekedési

projektek szisztematikus értékelése (lásd: 71. bekezdés). Kiemeltük azokat a
gyakorlatokat, amelyek esetében a projektek közvetlen eredményeiről gyűjtött
teljesítményadatok a projektgazdák vagy független szakértők által végzett
szisztematikus utólagos értékelések alapjául szolgálnak (Egyesült Államok, Norvégia és
Franciaország, lásd: 72–73. bekezdés). Ezek az értékelések – amelyek az Egyesült
Államokban támogatáshoz elszámolható kiadásként társfinanszírozhatóak – növelik a
nyilvánosság számára a projektek eredményességével kapcsolatos átláthatóságot, és
lehetővé teszik a jövőbeli nagyszabású infrastrukturális projekteknél hasznosítható
tanulságok levonását.

Az áttekintést 2021. november 12-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana Ivanova
számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök

46

Mellékletek
I. melléklet. Az uniós közlekedéspolitikáról szóló legutóbbi
számvevőszéki kiadványok
Használt rövidítés
és cím
Különjelentés az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
A Számvevőszék
10/2020. sz.
különjelentése: „Uniós
közlekedési
infrastruktúrák:
nagyobb fokozatba
kell kapcsolni a
megaprojektek
megvalósítását, hogy
időben felléphessenek
a hálózati hatások”.

Különjelentés az
INEA-ról
19/2019. sz.
különjelentés: „INEA:
A várt előnyök
megvalósultak, de a
CEF hiányosságait még
ki kell küszöbölni”

Leírás/következtetések

Fő ajánlások

Ellenőrzésünk arra irányult, hogy a
Bizottság hogyan irányít nyolc,
határokon átnyúló, tizenhárom
tagállamra kiterjedő megaprojektet
(kiemelt közlekedési infrastruktúra
[TFI]). Megállapításunk szerint nem
valószínű, hogy a törzshálózat 2030ra működőképes lesz, pedig 2013ban még ezt tervezték.
A megaprojektek építésében és
üzembe helyezésében bekövetkezett
késések a kilenc TEN-T folyosó közül
ötnél veszélyeztetik az eredményes
működést. Találtunk példákat
tervezési hiányosságokra és nem
hatékony végrehajtásra. A teljes
hálózat időben történő kiépítését a
Bizottság ugyan hiányosságokkal és
nem elég közelről felügyeli, de van
egy eszköze, amelyre alapozva azért
mégis javítható lehet a teljesítmény.

A Bizottságnak a hosszú távú tervezés
megvalósításához felül kell vizsgálnia és
alkalmaznia kell a jelenlegi eszközöket,
és elő kell írnia alaposabb elemzés
elvégzését azelőtt, hogy döntés születne
a (TFI-jellegű) megaprojektekhez
nyújtandó uniós társfinanszírozásról.
Hasonlóképpen, a Bizottságnak
szigorítania kell a (TFI-jellegű)
megaprojektek részét képező fellépések
uniós társfinanszírozásának irányításán,
és hasznosítania kell a végrehajtási
határozatok kapcsán szerzett
tapasztalatokat, ideértve az európai
koordinátorok szerepének
megerősítését is.

Az INEA teljesítette a
megbízatásában meghatározott
átruházott feladatokat és –
szervezeti kereteinek korlátai miatt
csak részben – megvalósította a várt
előnyöket. Megállapítottuk azt is,
hogy a CEF egyébként jól szervezett
kiválasztási eljárásait hiányosságok, a
program végrehajtását kockázatok
jellemzik, és a teljesítményről való
beszámolásnak is vannak
hiányosságai.

A Bizottságnak és az INEA-nak jobban ki
kell használnia a különböző
finanszírozási programok közötti
szinergiákat, és eredményorientáltabb
célok és mutatók alkalmazásával meg
kell erősítenie az átruházott programok
INEA általi irányítására szolgáló keretet.
Ezenkívül jobban össze kell hangolniuk
és átláthatóbbá kell tenniük a
projektkiválasztási eljárásokat, illetve
jobb feltételeket kell kialakítaniuk a CEFprogram időben történő
végrehajtásához. Végül pedig át kell
dolgozniuk a teljesítménymérési
keretet, hogy a CEF program
célkitűzéseit az összes CEF-ágazatra
kiterjedő, egyértelmű és mérhető
mutatókra, valamint elvárt
projekteredményekre lebontva és a
célkitűzéseket a kiválasztási és
nyomonkövetési folyamatban
alkalmazva jobban nyomon tudják
követni a projekteredményeket.
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Használt rövidítés
és cím
Állapotfelmérés a
közlekedésről
9/2018. sz. áttekintés:
„A sikeres közlekedési
ágazat felé az
Unióban: a
megoldásra váró
feladatok”
(állapotfelmérés)

Különjelentés a nagy
sebességű vasútról
19/2018. sz.
különjelentés: „Nagy
sebességű vasút
Európában: az uniós
hálózat hiánya rosszul
működő mozaikot
eredményez”

Különjelentés a
tengeri szállításról
23/2016. sz.
különjelentés:
„Tengeri szállítás az

