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Santrauka
I Dideli infrastruktūros projektai atlieka svarbų vaidmenį kuriant ES transeuropinį

transporto tinklą. Nuo 2013 m. vienas iš pagrindinių ES tikslų – iki 2030 m. sukurti
pagrindinį transporto infrastruktūros tinklą, o iki 2050 m. – visuotinį tinklą, kad būtų
užtikrintas visų ES regionų prieinamumas ir susisiekimas.

II Europos Komisija yra atsakinga už transporto politikos kūrimą ir įgyvendinimą ES

lygmeniu, bendro intereso projektų nustatymą ir rėmimą bei šių didelių projektų,
kuriuos įgyvendina valstybės narės ir projektų rengėjai, ES bendro finansavimo
valdymą.

III Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai paskelbta

informacija ar specialiai šiuo tikslu surinkta medžiaga. Jos tikslas – palyginti ES didelių
infrastruktūros projektų įgyvendinimo sistemą su kitų apžvelgtų šalių (Australijos,
Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų, Šveicarijos, Prancūzijos ir Norvegijos) sistema,
taip nustatant kitos praktikos pavyzdžius, kurie galėtų būti naudingi Komisijai ir
politikos formuotojams teikiant būsimą ES paramą. Šia apžvalga taip pat bus
prisidedama prie šiuo metu vykdomos TEN-T reglamento peržiūros.

IV Išskyrėme penkis pagrindinius didelių transporto projektų įgyvendinimo proceso

etapus (strategijos apibrėžimas, projektų koordinavimas, projektų atranka finansavimui
gauti, projekto stebėsena ir projektų ex post vertinimas). Kiekvienam iš šių procesų
pateikiame informaciją apie pagrindinius ES sistemos bruožus. Taip pat aprašome
trūkumus, anksčiau pastebėtus atliekant auditus ES kontekste. Dėl kai kurių trūkumų
pateikiame kitų praktikos pavyzdžių, kuriuos radome apžvelgtose šalyse. Nors tokios
praktikos pavyzdžių įgyvendinimo audito neatlikome, manome, kad jie gali padėti
pašalinti šiuos trūkumus, jei bus tinkamai pritaikyti ES kontekstui ir veiksmingai
įgyvendinti.

V Vertinant ES sistemoje nustatytus trūkumus pasauliniu mastu, nenustatėme, kad

pasirinktose šalyse būtų taikoma kokia nors praktika, kuria būtų galima pašalinti
trūkumus, susijusius su strategijos apibrėžimo procesu. Be to, daugumos iš šešių
analizei atrinktų ES bendrai finansuojamų projektų faktinių sąnaudų ir numatomų
biudžetų nuokrypis, palyginti su pasauliniu lyginamuoju standartu, yra mažesnis. Tačiau
manome, kad su koordinavimu, atranka, stebėsena ir ex post vertinimu susijusiuose
procesuose Komisija ir politikos formuotojai galėtų pasisemti įkvėpimo iš šioje
apžvalgoje aprašytos užsienio šalių praktikos. Tai pasakytina ir apie vėlavimus, nes
įgyvendinant daugumą iš šešių ES bendrai finansuojamų projektų buvo vėluojama
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vidutiniškai daugiau nei įgyvendinant panašius projektus visame pasaulyje. Nors šios
kitos praktikos pavyzdžių neįmanoma tiesiogiai perkelti į dabartinę ES sistemą, vis dėlto
jais būtų galima remtis ir prireikus pritaikyti ES kontekste.

VI Atsižvelgdami į tai, nustatėme keturis uždavinius Komisijai, susijusius su būsima

parama dideliems transporto projektams. Tai yra:
o

Kaip geriau suderinti ES ir nacionalines transporto strategijas ir užtikrinti geresnę
projektų planavimo ir įgyvendinimo priežiūrą pagrindiniuose transporto
koridoriuose?

o

Kaip užtikrinti, kad projektų atrankos etape būtų pakankamai atidžiai išnagrinėta
sąnaudų ir naudos analizė? Kaip persvarstyti savo požiūrį į projektų atranką ir ES
finansavimo paskirstymą, siekiant dar labiau sumažinti projektų rengėjams
tenkančią administracinę naštą?

o

Kaip pereiti prie labiau rizika grindžiamo požiūrio vykdant ES bendrai
finansuojamų projektų stebėseną ir išplėsti jos aprėptį reikalaujant, kad projektų
rengėjai taip pat teiktų ataskaitas dėl rezultatų rodiklių ir suinteresuotųjų subjektų
pritarimo?

o

Kaip užtikrinti, kad ES bendrai finansuojami dideli transporto infrastruktūros
projektai būtų sistemingai vertinami ex post, daugiausia dėmesio skiriant
pasiektiems rezultatams, o ne finansiniams rodikliams ar išdirbiams?
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Įvadas
Dideli transporto infrastruktūros projektai

01 Dideli transporto infrastruktūros projektai (dideli transporto projektai) atlieka

svarbų vaidmenį transporto tinkluose. Tačiau nei pasauliniu, nei ES lygmeniu nėra
visuotinai sutarto apibrėžimo, kas yra didelis transporto projektas. Dažniausiai
taikomas kriterijus yra bendros projekto sąnaudos, kurias viršijus projektas laikomas
dideliu infrastruktūros projektu: įprastos ribos yra 1 milijardas 1 JAV dolerių (t. y. apie
830 milijonų eurų) arba 500 milijonų 2 eurų.

Transeuropinis transporto tinklas (TEN–T)

02 ES transporto politikos tikslas – sukurti bendrą Europos transporto erdvę . Nuo
3

dešimtojo dešimtmečio vienas iš pagrindinių veiklos tikslų buvo baigti kurti
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T), t. y. visą Europą apimantį kelių, geležinkelių,
vidaus vandenų, jūrų ir oro transporto tinklą, skirtą keleiviams ir kroviniams vežti.
Pirmosiose TEN-T gairėse 4 daugiausia dėmesio skirta prioritetinių projektų sąrašui,
dauguma jų gali būti laikomi dideliais transporto projektais.

1

B. Flyvbjerg, „What you should know about megaprojects and why: an overview“, Project
Management Journal, 45 tomas, Nr. 2, 2014, p. 6–19.

2

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

3

Suvestinės Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo redakcijos 170–172 straipsniai, OL C 202,
2016 6 7, p. 47.

4

1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB pateikiantis
Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, OL L 228, 1996 9 9, p. 1–103.

7

03 2013 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą , kuriuo nustatomas
5

transporto infrastruktūros pagrindinis tinklas, įskaitant devynis pagrindinio tinklo
koridorius, sudarančius Europos tvaraus daugiarūšio transporto tinklo pagrindą
(žr. 1 diagramą), kuris turi būti užbaigtas iki 2030 m. Be to, kuriant visuotinį tinklą
siekiama iki 2050 m. užtikrinti visų ES regionų, įskaitant atokius, salų ir atokiausius
regionus, prieinamumą ir sujungiamumą. Šiuo metu šis TEN-T reglamentas yra
peržiūrimas 6.

1 diagrama. TEN-T pagrindinio tinklo koridoriai

REGLAMENTAS (ES) Nr. 1316/2013, OL L 348, 2013 12 20

Šaltinis: Europos Komisija. 2020 m. gruodžio mėn.