Leírás/következtetések

Fő ajánlások

Az áttekintés a közlekedési ágazat területén megvalósuló uniós szerepvállalást
ismerteti és elemzi. E dokumentumban elsősorban az uniós költségvetésből
finanszírozott infrastrukturális beruházásokat tárgyaltuk, és bemutattuk az öt fő
közlekedési mód (közút, vasút, légi közlekedés, belvízi és tengeri szállítás)
kapcsán végzett közelmúltbeli ellenőrzéseink során azonosított horizontális
témaköröket. Az áttekintés a következő feladatokat emelte ki: a) a releváns és
megvalósítható közlekedési célkitűzések és prioritások összeegyeztetése a
rendelkezésre álló forrásokkal; b) eredményes végrehajtatási eszközök
meghonosítása uniós szinten annak biztosítására, hogy az infrastruktúrával
kapcsolatos tagállami döntések szorosabban igazodjanak az uniós
prioritásokhoz, külön figyelmet fordítva a határokon átnyúló szakaszokra; c) az
uniós finanszírozás összpontosítása a legnagyobb uniós hozzáadott értéket
hordozó prioritásokra; d) az Unió által finanszírozott projektek tervezésének,
végrehajtásának és nyomon követésének javítása; e) a közlekedési infrastruktúra
megfelelő karbantartásának és fenntarthatóságának biztosítása; f) az áruszállítás
közutakról való átterelését célzó erőfeszítések fokozása. Áttekintő jellegű
kiadványaiban a Számvevőszék nem fogalmaz meg ajánlásokat.
Az Unió nagy sebességű vasúttal
kapcsolatos hosszú távú tervei
várhatóan nem teljesülnek, és
hiányzik az egész Unióra kiterjedő,
megalapozott stratégiai
megközelítés. Az európai nagy
sebességű vasúti hálózat nemzeti
vasútvonalak határokon átívelő
koordináció nélküli mozaikjának
tekinthető, amelynek elemeit a
tagállamok egymástól függetlenül
tervezték és építették meg, s így azok
kevéssé kapcsolódnak egymáshoz.
A Bizottságnak nincsenek jogi
eszközei, illetve döntéshozatali
hatáskörei annak biztosítására, hogy
a tagállamok gyors előrelépést
tegyenek a törzshálózat kiépítése
felé.

Az Európai Bizottság: végezzen reális
hosszú távú tervezést; állapodjon meg a
tagállamokkal az elsőként
megvalósítandó legfontosabb stratégiai
szakaszokról, felmérve a nagyon nagy
sebességű vonalak iránti igényt;
rendelkezzen hatáskörrel a szoros
figyelemmel kísérésre és a
végrehajtatásra nézve, hogy be lehessen
tartatni a nagy sebességű vasút uniós
törzshálózatának kiépítésére tett
kötelezettségvállalásokat; az uniós
társfinanszírozást a stratégiai kiemelt
projektekre különítse el és a
finanszírozást kösse tényleges
pályaszintű versenyhez és az
eredmények eléréséhez; egyszerűsítse a
határokon átnyúló pályáztatási
eljárásokat, vezesse be az „egyablakos
ügyintézést” a különféle adminisztratív
eljárásokhoz, valamint számolja fel az
átjárhatóságot még mindig gátló
valamennyi közigazgatási és
szabályozási akadályt; tegye
zökkenőmentessé a nagy sebességű
vasúti személyszállítási szolgáltatásokat,
például elektronikus jegyértékesítési
rendszer bevezetésével és a
pályahasználati díjak egyszerűsítésével.

Az uniós tengeri kikötőkben az olyan
létesítményekbe, mint pl.
rakpartokba, dokkokba és
hullámtörőkbe történő 2000 és 2013
közötti beruházások egyharmada
tekinthető alacsony

A Bizottság: értékelje újra, hogy szükség
van-e a jelenlegi 104 törzskikötőre,
valamint dolgozzon ki az Unió egészére
kiterjedő kikötőfejlesztési tervet;
mérlegelje a konténerátrakodási és
raktározási kikötői infrastruktúra uniós
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Használt rövidítés
és cím

Leírás/következtetések

Fő ajánlások

Unióban: zavaros
vizeken – sok
eredménytelen és
fenntarthatatlan
beruházás”

eredményességűnek és nem
fenntarthatónak. A vizsgált
projektekre fordított minden
harmadik euró (összesen 194 millió
euró) olyan projektekre irányult,
amelyek párhuzamos
létesítményeket hoztak létre a
közelben található meglévő
létesítmények mellé. 97 millió eurót
fordítottak olyan infrastruktúrákra,
amelyeket a munkák befejezését
követő több mint három év során
nem vagy nagyon alacsony
mértékben használtak ki.

támogatása megszüntetésének
lehetőségét, a nem közcélú
felépítmények támogatásának
megszüntetésével együtt; gondoskodjon
arról, hogy a javasolt EBB-hitelekkel
kapcsolatos valamennyi alapvető
hitelbírálati információt megosszanak az
EBB és a Bizottság között; csak abban az
esetben biztosítson elsőbbséget a
törzskikötőkbe és a főbb vízi
útvonalakba történő beruházások uniós
támogatásának, ha az uniós
többletérték bizonyítható, és a
magántőke részvétele elegendően nagy
mértékű; adjon ki kifejezetten a
kikötőkre vonatkozó, az állami
támogatásokkal kapcsolatos
iránymutatásokat, valamint kísérje
figyelemmel a korábbi állami
támogatásokra vonatkozó
határozatokat; csökkentse az
adminisztratív terheket és időbeli
csúszásokat az engedélyek és
jóváhagyások kiadására szolgáló
tagállami „egyablakos ügyintézés”
előmozdításával; javítsa a tengeri
szállításnak a többi szállítási módhoz
viszonyított versenyképességét a
tengeri szállítás és a kapcsolódó
vámeljárások további egyszerűsítése
révén.

Különjelentés a vasúti
árufuvarozásról

Noha az Európai Bizottság célként
tűzte ki a forgalom közútról vasútra
való átterelését, a vasúti
árufuvarozás részesedése 2011 óta
mégis enyhén csökkent. A vasút
sokkal inkább környezetbarát és
kevesebb importált olajat használ fel,
a közúti fuvarozás konkurenciájával
mégsem tudja felvenni a versenyt.

A Bizottságnak a tagállamokkal együtt
orvosolnia kell a következők kapcsán
megfigyelhető hiányosságokat: a vasúti
árufuvarozási piac liberalizálása, a
forgalomirányítási eljárások, az
adminisztratív és műszaki korlátok, a
vasúti árufuvarozási ágazat
teljesítményének nyomon követése és
átláthatósága, valamint a különböző
szállítási módok közötti tisztességes
verseny. Az uniós források jobb
felhasználása érdekében a Bizottság és a
tagállamok gondoskodjanak arról, hogy
világosabb legyen egyfelől a
szakpolitikai célkitűzések, másfelől a
forráselosztás, illetve a projektek
kiválasztása, tervezése és irányítása,
valamint a vasúthálózat karbantartása
közötti kapcsolat.

8/2016. sz.
különjelentés: „Vasúti
árufuvarozás az
Unióban: az ágazat
még nincs sínen”.
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Használt rövidítés
és cím
Különjelentés a
transzeurópai vasúti
tengelyekről
8/2010. sz.
különjelentés: „A
transzeurópai vasúti
tengelyek szállítási
teljesítményének
javítása:Eredményesek
voltak-e az Unió vasúti
infrastrukturális
beruházásai?”

A TEN-T
különjelentés, 2005
6/2005. sz.
különjelentés a
transzeurópai
közlekedési hálózatról
(TEN-T)

Leírás/következtetések

Fő ajánlások

Megállapítottuk, hogy a vasúti
infrastruktúra fejlesztésének
társfinanszírozásával az Unió új
lehetőségeket teremtett a
transzeurópai vasúti közlekedés
számára. További intézkedések révén
azonban még fokozható lenne az
uniós források költséghatékonysága.

A Bizottság a prioritást élvező projektek
jövőbeli meghatározásakor a
tagállamokkal és a vasúti
intézményekkel együttműködve
határozza meg azon transzeurópai
folyosókat, amelyekre jelentős meglévő
vagy várható igény mutatkozik, a
szükséges pontokon európai szinten
erősítve így a tudás- és analitikai bázist.
A Bizottság vegye fontolóra, hogyan
csökkenthetné hangsúlyosabban a
határokon átlépő vasúti közlekedés
olyan gyakorlati korlátait, amelyek nem
feltétlenül kapcsolódnak az
infrastruktúrához, és hogyan segíthetné
elő és ösztönözhetné a tagállamok
vasúti intézményeinek erre irányuló
együttműködését.

Megállapításunk szerint a 14 kiemelt
TEN-T projekt végrehajtása elmaradt
az ütemtervtől, különösen a
határokon átnyúló szakaszok
esetében merültek fel jelentős
nehézségek, mivel ezek nemzeti
szinten alacsony prioritást élveztek,
és nagyobb összehangolási
erőfeszítéseket igényeltek volna.
A TEN-T pénzügyi támogatás
nyújtása túlságosan felaprózott
módon történt. A Bizottság összetett
éves projektkiválasztási és -értékelési
eljárásokat vezetett be, és a
kedvezményezettek által a
Bizottságnak adott tájékoztatás
gyakran kevés volt a projektfelelősök
számára ahhoz, hogy hatékony és
eredményes projektellenőrzést
tudjanak végezni.

A Bizottság: a tagállamokkal együtt
biztosítson elsőbbséget azon TEN-T
projektszakaszok – különösen a
határokon átnyúló szakaszok –
finanszírozásának, amelyek befejezése
szükséges ahhoz, hogy a TEN-T
transzeurópai szintű értéke
kibontakozhassék; b) módosítsa és
egészítse ki a finanszírozási
határozatminta legfontosabb
szempontjait; c) dolgozzon ki
összefüggő és következetes TEN-Tértékelési módszertant, és csökkentse
továbbá a különböző kérvényezési és
értékelési űrlapok számát; d) a
projektek ellenőrzésének elmélyítése
érdekében határozzon meg
minimumkövetelményeket a projektek
állásáról szóló jelentéseket illetően,
végezzen gyakrabban helyszíni
projektvizsgálatokat és utólagos
hatásvizsgálatokat; f) hozzon létre –
szükség szerint a tagállamokkal
együttműködve – megfelelő jogalapot,
jogi eljárásokat és eszközöket a
közlekedési infrastruktúra
finanszírozása összehangolásának
fejlesztésére, illetve az esetleges
túlfinanszírozás és kettős finanszírozás
felismerésére.

Megjegyzés: Jelentéseink és a Bizottság megállapításainkra adott válaszai weboldalunkon elérhetőek
(http://eca.europa.eu).
Forrás: Európai Számvevőszék.
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II. melléklet. Az áttekintett nemzetközi útmutatók
IMF, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018,
https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessmentreview-and-update
OECD, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
OECD, Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport, ITF Roundtable Reports,
60. szám, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
OECD, Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice, International
Transport Forum Policy Papers, 29. szám, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017,
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investmentsand-policy-interventions-9789282108154-en.htm
OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf

51

III. melléklet. A költségvetés- és az ütemterv-túllépés
elemzésének módszertana és fő mutatói

01 A hat uniós társfinanszírozású projektet mind a költségvetés, mind az ütemterv

túllépése szempontjából elemeztük. A költségvetés-túllépés a tényleges
projektköltségeknek a kivitelezésről szóló határozatkor becsült projektköltségekhez
viszonyított százalékos növekedését mutatja. Hasonlóképpen, az ütemterv-túllépés a
kivitelezésről szóló határozat időpontjától a projekt befejezéséig ténylegesen eltelt
időkeretnek a kivitelezésről szóló határozatkor becsült időkerethez viszonyított
százalékos növekedését mutatja. Az alacsonyabb érték mind a költségvetés-túllépés,
mind az ütemterv-túllépés esetében a megvalósítási szakasz magasabb teljesítményét
mutatja.

02 A kivitelezésről szóló határozat időpontja rendszerint a kivitelezés-előkészítő

tanulmányok elkészülte és a közbeszerzési eljárás elindítása közé esik. Mivel ezeknél a
projekteknél a tervezési és a végrehajtási határidők többször változtak, az egyes
projektek kivitelezési határozatainak időpontját a dokumentáció és a korábbi
ellenőrzésekből 42 származó ismereteink alapján határoztuk meg. Ha eltérő határozati
időpontot vennénk alapul, az befolyásolná az elemzés végeredményét. Mivel az
elemzésünkben szereplő hat uniós társfinanszírozású nagyszabású közlekedési projekt
egyelőre nem fejeződött be, az elemzések keretében úgy vettük, hogy e projekteknél
befejezésükig és üzembe helyezésükig nem következik be további költség- vagy
ütemterv-túllépés.