5

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, OL L 348, 2013 12 20, p. 1–128. Šis
reglamentas buvo atnaujintas 2021 m. liepos 14 d. 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų
priemonė, OL L 249, 2021 7 14, p. 38–81.

6

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 54 straipsnis, OL L 348, 2013 12 20,
p. 1–128.

8

04 Dideli transporto projektai yra strategiškai svarbūs siekiant užbaigti pagrindinio

TEN-T tinklo kūrimą, nes jie padeda pašalinti kliūtis ir panaikinti trūkstamas jungtis,
dažnai esančias tarpvalstybinėse atkarpose. Kadangi jų numatomas poveikis transporto
tinklui yra labai didelis, jie dažnai laikomi esminiais būsimų keleivių ir krovinių srautų
pokyčių veiksniais 7. Kai jie susiję su ekologiškesnėmis ir tvaresnėmis transporto
rūšimis, pavyzdžiui, geležinkeliais, jie taip pat yra politikos, kuria siekiama pereiti prie
kitų transporto rūšių (t. y. pereiti nuo vienos transporto rūšies prie kitos) ir įgyvendinti
Europos žaliojo kurso iniciatyvoje nustatytus aplinkosaugos ir klimato tikslus,
pagrindas 8.

Transporto politikos planavimas bei įgyvendinimas ir dideli ES
bendrai finansuojami infrastruktūros projektai

05 Europos Komisija, visų pirma Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas

(MOVE GD), yra atsakinga už transporto politikos kūrimą ir įgyvendinimą ES lygmeniu.
Tai daugiausia daroma rengiant politikos dokumentus ir pasiūlymus dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų. Kalbant apie TEN-T tinklą, Komisijos vaidmuo yra parengti
gaires, nustatyti ir remti bendro intereso projektus ir įgyvendinti sąveikumo
užtikrinimo priemones 9. Komitetas (TEN-T komitetas), kuriame atstovaujama
valstybėms narėms, padeda Komisijai ir teikia privalomas nuomones dėl Komisijos
teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su įgyvendinimo aktais 10.

06 Su dideliais transporto projektais susijusioje veikloje gali dalyvauti ir kiti Komisijos
generaliniai direktoratai, ypač kai tokiems projektams prašoma bendro ES finansavimo
(taip pat žr. 10 dalį). Pavyzdžiui, Aplinkos generalinis direktoratas (ENV GD) gali
patikrinti, ar paraiškos atitinka ES aplinkos teisinį pagrindą, įskaitant būtiną
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

7

Omega Centre, Mega projects.Executive Summary, 2012 m. gruodžio mėn., p. 16 ir 17.

8

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europos žaliasis kursas,
COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

9

Suvestinės Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo redakcijos 171 straipsnis, OL C 202,
2016 6 7, p. 47.

10

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 52 straipsnis, OL L 348, 2013 12 20,
p. 1–128.

9

07 Valstybės narės yra atsakingos už savo nacionalinių transporto infrastruktūros

strategijų ar planų rengimą pagal ES lygmeniu sutartus tikslus (žr. 03 dalį). Jie taip pat
sprendžia, kurie projektai yra rengiami, kaip jie įgyvendinami ir finansuojami.
Nacionalinės institucijos atlieka būtinus poveikio aplinkai vertinimus ir išduoda
statybos leidimus.

08 Galiausiai, projektų rengėjai, įsteigti kaip projektų įgyvendinimo subjektai

valstybių narių lygmeniu arba kaip tarpvalstybinės bendrosios įmonės, yra atsakingi už
faktinį šių didelių infrastruktūros projektų įgyvendinimą.

Bendras ES finansavimas dideliems transporto infrastruktūros
projektams

09 Yra du pagrindiniai ES bendro finansavimo šaltiniai, iš kurių skiriamos dotacijos
dideliems transporto infrastruktūros projektams:

o

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai), įskaitant Europos regioninės
plėtros fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą (SF), kurių valdymą dalijasi Komisija ir
valstybės narės. Šių fondų atveju Komisijos Regioninės ir miestų politikos
generalinis direktoratas (REGIO GD) tvirtina valstybių narių parengtas investicines
programas ir stebi jų įgyvendinimą. Sprendimas dėl konkrečių projektų bendro
finansavimo perduodamas nacionalinėms arba regioninėms vadovaujančiosioms
institucijoms;

o

TEN-T ir Europos infrastruktūros tinklų priemonių (EITP) 11 programos, kurias
tiesiogiai valdo Komisija, atsakinga už dotacijų skyrimą ir jų įgyvendinimo
stebėseną. Dotacijų valdymo veiklą MOVE GD vardu vykdo Europos klimato,
infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA).

10 Kadangi dideli transporto projektai ES teisiniu pagrindu nėra apibrėžti kaip atskira
kategorija, nėra išsamių duomenų apie tokiems projektams skirtą ES bendro
finansavimo sumą. 2007–2020 m. laikotarpiu iš ES biudžeto TEN-T tinklo transporto
infrastruktūros projektams (nepriklausomai nuo jų dydžio) skirta daugiau kaip 109
milijardai eurų. 1 lentelėje pateikiama išsami informacija apie šį asignavimą per
pastaruosius du daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpius, įskaitant

11

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013,
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, OL L 348, 2013 12 20, p. 129–
171.

10
dabartinį pasiūlymą dėl 2021–2027 m. DFP. Bendras ES finansavimas gali sudaryti iki
85 % visų reikalavimus atitinkančių projektų sąnaudų 12, o skirtumas padengiamas iš
nacionalinių biudžetų arba kitų šaltinių.

1. lentelė. 2007–2020 m. ES biudžeto asignavimai TEN-T tinklo
transporto infrastruktūros projektams ir numatytos 2021–2027 m.
sumos (milijardais eurų)
Finansavimo
programa

2007–2013

2014–2020

Iš viso

2021–2027

ERPF ir
Sanglaudos
fondas/ESI
fondai

44,2

33,3

77,5

Turi būti
apibrėžta
veiksmų
programose

TEN-T/EITP–
transportas

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Iš viso

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis viešai prieinamais duomenimis. 2014 m. TEN-T programą pakeitė EITP
programa.

11 Be šių programų, finansuojamų iš ES biudžeto, Europos investicijų bankas 2007–

2020 m. laikotarpiu transporto projektams ES suteikė 150,6 milijardo eurų paskolų.

Mūsų ankstesni auditai ir apžvalgos

12 Pastaraisiais metais paskelbėme keletą audito ataskaitų ir apžvalgų dėl ES

transporto politikos, įskaitant didelių transporto infrastruktūros projektų (žr. I priedą).

12

Dėl EITP žr. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė 11 straipsnį
(OL L 348, 2013 12 20, p. 129–171).

11

13 2020 m. konkrečiai įvertinome Komisijos vykdomą ES bendrai finansuojamų

didelių transporto infrastruktūros projektų valdymą 13. Išnagrinėjome didelius
tarpvalstybinio poveikio transporto infrastruktūros projektus, vykdomus septyniuose iš
devynių TEN-T pagrindinio tinklo koridorių. Bendros kiekvieno šių projektų sąnaudos
viršijo 1 milijardą eurų. Šia apžvalga leidžiama toliau analizuoti susijusius procesus ir
palyginti juos su kitų šalių procesais.

13

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“.