03 Míg az elemzésünkben a kivitelezésről szóló határozat időpontjához képest

végzünk összevetést, addig az uniós közlekedési infrastruktúrákról szóló
különjelentésünkben 43 az összevetéshez az eredeti tervdokumentációban szereplő
költségvetési és ütemtervadatokat vettük alapul. A projektek zöménél az ilyen
tervezésre a kivitelezésről szóló határozat időpontja előtt került sor, és a jelen
elemzésben ez utóbbi időpontot tekintjük referenciapontnak.

04 A 9. táblázat áttekintést nyújt a hat kiválasztott uniós társfinanszírozású
nagyszabású közlekedési projekt elemzéséhez használt fő mutatókról.

42

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”.

43

A Számvevőszék 10/2020. sz. különjelentése: „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a
hálózati hatások”.
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9. táblázat. A hat uniós társfinanszírozású projekt elemzésének fő mutatói

Közlekedési
projekt

Y vasca

Brennerbázisalagút

Fehmarnbelt
alagút

Közlekedési
mód

Vasút

Vasúti alagút

Vasúti/közúti
víz alatti
alagút

A kivitelezésről
szóló határozat
szerinti
mérföldkő

A
kivitelezésről
szóló
határozat
éve
(A)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
(milliárd
euró)
(B)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(C)

A legutóbbi
költségbecslés
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(D)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
megnyitási
év
(E)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
ütemterv
(E – A + 1)

A
legutóbbi
tervezett
megnyitási
év
(F)

A
legutóbbi
tervezett
ütemterv
(F – A +
1)

Spanyolország

Az építési
munkálatok
finanszírozásának
első részlete

2006

4,2

4,6

6,5

2010

5

2023

18

Ausztria,
Olaszország

A főalagút
kivitelezésének
engedélyezése
előtti utolsó
költségbecslés

2011

7,51

8,5

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Dánia

A Dánia és
Németország
közötti
kivitelezési
államszerződés
aláírása

2008

4,4

5,0

7,6

2018

11

2029

22

Társfinanszírozó
tagállam(ok)
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Közlekedési
projekt

Lyon–Torino

Rail Baltica

Közlekedési
mód

Vasúti alagút

Vasút

A kivitelezésről
szóló határozat
szerinti
mérföldkő

A
kivitelezésről
szóló
határozat
éve
(A)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
(milliárd
euró)
(B)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(C)

A legutóbbi
költségbecslés
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(D)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
megnyitási
év
(E)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
ütemterv
(E – A + 1)

A
legutóbbi
tervezett
megnyitási
év
(F)

A
legutóbbi
tervezett
ütemterv
(F – A +
1)

Franciaország,
Olaszország

Finanszírozási
megállapodás és
a kivitelezésért
felelős új
projektgazda
létrehozása

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

Észtország,
Lettország,
Litvánia

Az Észtország,
Lettország és
Litvánia által
aláírt
kormányközi
megállapodás

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)

Társfinanszírozó
tagállam(ok)
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Közlekedési
projekt

Szajna–
ÉszakEurópa
csatorna

Közlekedési
mód

Belvízi út

Társfinanszírozó
tagállam(ok)

Franciaország

A kivitelezésről
szóló határozat
szerinti
mérföldkő

A
kivitelezésről
szóló
határozat
éve
(A)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
(milliárd
euró)
(B)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
becsült
költség
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(C)

A legutóbbi
költségbecslés
2019-es
árakon
(milliárd
euró)2
(D)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
megnyitási
év
(E)

A
kivitelezésről
szóló
határozat
idején
tervezett
ütemterv
(E – A + 1)

A
legutóbbi
tervezett
megnyitási
év
(F)

A
legutóbbi
tervezett
ütemterv
(F – A +
1)

A projekt
költségbecslése a
projekt
hagyományos
közbeszerzés
keretében
történő
végrehajtására
vonatkozó
határozatot
követően

2014

4,5

4,7

5,0

2024

11

2028

15

1

A költségbecslés elvégzéséhez 2010-et vették értékévnek.

2

A 2019-es árakon megadott költségeket – adott esetben – a Világbank nyílt adatbankjában szereplő 2019. évi országspecifikus implicit GDP-deflátorok felhasználásával
számítják ki. A több tagállam által társfinanszírozott projektek esetében az inflációs kiigazítás annak arányában történt, hogy mekkora volt a részesedésük a
társfinanszírozásból.

3

A 7 milliárd euróra becsült költségek magukban foglalják a jövőbeli költségnövekedéseknek – a Számvevőszék által a 10/2020. sz. különjelentés III. mellékletében
meghatározott – kockázatára képzett céltartalékot. A projektgazda hivatalos becslése eddig 5,8 milliárd euró.

4

A 10/2020. sz. különjelentésben rámutattunk arra a kockázatra, hogy 2030-ig további késedelem fordulhat elő.

A 2029-es időpontba beleértendő a kockázati puffer, amelyet a projektgazda a 2026. évi hivatalos nyitónaphoz képest számított ki.
Forrás: Európai Számvevőszék.
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IV. melléklet. Általános mutatók
Mutatók
Népesség (millió)1

Európai Unió

Ausztrália

Kanada

Egyesült
Államok

Svájc

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

112

3

4

215

36

Egy főre jutó GDP (ezer dollár)1

35

55

46

82

65

Éves beruházás a szárazföldi közlekedési infrastruktúrába (a GDP %-ában)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Éves beruházás a közúti infrastruktúrába (milliárd euró)4

50

14

8

4

81

Éves beruházás a vasúti infrastruktúrába (milliárd euró)5

29

4

1

3

12

Közúti közlekedési infrastruktúra-hálózat (ezer km)

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

Vasúti közlekedési infrastruktúra-hálózat (ezer km)