12

Apžvalgos tikslas, apimtis ir metodas
14 Šioje ataskaitoje suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei pateikiama

naudinga informacija apie procesus, taikomus įgyvendinant ES bendrai finansuojamus
didelius transporto projektus, pateikiant juos globalesniame kontekste. Ji taip pat
prisidės prie šiuo metu vykdomos TEN-T reglamento peržiūros.

15 Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai paskelbta

informacija ar specialiai šiuo tikslu surinkta medžiaga. Ja siekiama palyginti ES didelių
infrastruktūros projektų įgyvendinimo sistemą su kitų analizei atrinktų šalių sistema,
taip nustatant kitos praktikos pavyzdžius, kurie galėtų būti naudingi Komisijai ir
politikos formuotojams teikiant būsimą ES paramą.

16 Šiuo tikslu nustatėme penkis pagrindinius didelių transporto projektų

įgyvendinimo proceso etapus (žr. 2 lentelę). Atsižvelgdami į tarptautiniu mastu
rekomenduojamus veiksmingo ir efektyvaus projektų įgyvendinimo ypatumus (pvz.,
TVF, EBPO – žr. II priedą), palyginome ES lygmeniu priimtus procesus su panašiais
procesais, taikomais apžvelgiamose šalyse. Kalbant apie atrankos, stebėsenos ir ex post
vertinimo procesus, daugiausia dėmesio skyrėme EITP dotacijų analizei (žr. 10 dalį).
Taip pat išanalizavome, ar buvo laikomasi šešių ES bendrai finansuojamų didelių
transporto projektų sąnaudų ir tvarkaraščių, dėl kurių iš pradžių buvo susitarta
priimant sprendimą rengti projektą, remdamiesi išorės eksperto tvarkomu lyginamuoju
duomenų rinkiniu. Į šį duomenų rinkinį įtraukta informacija apie kelis šimtus visame
pasaulyje įgyvendintų transporto projektų (žr. III priedą).

13

2 diagrama. Apžvalgoje aptariami procesai
Procesas

Proceso tikslai

Apžvalgai aktuali ES
sistema

Strategijos apibrėžimas

Ilgalaikio strateginio
transporto plano
parengimas

Politikos dokumentai ir
galiojančios TEN-T gairės

Projektų koordinavimas

Koordinuotas tarpusavyje
susijusių projektų
planavimas ir
įgyvendinimas bei
transporto strategijų
derinimas visais valdymo
lygmenimis.

ES koordinatorių vaidmuo
ir turimos teisinės
priemonės

Projektų atranka
finansavimui

Projektų, turinčių
didžiausią pridėtinę vertę,
bendro finansavimo
prioritetų nustatymas,
kartu apribojant projektų
rengėjams tenkančią
administracinę naštą

EITP finansavimui siūlomų
veiksmų atranka

Finansuojamų projektų
stebėsena

Pažangos, padarytos
įgyvendinant projektus,
kuria mažinamos
įgyvendinimo rizikos ir
veiksmingumo, susijusio
su išdirbiais ir rezultatais,
stebėsena

EITP dotacijų
įgyvendinimo stebėjimas

Finansuojamų projektų
ex post vertinimas

Bendrai finansuojamų
projektų rezultatų
vertinimas pradėjus juos
vykdyti, siekiant padidinti
atskaitomybę ir skaidrumą
dėl viešųjų lėšų
panaudojimo ir įgyti
patirties ateičiai.

EITP remiamų projektų
ex post vertinimai

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EBPO ir TVF rekomendacijomis.
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17 Kitame skyriuje pateikiame informaciją apie pagrindines ES sistemos ypatybes,

susijusias su kiekvienu iš penkių procesų. Toliau aprašome trūkumus, anksčiau
pastebėtus atliekant auditus ES kontekste, kurie taip pat gali pasitaikyti dideliuose
transporto infrastruktūros projektuose bet kurioje pasaulio vietoje. Dėl kai kurių
trūkumų nurodome atitinkamus praktikos pavyzdžius, kuriuos radome apžvelgtose
šalyse. Nors mes neatlikome šių praktikos pavyzdžių įgyvendinimo audito, manome,
kad jie gali padėti pašalinti šiuos trūkumus, jei bus tinkamai pritaikyti ES kontekstui ir
veiksmingai įgyvendinti.

18 Apžvalgai pasirinkome keturias ES nepriklausančias šalis: Australiją, Kanadą,

Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas. Visos keturios apžvelgtos šalys skiriasi savo
plotu, gyventojų skaičiumi, topografija ir infrastruktūros paveldu (žr. IV priedą). Tai
svarbūs veiksniai, darantys įtaką infrastruktūros tinklo konfigūracijai. Pavyzdžiui,
Australijoje vienam gyventojui tenka ilgiausia kelių ir geležinkelių tinklo atkarpa, o tai
galima paaiškinti mažu gyventojų skaičiumi ir dideliu plotu. Be to, keturių šalių
transporto infrastruktūros 14 konkurencingumo lygis yra panašus ir veikia daugiapakopė
valdymo sistema, pagal kurią federaliniai subjektai įgyvendina didelius infrastruktūros
projektus bendradarbiaudami su regionų ar vietos valdžios institucijomis.

19 Taip pat įtraukėme Norvegiją ir Prancūziją, atsižvelgdami į jų didelę patirtį,

susijusią su didelių transporto projektų ex post vertinimais, kurie dažnai pabrėžiami
politikos tyrimuose ir akademinėje literatūroje 15.

20 Atlikdami apžvalgą kaip atskaitos tašku rėmėmės pastabomis, pateiktomis

ankstesnėse Audito Rūmų ataskaitose, pavyzdžiui, 2020 m. ES transporto
infrastruktūros audite 16, ir Komisijos pozicija dėl susijusių rekomendacijų (žr. V priedą).
Apžvalgą taip pat atlikome remdamiesi interviu ir konsultacijomis su:
o

Europos Komisijos (Aplinkosaugos DG, Mobilumo ir transporto GD ir Regioninės ir
miestų politikos GD), CINEA ir Europos investicijų banko atstovais;

14

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2019.

15

Be kita ko, International Transport Forum, 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 tomas, 2017 m., p. 144–155.

16

Audito Rūmų specialioji ataskaita 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“.

15
o

atitinkamų viešojo administravimo institucijų ir įstaigų, atsakingų už didelių
transporto projektų įgyvendinimą apžvelgiamose šalyse, atstovais;

o

šios srities ekspertais (žr. VI priedą).

21 Apžvalgoje nenagrinėjami išsamūs atskirų didelių transporto projektų planavimo
ir statybos procesai, nes už juos dažnai atsakingi projektų rengėjai, o ne vyriausybė,
skirianti tiems projektams bendrą finansavimą. Taip pat neaptariame klausimų,
susijusių su infrastruktūros eksploatavimu ir priežiūra pradėjus ją eksploatuoti
(žr. 2 diagramą).

2 diagrama. Penki procesai, padedantys įgyvendinti projektą
Projektų
koordinavimas
Projektų atranka
finansavimui

Transporto
infrastruktūros
projektas

Planavimo
etapas

Projektavimo
etapas
Statybos etapas

Finansuojamų projektų
ex post vertinimas

Strategijos apibrėžtis
Transporto
infrastruktūros
eksploatavimas

Perdavimo etapas
Eksploatuoti ir prižiūrėti

Transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimas
Finansuojamų projektų
stebėsena

Šaltinis: Audito Rūmai.