2018

4110

4212

613

22014

Éves közúti utaskilométer (milliárd)6

4 680

312

493

104

6 558

Éves vasúti utaskilométer (milliárd)6

407

17

2

21

33

1 707

220

269

17

2 955

Terület (ezer km²)2
Népsűrűség (lakos/km²)2

Éves közúti tonnakilométer (milliárd)6
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Mutatók

Európai Unió

Éves vasúti tonnakilométer (milliárd)6
Szállításból származó, egy főre jutó CO2-tonna7

Ausztrália

Kanada

Egyesült
Államok

Svájc

415

413

446

2

4

5

11

2 445

2

5

Forrás: Európai Számvevőszék, több forrás alapján. A Világbank nyílt hozzáférésű adatai, 2019. A Világbank nyílt hozzáférésű adatai, 2018. OECD, 2017; EU: GDP-adatok
az Eurostattól (2017), és a számadat nem tartalmazza a Ciprusra, Máltára, Hollandiára és Portugáliára vonatkozó adatokat. 4 OECD, 2017; EU: a számadat nem tartalmazza a
Ciprusra, Máltára, Hollandiára és Portugáliára vonatkozó adatokat. 5 OECD, 2017; EU: a számadat nem tartalmazza a Ciprusra, Hollandiára és Portugáliára vonatkozó
adatokat. 6 OECD, 2017; EU: Európai Bizottság, 2017. 7 OECD, 2017; EU: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2017. 8 Európai Bizottság, 2018. 9 Nemzeti áru- és ellátásiláncEgyesült
stratégia, 2019. 10 Nemzeti Közlekedési Bizottság, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2020. 14
Államok, Közlekedési Minisztérium, 2018.
1

2

3
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5. ábra. Az Unióra és a négy vizsgált országra vonatkozó földrajzi és
közlekedési mutatók
Népesség (millió lakos)

328

448
Európai
Unió

Egyesült
Államok

38
Kanada

Terület (ezer km²)

25
Ausztrália

Európai Unió

4 173

Kanada

9 880

Egyesült Államok

9 832

9

Ausztrália

7 741

Svájc

Svájc

41

A közúti és vasúti közlekedési hálózat hossza (ezer km)
Európai Unió

Egyesült Államok

Ausztrália

Kanada

Svájc

4 930
201
6 700
220
878
41
565
42
83
6

Lakosszám négyzetkilométerenként

Km/fő (10 000 lakos)
Közút
Vasút

351

204
149
110

112

215

36

4

3

Európai
Unió

Svájc

Egyesült
Államok

Kanada

Ausztrália

92
4

16

7

11

7

Európai
Unió

Ausztrália

Egyesült
Államok

Kanada

Svájc

Forrás: Európai Számvevőszék, a fenti források alapján.
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V. melléklet. Az elemzett folyamatokra vonatkozó releváns
számvevőszéki ellenőrzési következtetések és ajánlások
Stratégia
A Számvevőszék korábbi következtetései és ajánlásai
Megállapításunk szerint a kiválasztott nagyszabású közlekedési
projektek, illetve megközelítési vonalaik végrehajtási
késedelmeinek fényében erősen kérdéses, hogy 2030-ra
kiteljesül-e az uniós közlekedési törzshálózat kapacitása.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy értékelje újra a törzshálózat
és az átfogó hálózat műszaki követelményeinek relevanciáját,
figyelembe véve a hálózat befejezésére fennmaradó időkeretet.
A Bizottság elfogadta ezt az ajánlást.
Következtetésünk szerint valószínűleg nem megvalósítható a
Bizottság azon terve, hogy 2030-ra megháromszorozza a nagy
sebességű vasúthálózat hosszát.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy a TEN-T rendelet
felülvizsgálata keretében fogadjon el reális hosszú távú
megvalósítási tervet az uniós nagy sebességű vasúti
törzshálózat kiépítéséhez szükséges további infrastruktúra
megépítése céljából. A Bizottság elfogadta ezt az ajánlást.
Megállapítottuk, hogy uniós szinten túl sok kikötő kapott
„törzskikötő” besorolást.
Javasoltuk, hogy a Bizottság vizsgálja felül a „törzskikötők”
számát úgy, hogy az Unió egésze megfelelő szinten elérhető
maradjon. A Bizottság elfogadta ezt az ajánlást.
Megállapítottuk, hogy a vasúti és a közúti árufuvarozás által
okozott externáliákat nem veszik figyelembe átfogó módon a
felhasználók által az infrastruktúráért fizetendő díjak
meghatározásakor. Ez negatív hatással van a modális váltás
kapcsán kitűzött uniós célkitűzésre.
Azt javasoltuk, hogy a Bizottság szükség esetén további, a
vasúti árufuvarozást támogató szabályozási vagy más
intézkedések bevezetésével alakítson ki egyenlő feltételeket a
különböző szállítási módok között. A Bizottság elfogadta ezt az
ajánlást.

Számvevőszéki
jelentés

Az uniós közlekedési
infrastruktúrákról
szóló különjelentés,
2020

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés, 2018

A tengeri szállításról
szóló különjelentés,
2016

A vasúti
árufuvarozásról szóló
különjelentés, 2016
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Koordináció
A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai

Számvevőszéki
jelentés

Azonosított gyakorlat

Következtetésünk szerint a tagállamok
döntöttek arról, hogy épüljön-e nagy
sebességű vasúti infrastruktúra, és ha igen,
mikor. A nagy sebességű, határon átnyúló
vasutak kivitelezési munkálatai nem voltak
összehangolva.
Azt javasoltuk, hogy a Bizottság hozzon
kiigazító intézkedéseket, amennyiben az
említett kiemelt szakaszokat érintő projektek
nem kezdődnek meg az elfogadott határidőn
belül, ha késedelmet szenvednek, illetve ha
egyes határok mentén koordinációs
problémák valószínűsíthetően
megakadályozzák a vonal terv szerinti üzembe
helyezését. A Bizottság elfogadta ezt az
ajánlást.
Megállapítottuk, hogy a Bizottság kezében
csak korlátozott jogi eszközök vannak arra,
hogy elérje a hálózat 2030-ra történő
megvalósítását.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy vezessen
be olyan rendelkezéseket a TEN-T rendelet
megfelelő érvényesítésének és
végrehajtásának biztosítása érdekében,
amelyek erősítik a nemzeti közlekedési tervek
és a TEN-T kötelezettségvállalások közötti
koherenciát. A Bizottság elfogadta ezt az
ajánlást.
Következtetésünk szerint – nem
megfeledkezve arról, hogy van még mit
javítani – a végrehajtási határozatok
előrelépést jelentettek a törzshálózati
folyosók tagállami kivitelezésének
eredményesebb felügyelete felé.
Javasoltuk az uniós koordinátorok szerepének
megerősítését a folyosókra vonatkozó,
kiemelt szakaszokat feltüntető munkatervek
jobb érvényesítésével, az igazgatótanácsok
fontosabb ülésein való jelenlétük lehetővé
tételével, valamint azzal, hogy jelentősebb
szerepet kapnak a TEN-T szakpolitikai
célkitűzéseinek kommunikálásában.
A Bizottság elfogadta ezt az ajánlást.

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés,
2018
Svájc és az Egyesült
Államok: A regionális
terveket szövetségi
iránymutatások
alapján dolgozzák ki és
továbbítják a
szövetségi
kormánynak.
Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

Ausztrália: A
projektsorrendet egy
független ügynökség
javasolja.
Ausztrália és Svájc: a
szövetségi szint részt
vesz azon projektek
felügyelőbizottságában
és
irányítóbizottságában,
amelyekhez
finanszírozást nyújt.
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Kiválasztás
A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai
Megállapításunk szerint a mintánkban
szereplő kiemelt közlekedési infrastruktúrák
egyikében sem használták a költség-haszon
elemzéseket átfogó döntéshozatali
eszközként, a TFI szintjén.
Azt javasoltuk, hogy a Bizottság a részletes
szakaszspecifikus elemzések mellett követelje
meg egy, az adott megaprojekt egészére
vonatkozó, megbízható, átfogó és átlátható,
teljes társadalmi-gazdasági költség-haszon
elemzés elvégzését. A Bizottság nem fogadta
el ezt az ajánlást.
Megállapításunk szerint a nagy sebességű
vasúti beruházásokra vonatkozó tagállami
igényfelmérések minősége gyenge, és a
kivitelezésről szóló határozatok nemzeti és
politikai szintűek, ritkán alapulnak megfelelő
költség-haszon elemzésen.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy az uniós
társfinanszírozást kösse a nagyon nagy
sebességű vonalak iránti szükségletek
értékeléséhez. A Bizottság részben elfogadta
az ajánlást.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy az
ellenőrzött finanszírozás felénél az kikötői
infrastruktúrákat nem, vagy nagyon alacsony
mértékben használták ki. Ez viszont az
előzetes igényfelmérések hiányosságaira utalt.
Azt javasoltuk, hogy a Bizottság a hátországi
összeköttetésen kívüli kikötői infrastruktúrát
csak meghatározott feltételek megléte esetén
finanszírozzon, többek között ha az uniós
értéknövelő hatás bizonyított. A Bizottság
részben elfogadta az ajánlást.
Megállapítottuk, hogy a nagyszabású
közlekedési projektek uniós társfinanszírozása
számos intézkedésen keresztül történik, ami
többek között abból fakad, hogy az Unió
hétéves programozási időszakokkal működik.
Ez társfinanszírozási átfedésekhez vezet.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy irányítsa
úgy a megaprojektek részét képező

Számvevőszéki
jelentés

Azonosított
gyakorlat

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés,
2018

Az áttekintésre
kiválasztott
valamennyi ország: A
projektgazdák által
használt nyers
adatokat és kísérő
elemzéseket a
pályázattal együtt
benyújtják, és a
szövetségi szinten
újra elvégzik az
elemzést, hogy
ellenőrizzék a
kiválasztott adatok és
feltételezések
helytállóságát.

A tengeri
szállításról szóló
különjelentés,
2016

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

Kanada: kétlépcsős
pályázati rendszer
csökkenti az
adminisztratív terhek
kockázatát.
Ausztria és Svájc:
olyan
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A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai

Számvevőszéki
jelentés

intézkedések kiválasztását, hogy növekedjen
az irányítás hatékonysága. A Bizottság nem
fogadta el ezt az ajánlást.

Azonosított
gyakorlat
mechanizmusok
vannak érvényben,
amelyek párhuzamot
teremtenek a
finanszírozási
jogosultsági időszak
és a nagyszabású
közlekedési projektek
hosszú végrehajtási
időszaka között.

Nyomon követés
A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai
Arra a megállapításra jutottunk, hogy a
nagyszabású közlekedési projektek
végrehajtásának hatékonysága alacsony, és a
Bizottságon belül nincs olyan külön
szervezeti egység, amely kifejezetten a
nagyszabású közlekedési projektekkel
foglalkozna és iránymutatást nyújtana a
projektgazdáknak.
Javasoltuk a Bizottságnak egy ilyen központ
létrehozását. A Bizottság nem fogadta el ezt
az ajánlást.
Megállapításunk szerint az általunk
ellenőrzött vonalak megépítése során a
költségtúllépés és a késedelem általános
jelenség volt, és hosszú időt vett igénybe,
hogy a megépített vonalat forgalomba
helyezzék.
Következtetésünk szerint a projektek uniós
társfinanszírozásának nyújtását a Bizottság
továbbra is kizárólag az outputoktól teszi
függővé.
Javasoltuk, hogy a Bizottság a jövőbeli
végrehajtási határozatokba foglaljon bele a
várható eredményekről (pl. modális váltás,
forgalom-előrejelzési célkitűzések) szóló
nyilatkozatot. A Bizottság részben elfogadta
az ajánlást.

Számvevőszéki
jelentés

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés,
2018

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

Azonosított gyakorlat

Amerikai Egyesült
Államok: erre a célra
kijelölt
projektfelügyeleti
vezetők és
automatikus
mechanizmus a
nyomon követés
szorosabbá tételére.
Svájc: fejlett
teljesítménymonitoring
mechanizmusok.