16

Analizė
Penki analizuoti procesai
Strategijos apibrėžimas

22 Dideliems transporto projektams reikia daug kapitalo ir ilgų įgyvendinimo

terminų. Pradėjus juos eksploatuoti, tikėtina, kad jie ilgus dešimtmečius turės didelį
poveikį transporto tinklo veikimui tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu. Todėl labai
svarbu, kad tokie projektai būtų planuojami kaip platesnės transporto infrastruktūros
strategijos ar plano dalis.

23 3 lentelėje pateikiami pagrindiniai apžvelgtos strategijos apibrėžties ypatumai,
konkretūs trūkumai ES kontekste ir kitos praktikos pavyzdžiai, kuriuos nustatėme
apžvelgiamose šalyse.

3 lentelė. Strategijos apibrėžtis: pagrindiniai ypatumai, trūkumai ES
kontekste ir kita ES nepriklausančių šalių praktika
Pagrindiniai ypatumai
ES

Australija

Kanada

Šveicarija

Ne
Taip
(tebevykdoma)

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Esama

Taip

Taip

Privalomieji ir
neprivalomieji
aspektai

Taip

Taip

Netaikoma

Taip

Taip

Atsakingas
subjektas

Europos
Parlamentas ir
Taryba (TEN-T
reglamentas)
Komisija
(politikos
dokumentai)

Federalinis
įstatymų
leidėjas ir
ministerija
(DITRDC1)

Transporto
ministerija
(Kanada)

Federalinis
įstatymų
leidėjas ir
ministerija
(DETEC2)

Federalinis
įstatymų
leidėjas ir
ministerija
(DOT3)

Aprėptis

Keleiviai ir
kroviniai

Keleiviai ir
kroviniai

Netaikoma

Keleiviai ir
kroviniai

Kroviniai

Taip

Infrastruktūros prioriteto tipas
Užbaigti tinklą

Taip

Ne

Netaikoma

Ne

Ne

Padidinti esamo
tinklo pajėgumą

Taip

Taip

Netaikoma

Taip

Taip
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Pagrindiniai ypatumai
ES

Australija

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Nauji arba
patobulinti
projektai

Abu

Abu

Netaikoma

Patobulinti

Abu

Pirminis tikslas

Aplinka,
junglumas ir
infrastruktūros
atotrūkio
mažinimas

Prekyba

Netaikoma

Aplinka

Prekyba

Finansinių
poreikių sąmatos

Taip

Ne

Netaikoma

Taip

Ne

Galutinis
įgyvendinimo
terminas

Taip

Ne

Netaikoma

Ne

Ne

Kita apžvelgiamose šalyse nustatyta praktika
Trūkumai ES kontekste

Pernelyg plataus užmojo tikslai
atsižvelgiant į turimą finansavimą

Australija

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Nenustatyta

Nenustatyta

Nenustatyta

Nenustatyta

1

Infrastruktūros, transporto, regioninės plėtros ir ryšių departamentas.

2

Aplinkos, transporto, energetikos ir ryšių departamentas.

3

Transporto departamentas.

Šaltinis: Audito Rūmai.

24 ES ir visos apžvelgtos šalys turi visa apimančią transporto infrastruktūros

strategijos sistemą, išskyrus Kanadą, kurioje dar tik planuojama tokią sistemą įdiegti.

25 Tiek ES, tiek apžvelgtose šalyse šią sistemą sudaro privalomų ir neprivalomų

aspektų rinkinys. ES transporto strategijos sistema apibrėžiama baltosiose knygose,
kurias Komisija skelbia maždaug kas dešimt metų ir kuriose nustatomi pagrindiniai
strateginiai ES transporto sektoriaus tikslai. Naujausia Baltoji knyga paskelbta
2011 m. 17, joje numatyti 2020, 2030 ir 2050 m. tikslai. Komisija taip pat rengia kitus
strateginius dokumentus, papildančius Baltosios knygos tikslus, skirtus konkrečioms
transporto rūšims arba kompleksiniams klausimams. Neseniai, 2020 m. gruodžio mėn.,

17

Europos Komisija, Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas (COM(2011) 144,
2011 3 28).

18
Komisija paskelbė Darnaus ir išmanaus judumo strategiją 18, kad atnaujintų atitinkamus
ES transporto sektoriaus tikslus, atsižvelgdama į Žaliojo kurso iniciatyvą (žr. 04 dalį). Nė
vienas iš šių strateginių dokumentų nėra teisiškai privalomas. Kalbant apie
infrastruktūros projektus, ilgalaikis transporto tinklo apibrėžimas ir minimalūs
reikalavimai jo projektams įtvirtinti 2013 m. TEN-T reglamente, kuris yra teisiškai
privalomas (žr. 03 dalį).

26 ES ir kitų šalių strategijos skiriasi pagal infrastruktūros prioriteto apimtį ir tipą.

Nors ES strateginiais dokumentais siekiama ir užbaigti tinklą, ir padidinti jo pajėgumą,
visos kitos šalys daugiausia dėmesio skiria esamo tinklo pajėgumo didinimui. Šiuo
atžvilgiu Šveicarijos strategijoje pirmenybė teikiama esamų infrastruktūros projektų
modernizavimui, o ne naujų statybai. Visos transporto strategijos, išskyrus Jungtinių
Valstijų strategiją, apėmė ir keleivius, ir krovinius.

27 Mūsų peržiūrėtos transporto strategijos taip pat skiriasi savo pirminiais tikslais.

ES transporto strategija grindžiama aplinkosaugos aspektais (įskaitant perėjimą prie
kitų transporto rūšių), kurie neseniai buvo dar labiau įtvirtinti Europos žaliajame kurse
(žr. 25 dalį). Juo taip pat siekiama pagerinti susisiekimą ir panaikinti infrastruktūros
spragas tarp valstybių narių ir regionų. Pastebėjome, kad Šveicarijos sistemoje yra
panašus aplinkosaugos tikslas, kuris yra apibrėžtas teisės akte. O Australija ir Jungtinės
Amerikos Valstijos savo strategijose daugiausia dėmesio skiria būtinybei pagerinti
vidaus ir tarpvalstybinės prekybos srautus.

28 Tik ES ir Šveicarijos strategijose buvo įvertintas visas investicijų poreikis

transporto infrastruktūros projektams, kurių reikia nustatytiems tikslams pasiekti. Be
to, ES strategija yra vienintelė, kurioje nustatytas galutinis viso tinklo įgyvendinimo
terminas (2030 m. – pagrindiniam tinklui ir 2050 m. – visuotiniam tinklui).

18

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui, Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos
transporto kelias į ateitį (COM(2020) 789, 2020 12 09).

19
Pernelyg plataus užmojo tikslai atsižvelgiant į turimą finansavimą

29 Ankstesnėse ataskaitose

atkreipėme dėmesį į tai, kad ES strateginiai transporto
tikslai, ypač TEN-T pagrindinio tinklo užbaigimas iki 2030 m., taip pat atsižvelgiant į
turimą finansavimą, buvo pernelyg plataus užmojo. Pavyzdžiui, nustatėme, kad
Komisijos planas iki 2030 m. triskart padidinti greitojo geležinkelio linijų ilgį greičiausiai
nebus įgyvendintas ir kad reikėtų parengti realistišką ilgalaikį diegimo planą.
19

30 Tačiau analizėje nenustatėme jokių gerosios patirties pavyzdžių atrinktose šalyse
tokiems trūkumams pašalinti.

Projektų koordinavimas

31 Dideli transporto projektai padeda šalinti kliūtis ir panaikinti trūkstamas jungtis,

kurios ES dažnai yra tarpvalstybinėse atkarpose. Tačiau jų veiksmingumas didinant
tinklo junglumą dažnai priklauso nuo tarpusavyje susijusių projektų, pavyzdžiui,
projektų, kuriuos įvairios valstybės narės įgyvendina viename koridoriuje, arba
geležinkelio prieigos linijų prie tunelio infrastruktūros projekto. Tam reikia suderinti ES
ir nacionalinius transporto infrastruktūros planus ir koordinuoti tarpusavyje susijusių
projektų planavimą ir įgyvendinimą.