Egyesült Államok:
végeredmény-mutatók
meghatározása
projektkiválasztáskor
és támogatási
megállapodások
kidolgozásakor.
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A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy a
kedvezményezetteknek nyújtott uniós
társfinanszírozást ne pusztán az outputok
megvalósításától, hanem a tervezett
eredmények elérésétől is tegye függővé. A
Bizottság nem fogadta el ezt az ajánlást.

Számvevőszéki
jelentés

Azonosított gyakorlat

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés,
2018

Utólagos értékelés
A Számvevőszék korábbi következtetései és
ajánlásai
Megállapításunk szerint a Bizottság a
nagyszabású közlekedési projektek kapcsán
egyáltalán nem végez szisztematikus utólagos
értékelést.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy a
végrehajtási határozatokba foglaljon bele olyan
vállalást valamennyi tagállam számára, hogy az
utólagos értékelési eredményeket megosztja a
Bizottsággal. A Bizottság részben elfogadta az
ajánlást.
Azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy a
kedvezményezettek számára vezessen be
teljesítményprémiumot, ha az utólagos
értékelés alapján bizonyítható, hogy a
tervezett eredményeket meghaladták.
A Bizottság nem fogadta el ezt az ajánlást.
Javasoltuk, hogy a Bizottság gyakrabban
végezzen utólagos hatásvizsgálatokat, hogy a
levonható tanulságok segítsék a TEN-T
hatékonyabb végrehajtását. A Bizottság
elfogadta ezt az ajánlást.
Forrás: Európai Számvevőszék.

Számvevőszéki
jelentés

Azonosított
gyakorlat

Az uniós
közlekedési
infrastruktúrákról
szóló
különjelentés,
2020

Egyesült Államok: a
projektgazdák
kötelesek utólagos
értékelést végezni,
ennek költségei
elszámolhatóak a
támogatási program
keretében.

A nagy sebességű
vasútról szóló
különjelentés,
2018

Norvégia: független
kutatók végzik az
utólagos
értékeléseket, a
tervezési szakaszban
meghatározott
alapértékek alapján.

A TEN-T
különjelentés,
2005

Franciaország: a
projektgazdáknak
utólagos
értékeléseket (Bilan
LOTI) kell végezniük.

63

VI. melléklet. A szakértői bizottságok összetétele
Szakértők

Szervezet/intézmény

Ausztrália
Peter Abelson

Applied Economics P/L, ügyvezető igazgató, az Economic
Society of Australia tagja

Stephen Alchin

Igazgató, SD Alchin Advisory Pty Ltd

Martin Locke

Adjunktus, Közlekedési és Logisztikai Tanulmányok
Intézete, The University of Sydney Business School

John Stanley

Adjunktus, Közlekedési és Logisztikai Tanulmányok
Intézete, The University of Sydney Business School

Peter Thornton

Igazgató, Transportation Associates Pty Ltd

Marion Terrill

Transport and Cities programigazgatója, Grattan Intézet

Mary R. Brooks

Professor Emerita, Rowe School of Business, Dalhousie
University, Halifax

G. Kent Fellows

Adjunktus és társ-programigazgató (Kanadai Északi
folyosó), School of Public Policy, University of Calgary

Anthony Perl

Egyetemi tanár, Simon Fraser University, Vancouver

Kanada

Matti Siemiatycki

Professzor, University of Toronto, Toronto

Svájc
Brian T. Adey

Professzor, Építési és Infrastruktúrakezelési Intézet (IBI),
ETH Zürich (ETHZ)

Yves Crozet

Professor Emeritus, Politikatudományi Intézet (Lyoni
Egyetem, Franciaország)

Heinz Ehrbar

Nyugalmazott előadó, Építési és Infrastruktúrakezelési
Intézet (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Putallaz

Vezérigazgató, IMDM tanácsadó cég (Svájc), egyetemi
óraadó, Alkalmazott Tudományok Egyeteme, St. Pölten
(Ausztria)
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Amerikai Egyesült Államok
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

Hat uniós társfinanszírozású
nagyszabású közlekedési projekt
teljesítményének ellenőrzése a
költség- és ütemterv tekintetében
Forrás: Európai Számvevőszék.

Nemzetközi közlekedési ágazati tanácsadó, vasúti
szolgáltatások szakirány, Behr & Associates Inc.
PhD-jelölt, Antwerpeni Egyetem
Szakpolitikai és pénzügyi alelnök, The Eno Center for
Transportation