32 4 lentelėje pateikiami pagrindiniai apžvelgtų didelių transporto projektų

koordinavimo ypatumai, konkretūs trūkumai ES kontekste ir kitos praktikos pavyzdžiai,
kuriuos nustatėme apžvelgiamose šalyse.

19

Audito Rūmų apžvalgos Nr. 09/2018 „Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos
Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“ 66 dalis; Audito Rūmų specialiosios ataskaitos
Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių tinklas ne tikrovė, o tik neveiksminga samplaika“
23 dalis.
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4 lentelė. Projektų koordinavimas: pagrindiniai ypatumai, trūkumai ES
kontekste ir kita ES nepriklausančių šalių praktika
Pagrindiniai ypatumai
ES

Kanada

8 subfederaliniai
subjektai
(valstijos/
teritorijos)

13
subfederalinių
subjektų
(provincijų arba
teritorijų)

Daugiausia
federalinės

50 subfederalinių
subjektų (valstijų)

Transporto
ministerija
(Kanada)

Ministerija
(Federalinė
transporto tarnyba,
FOT)

Ministerija (DOT)

Kompetencija
įgyvendinti
projektus

27 valstybės
narės

Atsakingas
subjektas

Europos
Komisija kartu su Ministerija
Europos
(DITRDC)
koordinatoriais

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos Valstijos

Australija

Kita apžvelgiamose šalyse nustatyta praktika
Trūkumai ES kontekste

ES ir valstybių narių transporto
infrastruktūros strategijų ir projektų
nesuderinamumas.

Komisijos vykdoma projektų
planavimo ir įgyvendinimo
koridoriuose priežiūra yra ribota

Šaltinis: Audito Rūmai.

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos Valstijos

Nenustatyta

Regioniniai
transporto planai
rengiami
vadovaujantis
išsamiomis
federalinėmis
gairėmis ir
perduodami
federalinei
vyriausybei
(36 dalis).

Regioniniai
transporto planai
rengiami
vadovaujantis
išsamiomis
federalinėmis
gairėmis ir
perduodami
federalinei
vyriausybei
(36 dalis).

Projektų
duomenų bazę
siūlo
nepriklausoma
agentūra
(39 dalis).

Nenustatyta

Nenustatyta

Federaliniu
lygmeniu tikrojo
nario teisėmis
dalyvaujama
šiuo lygmeniu
finansuojamų
projektų
priežiūros
valdybos
posėdžiuose
(42 dalis).

Federaliniu lygmeniu
tikrojo nario
teisėmis
dalyvaujama šiuo
lygmeniu
finansuojamų
projektų priežiūros
valdybos
posėdžiuose
(42 dalis).
FOT įsteigtas
parlamentinės
priežiūros komitetas
ir konsultaciniai
komitetai (43 dalis).

Nenustatyta

Australija

Nenustatyta

Nenustatyta
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33 Europos Sąjungoje kompetencija įgyvendinti projektus priklauso valstybėms

narėms. Panašiai yra visose apžvelgtose šalyse, kuriose ši kompetencija priklauso
subfederaliniams subjektams (pavyzdžiui, valstijoms ar provincijoms). Išimtis –
Šveicarija, kurioje federaliniu lygmeniu tenka tiesioginė atsakomybė už geležinkelių
tinklo ir dalies kelių tinklo projektų įgyvendinimą, o už kitą dalį yra atsakingi kantonai.
Todėl buvo sukurtos koordinavimo priemonės ir mechanizmai, kuriais siekiama
užtikrinti federalinių ir subfederalinių prioritetų konvergenciją.

34 ES kontekste Komisija šiuo tikslu paskyrė Europos koordinatorius, kad būtų

palengvintas visų infrastruktūros projektų įgyvendinimas kiekviename iš devynių TEN-T
reglamente nustatytų pagrindinio tinklo transporto koridorių. Šie koordinatoriai
bendradarbiauja su aukšto lygio sprendimų priėmėjais ir vietos suinteresuotaisiais
subjektais koridorių turinčiose valstybėse narėse ir organizuoja koridorių forumo
posėdžius, kuriuose Komisija, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos bei
suinteresuotieji subjektai aptaria prioritetus ir teikia naujausią informaciją apie
planuojamus ir vykdomus projektus.
ES ir valstybių narių transporto infrastruktūros strategijų ir projektų
nesuderinamumas

35 ES valstybės narės savo nacionalinėse transporto strategijose turėtų atsižvelgti į

politiškai sutartus ES transporto infrastruktūros prioritetus, nustatytus TEN-T
reglamente 20. Tačiau tam nenustatyta teisinė pareiga ir valstybės narės šiuo metu net
neteikia savo nacionalinių transporto planų ir programų Komisijai susipažinti. Dėl to
kyla rizika, kad ES ir valstybių narių strateginiai prioritetai gali būti nesuderinti.
Neseniai Komisijos užsakymu atliktame tyrime 21 išryškėjo skirtumų tarp valstybių narių
patvirtintų transporto planų aprėpčių ir jų suderinamumo su TEN-T tinklo galutinio
įgyvendinimo 2030 m. terminu. Todėl tampa sunku užtikrinti projektų koordinavimą.
Pavyzdžiui, dėl pasikeitusių prioritetų Prancūzijoje buvo atidėta Prancūzijos greitojo
geležinkelio linijos tiesimo darbų pradžia. Planuota, kad šis projektas, atsižvelgiant į
Atlanto vandenyno koridorių, bus sujungtas su jau įgyvendinamu Ispanijos baskų
geležinkelio projektu 22.

20

2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl logistikos ES ir dėl daugiarūšio
transporto naujuose TEN-T koridoriuose, 2015/2348(INI), (OL C242, 2018 07 10) p. 15–23.

21

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

22

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“, 1 langelis.

22

36 Nustatėme kitą praktiką Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur valstijos teisiškai

privalo į savo transporto planus įtraukti būtiniausią informaciją ir analizes, nustatytas
federaliniu lygmeniu. Federaliniu lygmeniu taip pat pateikiamos išsamios metodinės
gairės, kaip atlikti tokias analizes, ir valstijos dalijasi savo planais su federaline
vyriausybe, kad būtų galima suderinti veiksmus 23. Panašus reikalavimas taikomas ir
Šveicarijoje 24.
Komisijos vykdoma projektų planavimo ir įgyvendinimo koridoriuose priežiūra yra
ribota

37 Ankstesnių auditų metu

nustatėme, kad Komisija ribotai prižiūrėjo projektų
planavimą ir įgyvendinimą koridoriuose. Šiuo atžvilgiu valstybių narių prioritetai iš
esmės nustatomi nacionaliniu lygmeniu, todėl gali būti neatsižvelgiama į
tarpvalstybines atkarpas, kuriose vykdomi ES bendrai finansuojami dideli
infrastruktūros projektai. Taip buvo, pavyzdžiui, Brenerio pagrindinio tunelio atveju, kai
Vokietija nenustatė prioriteto tiesti šiaurinį prieigos ruožą prie tunelio trasos, nors ES
kartu su Austrija ir Italija jau nuo 1986 m. investavo į tarpvalstybinį tunelį.
25

38 Vienas iš tai lemiančių veiksnių yra tai, kad TEN-T reglamente ES lygmeniu

nenustatyti prioritetiniai koridorių ruožai ar projektai, kurie turi būti įgyvendinami
koridoriuose. Vietoj to Koridorių forume (žr. 33 dalį) sudaromas neoficialus konkrečių
projektų, kuriems valstybės narės turėtų teikti pirmenybę, sąrašas, į kurį įtraukiama iš
valstybių narių ir projektų rengėjų gauta informacija.

39 Australijoje buvo nustatyta kita praktika: federalinė vyriausybė įsteigė

nepriklausomą agentūrą, kuri siūlo prioritetu laikomų infrastruktūros projektų sąrašą
(projektų duomenų bazę), grindžiamą nepriklausoma transporto tinklo poreikių analize
(žr. 1 langelį).

23

Fixing America's Surface Transportation Act, arba „FAST Act“, 8001 skirsnis (49 USC 70 202).

24

Sachplan Verkehr, 1.2 skirsnis „Kantonale Richtpläne“.

25

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“, 1 langelis ir
24 dalis; Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių tinklas
ne tikrovė, o tik neveiksminga samplaika“, 27 dalis; Audito Rūmų specialioji ataskaita
Nr. 08/2016 „Krovininis geležinkelių transportas Europos Sąjungoje: vis dar netinkamame
kelyje“, 85 dalis.

23

1 langelis
Australijos infrastruktūra
2008 m. Australijos federalinė vyriausybė įsteigė agentūrą „Infrastructure
Australia“ (IA), kuri teikia nepriklausomas konsultacijas dėl investicijų į
infrastruktūrą visų lygių vyriausybėms, investuotojams ir projektų rengėjams. Ši
agentūra nėra finansavimo įstaiga. Ji nepriklauso nuo vyriausybės, bet yra jos
finansuojama.
Kas penkerius metus ši agentūra atlieka strateginius infrastruktūros auditus,
kuriuose pateikiamas į ateitį orientuotas Australijos ateities infrastruktūros
poreikių vertinimas. Remdamasi tuo, ji parengia einamąjį 15 metų infrastruktūros
planą, kuriame pateikiamos rekomendacijas dėl galimų politikos ir valdymo
reformų. Ji taip pat tvarko einamąjį infrastruktūros prioritetų sąrašą, į kurį
įtraukiami projektai, kurių įgyvendinimas būtų naudingiausias valstybės lėšomis
didinant tinklo pajėgumą. Į šį sąrašą įtraukti valstijų ir teritorijų pateikti projektai,
taip pat projektai, nustatyti agentūrai atlikus analizę.

40 Kalbant apie koridorių projektų įgyvendinimą, Komisija neturėjo teisinių

priemonių reikalauti, kad valstybės narės statytų ar atnaujintų konkrečias koridorių
atkarpas arba kad tai padarytų iki konkrečios datos iki 2030 m. termino. 2018 m.
padėtis pasikeitė ir Komisija pradėjo taikyti atitinkamoms valstybėms narėms teisiškai
privalomus įgyvendinimo sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad skirtingų projekto
dalių darbo tvarkaraščiai būtų suderinti. Iki šiol tokie sprendimai buvo priimti dėl trijų
projektų, t. y. dėl „Rail Baltica“ greitojo geležinkelio linijos per Baltijos valstybes ir
Lenkiją, Senos–Šeldės vidaus vandens kelio jungties tarp Belgijos ir Prancūzijos ir
Evoros–Meridos greitojo geležinkelio jungties tarp Ispanijos ir Portugalijos.

41 Šiais įgyvendinimo sprendimais sustiprinta Komisijos vykdoma pagrindinio tinklo
koridorių užbaigimo valstybėse narėse 26 priežiūra, nes juose įtvirtinta Europos
koordinatorių ir Komisijos darbuotojų teisė stebėtojų teisėmis dalyvauti projekto
valdymo organų posėdžiuose. Tačiau Komisija gali priimti šiuos sprendimus tik dėl
tarpvalstybinių atkarpų projektų ir gavusi atitinkamų valstybių narių pritarimą.

26

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia
sparčiau įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“
89 dalis.
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42 Nustatėme dar du federalinės projektų įgyvendinimo priežiūros pavyzdžius.

Australijoje ir Šveicarijoje federaliniu lygmeniu tikrojo nario teisėmis atstovaujama
šiuo lygmeniu finansuojamų projektų priežiūros valdybos arba iniciatyvinių komitetų
posėdžiuose. Australijoje, jei to reikia dėl tarpvalstybinio koordinavimo ar projekto
sudėtingumo, federalinė vyriausybė taip pat gali sukurti specialią struktūrą, kuri
tiesiogiai prižiūrėtų planavimo ir statybos etapus, kol užbaigus projektą infrastruktūra
bus perduota valstijoms, kad jos vykdytų kasdienę veiklą.

43 Be to, Šveicarijoje buvo įsteigtas nuolatinis Naujosios geležinkelio jungties po

Alpėmis (NRLA), kuri apėmė kelių bazinių tunelių (pavyzdžiui, Gotardo tunelio) statybą,
priežiūros parlamentinis komitetas 27. Šveicarijos federalinė transporto ministerija
(FOT) taip pat įsteigė specialius konsultacinius komitetus, kuriuose atitinkami kantonai
ir kiti suinteresuotieji subjektai galėtų aptarti ir pareikšti bet kokį su projekto
įgyvendinimu susijusį klausimą. Šveicarijos valdžios institucijų teigimu, taikant šį
metodą buvo galima spręsti suinteresuotųjų subjektų iškeltus klausimus ankstyvame
etape, nes šie komitetai buvo kaip forumas, kuriame buvo galima rasti sprendimus, kai
susiduriama su įgyvendinimo sunkumais, taip pat buvo apribotos galimybės
pasinaudoti ilgai trunkančiomis ir brangiomis teismo procedūromis, dėl kurių dažnai
vėluojama planuoti ir statyti didelius transporto projektus. Per daugiau nei 20 metų
trukusį NRLA statybos įgyvendinimo laikotarpį subfederalinės valdžios institucijos ar
nevyriausybinės organizacijos nepateikė nė vieno ieškinio teismui.

Finansuotinų projektų atranka

44 Kruopštus projektų atrankos procesas yra labai svarbus siekiant nustatyti tuos

projektus, kurie gali turėti didžiausią poveikį tinklui ir jo pajėgumui, taigi ir didžiausią
pridėtinę vertę.

45 5 lentelėje apžvelgiami pagrindiniai atrankos proceso ypatumai, konkretūs

trūkumai ES kontekste ir kitos praktikos pavyzdžiai, kuriuos nustatėme apžvelgiamose
šalyse.