Oxford Global Projects Ltd.
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Mozaikszavak és rövidítések
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (beruházások jobb,
tőkeáttétel-fejlesztési célú kihasználása) (Egyesült Államok)
CBA: Költség-haszon elemzés
CEF: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
CINEA: Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó
Ügynökség
DG MOVE: Az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága
DG ENV: Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága
DG REGIO: Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Esb-alapok: európai strukturális és beruházási alapok
Eurostat: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala
FHWA: Federal Highway Administration (Szövetségi Közútkezelő Igazgatóság) (Egyesült
Államok)
FOT: Szövetségi Közlekedési Hivatal (Svájc)
FTA: Federal Transit Administration (Szövetségi Közlekedésigazgatási Hivatal) (Egyesült
Államok)
GDP: Bruttó hazai termék
IA: Infrastructure Australia
IMF: Nemzetközi Valutaalap
INEA: Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség
INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (Egyesült Államok)
KA: Kohéziós Alap
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Franciaország)
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NPA: Nemzeti partnerségi megállapodás (Ausztrália)
NRLA: New Railway Link through the Alps (új vasúti összeköttetés az Alpokon
keresztül)
NTNU: Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
STEP: Hálózatbővítési program (Svájc)
TEN-T: Transzeurópai közlekedési hálózat
TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Egyesült Államok)
TPK: Többéves pénzügyi keret
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Glosszárium
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó
Ügynökség Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) utódja,
amelyet az Európai Bizottság hozott létre a CEF-program és utódprogramjai műszaki és
pénzügyi végrehajtásának irányítása céljából.
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): Az energetikai, közlekedési, valamint az
információs és kommunikációs technológiai ágazatok számára fenntartható és
összekapcsolt infrastruktúra megteremtéséhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz.
Európai Regionális Fejlesztési Alap: Uniós alap, amely a régiók közötti
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló beruházások finanszírozásával erősíti a
gazdasági és társadalmi kohéziót.
Európai strukturális és beruházási alapok: Az öt fő uniós alap, amelyek mindegyike a
gazdasági fejlődés támogatását célozza Unió-szerte: az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap.
Európai zöld megállapodás: Az Unió 2019-ben elfogadott növekedési stratégiája,
amely célul tűzi ki, hogy az Unió 2050-re klímasemlegessé váljon.
Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia: 2020-ban javasolt uniós stratégia,
amelynek célja, hogy egy versenyképesebb, biztonságosabb, hozzáférhetőbb és
megfizethetőbb közlekedési rendszer révén 2050-re 90%-kal csökkentse a
közlekedéssel kapcsolatos kibocsátásokat.
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz: A Covid19-világjárvány gazdasági és
társadalmi hatásainak enyhítését és a helyreállítás ösztönzését célzó uniós pénzügyi
támogatási mechanizmus, amely ugyanakkor a zöld és digitális átalakulást is
előmozdítja.
Kohéziós Alap: Az Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésére irányuló uniós alap, amely olyan tagállamokban végrehajtott
beruházásokat támogat, ahol az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el
az uniós átlag 90%-át.
Költség-haszon elemzés: Egy javasolt intézkedéssor becsült költségeinek és várható
előnyeinek összevetése.
Kötelezettségvállalás visszavonása: Egy fel nem használt kötelezettségvállalás teljes
vagy részleges törlése a Bizottság részéről.
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Közvetlen irányítás: Ennek keretében – ellentétben a megosztott vagy a közvetett
irányítással – maga a Bizottság irányít egy uniós alapot vagy programot.
Megosztott irányítás: Az uniós költségvetés végrehajtásának olyan módozata, amikor
– a közvetlen irányítással ellentétben – a Bizottság bizonyos végrehajtási feladatokat a
tagállamokra bíz, de azokért továbbra is viseli a végső felelősséget.
Mutató: A teljesítmény valamely aspektusának mérésére vagy értékelésére használt
információ.
Projektgazda: A nagy infrastrukturális projekt megvalósításáért felelős – köz- vagy
magánjellegű – szervezet, amelynek feladatai közé tartozik a környezetvédelmi és
építési engedélyek, valamint az igényelhető nemzeti és uniós finanszírozás iránti
kérelmek benyújtása is.
Referenciaérték: Viszonyítási alap vagy etalon, amelynek alapján a teljesítmény vagy
az elért eredmények értékelhetőek.
TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózatok): Tervezett európai közúti, vasúti, légi és
vízi közlekedési hálózatok. A TEN-T hálózatok a transzeurópai hálózatok szélesebb
rendszerének egyik részét képezik, egy távközlési hálózat és egy energiahálózat
mellett.
Többéves pénzügyi keret (TPK): Az Unió kiadási terve, amely (szakpolitikai
célkitűzéseken alapuló) prioritásokat és felső határokat határoz meg, és általában hét
évre szól. Ez biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves uniós
költségvetéseket, korlátokat szabva az egyes kiadási kategóriák kiadásainak. A jelenlegi
TPK a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik.
Végrehajtó ügynökség: A Bizottság által, korlátozott időtartamra létrehozott és
irányított szervezet, amely a Bizottság nevében és felelősségére uniós programokkal
vagy projektekkel kapcsolatos meghatározott feladatokat lát el.
Vissza nem térítendő támogatás: Valamely kedvezményezett részére egy támogatható
projekt vagy program végrehajtására az uniós költségvetésből nyújtott vissza nem
térítendő kifizetés.
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A számvevőszéki munkacsoport
A Számvevőszék „A nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek uniós
keretrendszere nemzetközi összehasonlításban” című áttekintése nemzetközi bevált
gyakorlatokat ismertet és rámutat a nagyszabású közlekedési projektek jövőbeni
bizottsági támogatása kapcsán feltárt nehézségekre.
Ezt az áttekintést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási
területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara fogadta
el. Az ellenőrzést Annemie Turtelboom számvevőszéki tag vezette Florence Fornaroli
kabinetfőnök, Celil Ishik kabinetattasé, Helder Faria Viegas ügyvezető és Guido Fara
feladatfelelős, valamint Manja Ernst, Nils Odins és Luc T'Joen számvevők
támogatásával. Nyelvi támogatás: Adrian Williams.

Balról jobbra: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odins.

A nagyszabású infrastrukturális projektek kiemelt
fontosságúak az Unió transzeurópai közlekedési
hálózatának megvalósítása szempontjából.
Áttekintésünkben a megvalósítás uniós
keretrendszerét összevetjük egyes kiválasztott
országok ilyen rendszereivel, és rámutatunk, hogy
mely gyakorlatokból inspirálódhatnak a Bizottság
és a politikai döntéshozók, adott esetben
hozzáigazítva azokat az uniós viszonyokhoz.
Nem találtunk olyan követendő példát,
amely az Unió stratégiájának hiányosságait
kezelhetné. Releváns példákat emelhettünk
ki azonban az olyan folyamatokra nézve,
amelyek a koordinációhoz, kiválasztáshoz,
nyomon követéshez és utólagos értékeléshez
kapcsolódnak.
Elemeztük továbbá hat uniós társfinanszírozású
projekt aktuális költségvetés- és ütemtervtúllépéseit. Ezek közül – a globális
referenciamutatóval összevetve – négy projektnél
tapasztalható kisebb költségvetés-túllépés,
míg legtöbbjüknél átlagosan hosszabb késések
mutatkoznak az ütemtervhez képest.
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