27

Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale,
19 straipsnis.
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5 lentelė. Projektų atranka: pagrindiniai ypatumai, trūkumai ES
kontekste ir kita ES nepriklausančių šalių praktika
Pagrindiniai ypatumai
ES

Australija

Kanada

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Šveicarija

Atsakingas
subjektas

Europos
Komisija kartu su Ministerija
vykdomąja
(DITRDC)
įstaiga (CINEA)

Transporto
ministerija
(Kanada)

Ministerija (FOT)

Ministerija
(DOT)

Finansavimo
pagrindas

Europos
infrastruktūros
tinklų priemonė

Nacionalinės
partnerystės
susitarimai

Nacionalinis
prekybos
koridorių
fondas

STEP geležinkelio
plėtros programa

TIGER/BUILD ir
INFRA
programos

Atrankos
metodas

Konkurencinis
kvietimas teikti
pasiūlymus

Atranka iš
projektų, dėl
kurių anksčiau
derėtasi su
valstybėmis ir
teritorijomis,
sąrašo

Konkurencinis
kvietimas teikti
pasiūlymus

Konkurencinis
kvietimas teikti
pasiūlymus

Konkurencinis
kvietimas teikti
pasiūlymus

Kvietimų teikti
pasiūlymus
periodiškumas

Metinis ir
daugiametis

Netaikoma

Nuolatinis
kvietimas

Nuo ketverių iki
penkerių metų

Kas metus

Specialus
didelių projektų
atrankos
procesas

Ne

Taip, remiantis
projekto dydžiu

Ne

Ne

Taip, remiantis
projekto dydžiu

Kita apžvelgiamose šalyse nustatyta praktika
Trūkumai ES kontekste

Australija

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Nepakankamas sąnaudų ir naudos
analizių tikrinimas atrenkant
projektus

Projektų rengėjai pateikia neapdorotus duomenis ir federaliniu lygmeniu iš
naujo atliekama ex ante analizė (50 dalis).

Administracinė našta dėl
finansavimo metodo

Vykdomi
projektai
automatiškai
įtraukiami į kitą
finansavimo
programą iki
galutinio
įgyvendinimo,
nepriklausomai
nuo penkerių
metų programos
gyvavimo ciklo
(54 dalis).

Šaltinis: Audito Rūmai.

Dviejų etapų
taikymas
sušvelnina
administracinės
naštos riziką
(51 dalis).

Projektai
finansuojami iš
nuolatinių fondų,
o sprendimas dėl
finansavimo
apima visą
projekto aprėptį,
neatsižvelgiant į
jo įgyvendinimo
trukmę (54 dalis).

Nenustatyta
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46 Pagal EITP programą Komisija atrenka infrastruktūros projektus, kuriems bus

skiriamas bendras ES finansavimas, ir nustato ES finansinį įnašą, remdamasi periodiškai
skelbiamais konkurenciniais kvietimais teikti pasiūlymus.

47 Dauguma kitų apžvelgtų šalių taip pat naudoja konkursinius kvietimus teikti

pasiūlymus, kurių periodiškumas skiriasi, kad atrinktų finansuotinus transporto
infrastruktūros projektus. Kitaip yra Australijoje, kur projektai atrenkami iš sąrašo, dėl
kurio anksčiau derėtasi federaliniu, valstijų ir teritorijų lygmenimis.

Nepakankamas sąnaudų ir naudos analizių tikrinimas atrenkant projektus

48 ES, taip pat Kanadoje ir Šveicarijoje atrankos procesas nepriklauso nuo projekto

dydžio. Priešingai, Australijoje dideliems transporto projektams, kuriems siekiama
gauti daugiau nei 160 milijonų eurų federalinio finansavimo, taikomos specialios
atrankos procedūros. Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat numato specialius atrankos
reikalavimus projektams, kurių sąnaudos viršija tam tikrą sumą, priklausomai nuo
finansavimo programos (pavyzdžiui, apie 80 milijonų eurų „Infrastructure for
Rebuilding America“ (INFRA) projektams). Tai leidžia joms taikyti specialias patikras
atrenkant didelius transporto projektus.

49 Ankstesnėse ataskaitose

atkreipėme dėmesį, kad valstybių narių ir projektų
rengėjų atliekamas didelių infrastruktūros projektų ex ante planavimas ir
projektavimas turi būti patobulintas, ypač sąnaudų ir naudos analizės srityje. Projektų
rengėjai ir vertintojai yra linkę naudoti sąnaudų ir naudos analizę tik kaip privalomą
administracinį veiksmą, o ne kaip geresnio sprendimų priėmimo priemonę. Be to,
teikdama bendrą finansavimą Komisija ne visada kritiškai vertindavo šias planavimo
prielaidas. Taip buvo, pavyzdžiui, greitojo geležinkelio Prancūzijoje atveju, kai buvo
skirtas bendras ES finansavimas, nors atlikus sąnaudų ir naudos analizę paaiškėjo, kad
projekto socialinės ir ekonominės sąnaudos greičiausiai viršys jo naudą 29.
28

28

Audito Rūmų apžvalgos Nr. 09/2018 „Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos
Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“ 75 dalis; Audito Rūmų specialiosios ataskaitos
Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau įgyvendinti didžiulio masto
projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“ 46 dalis.

29

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių tinklas ne
tikrovė, o tik neveiksminga samplaika“ 50 dalis.
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50 Nuo 2015 m. Komisija nustatė specialų projektų sąnaudų ir naudos vertinimą, kurį
atlieka specialūs išorės ekspertai. Tačiau šis vertinimas grindžiamas tik informacija, kuri
pateikta projekto pasiūlyme. Priešingai, visose apžvelgtose šalyse didelių transporto
projektų rengėjai savo paraiškoje turi pateikti pirminius duomenis ir analizes, naudotas
atliekant sąnaudų ir naudos analizę. Projekto atrankos metu tai leidžia iš naujo atlikti
projekto ekonominio pagrįstumo ir socialinę bei ekonominę analizę ir patikrinti
pasirinktų duomenų ir prielaidų pagrįstumą, taip pagerinant sprendimų priėmimą.
Administracinė našta dėl finansavimo metodo

51 Nors reikalaujant papildomos informacijos ir analizės gali būti prisidedama prie

patikimo atrankos proceso, tai taip pat gali sukelti papildomą administracinę naštą
projektų rengėjams, ypač tais atvejais, kai jų projektų pasiūlymai nėra atrenkami
finansuoti. Kanadoje, siekiant sumažinti šią riziką, projektų pasiūlymai dėl federalinio
bendro finansavimo grindžiami dviejų etapų metodu, pagal kurį projektų rengėjai
kviečiami pateikti išsamų projekto pasiūlymą tik patvirtinus jų pareikštą susidomėjimą
(žr. 2 langelį).

2 langelis
Kanados nacionalinis prekybos koridorių fondas
Nacionalinio prekybos koridorių fondo biudžetas – 4,2 milijardo Kanados dolerių
(2,9 milijardo eurų), skirtų prekybą skatinantiems projektams, kuriuos galima
įgyvendinti per ateinančius penkerius metus. Projektų atranka dėl dalies šio fondo
lėšų vykdoma remiantis nuolatiniu kvietimu teikti pasiūlymus, nenustatant
galutinio paraiškų teikimo termino.
Paraiškų teikimo procesas vyksta dviem etapais:
o

Pirma, projektų rengėjai turi pareikšti susidomėjimą ir pateikti ribotą
informaciją. Jie turėtų įrodyti, kad projektas atitinka kvietimo tikslą, ir pateikti
konkrečią kiekybinę informaciją apie ekonomikos sektorius, kuriems
projektas būtų naudingas, apie prognozuojamą eismo ir prekybos apimtį ir
tarptautines rinkas, kuriose būtų sudarytos palankesnės sąlygos prekybai.

o

Antra, patvirtinus šį susidomėjimą, projektų rengėjai kviečiami per du
mėnesius pateikti išsamų projekto pasiūlymą.
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52 Dideliems transporto projektams įgyvendinti reikia daug laiko. Pavyzdžiui, ES

bendrai finansuojamų didelių transporto projektų, kuriuos nagrinėjome atlikdami
2020 m. auditą, vidutinė numatoma statybos trukmė buvo 15 metų 30. Šis laikotarpis
neapima planavimo laikotarpio, kuriuo projektui taip pat gali būti skiriamas bendras ES
finansavimas tokiems veiksmams kaip tyrimai.

53 Kadangi ES bendrasis finansavimas skiriamas septynerių metų DFP laikotarpiu,

dideli transporto projektai dažnai bendrai finansuojami keliomis vėlesnėmis
dotacijomis, kurių kiekvienai reikia naujo projekto pasiūlymo ir atrankos proceso. Dėl
to projektų rengėjų ir valdžios institucijų pastangos dubliuojasi 31, o tai didina
administracinę naštą.

54 Dvi iš apžvelgtų šalių skirtingai teikia ilgalaikę finansinę paramą dideliems
transporto projektams:
o

Australijoje federalinė vyriausybė ir valstijos bei teritorijos susitaria dėl projektų,
kurie, kaip būtina sąlyga finansavimui gauti, turi būti įtraukti į penkerių metų
trukmės Nacionalinį partnerystės susitarimą (NPA), sąrašo. Australijos vyriausybė
skiria finansavimą konkrečiam šių projektų etapui, remdamasi subfederalinių
subjektų paraiška. Projektai, kurie jau pradėti įgyvendinti pagal ankstesnį NPA,
automatiškai įtraukiami į kitus NPA iki galutinio finansuojamo etapo įgyvendinimo
ir nepriklausomai nuo NPA penkerių metų gyvavimo ciklo.

o

Panašiai Šveicarijoje federalinė vyriausybė priima sprendimus dėl atskirų projektų
finansavimo pagal penkerių metų trukmės tinklo plėtros programas (STEP). Šios
programos finansuojamos iš dviejų centralizuotai valdomų fondų – geležinkelių ir
kelių bei vietinio tranzito investicijų fondų, kurie padengia 100 % atrinktų projektų
išlaidų ir yra nuolatiniai. Todėl, atrinkus finansuoti geležinkelių ar kelių projektus,
sprendimas dėl finansavimo apima visą jų taikymo sritį, neatsižvelgiant į jų
įgyvendinimo trukmę.

30

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“, 45 dalis.

31

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“, 85 dalis.
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Projekto įgyvendinimo stebėsena

55 Didelių transporto projektų planavimas ir statyba apima didelių finansinių,

techninių ir žmogiškųjų išteklių valdymą ilguoju laikotarpiu, esant daug neaiškumo ir
įvairios rizikos veiksnių. Visapusiška tokių projektų įgyvendinimo stebėsena yra labai
svarbi siekiant nustatyti, ar reikia nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų.

56 6 lentelėje apžvelgiami pagrindiniai stebėsenos proceso ypatumai, konkretūs

trūkumai ES kontekste ir kitos praktikos pavyzdžiai, kuriuos nustatėme apžvelgiamose
šalyse.

6 lentelė. Projektų stebėsena: pagrindiniai ypatumai, trūkumai ES
kontekste ir kita ES nepriklausančių šalių praktika
Pagrindiniai ypatumai
ES

Australija

Atsakingas
subjektas

Vykdomoji
Ministerija
įstaiga (CINEA) (DITRDC)

Oficialių
ataskaitų
teikimo
dažnumas

Kasmet

Kartą per
mėnesį

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Transporto
ministerija
(Kanada)

Ministerija
(FOT)

Ministerija
(DOT)

Priklausomai
nuo projekto

Kas šešis
mėnesius

Kas tris
mėnesius

Kita apžvelgiamose šalyse nustatyta praktika
Trūkumai ES kontekste

Stebėsenos rizika grindžiamo
metodo nėra

Vykdant stebėseną daugiausia
dėmesio skirta finansiniams
indėliams ir išdirbiams, o ne
rezultatams.
Šaltinis: Audito Rūmai.

Australija

Kanada

Nuolat
stebima, ar
suinteresuotieji
subjektai
Nenustatyta
pritaria
projektui
(65 dalis).

Nenustatyta

Nenustatyta

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Dideli arba
didelės rizikos
projektai
sustiprino
stebėsenos
mechanizmus
(64 dalis).

Didelės rizikos
projektai
sustiprino
stebėsenos
mechanizmus
(64 dalis).

Nenustatyta

Rezultatų
rodikliai
apibrėžiami
rengiant
finansavimo
susitarimus
(67 dalis).
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57 Visose apžvelgtose šalyse didelių transporto projektų, kuriems finansavimas
skiriamas per Transporto ministeriją arba specializuotus ministerijos padalinius,
stebėsena vykdoma federaliniu lygmeniu.

58 Panašiai yra ir ES, kur bendrai finansuojamų EITP projektų įgyvendinimą stebi

CINEA. Ši stebėsena grindžiama, be kita ko, metinėmis pažangos ataskaitomis, kurias
rengia projektų paramos gavėjai ir tvirtina atitinkamos valstybės narės. Prireikus,
pavyzdžiui, jei įvyksta nenumatytų įvykių, kurie gali turėti įtakos planuotam dotacijos
išmokėjimui, CINEA taip pat gali imtis papildomos stebėsenos veiklos (įskaitant, ad hoc
apsilankymus, kurie būtų surengiami papildomai, be įprastinių kas dvejus metus
surengiamų apsilankymų).

59 Stebėsenos dažnumas labai skiriasi priklausomai nuo sistemos: nuo mėnesinių
(Australija) iki metinių ataskaitų (ES).

Nėra rizika grindžiamo stebėsenos metodo

60 Ankstesnėse ataskaitose

nustatėme, kad daugelio ES bendrai finansuojamų
projektų sąnaudos viršijamos ir smarkiai vėluojama, palyginti su pradiniais įverčiais
projekto planavimo etape.
32

61 Norėdami tai įvertinti plačiau, šioje apžvalgoje palyginome šešių ES bendrai

finansuojamų didelių transporto projektų, kuriuos jau išnagrinėjome atlikdami 2020 m.
auditą 33, biudžeto ir tvarkaraščio viršijimą su keliais šimtais visame pasaulyje
įgyvendinamų transporto projektų. III priede apžvelgiama naudota metodika.

32

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia
sparčiau įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“ 50 ir
53 dalys; Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių
tinklas ne tikrovė, o tik neveiksminga samplaika“ 53–57 dalys; Audito Rūmų specialiosios
ataskaitos Nr. 23/2016 „Jūrų transportas Europos Sąjungoje: neramūs vandenys – daug
neveiksmingų ir netvarių investicijų“, 56–58 ir 61 dalys.

33

Audito Rūmų specialioji ataskaita 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“.
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62 Atlikdami 2020 m. auditą

nustatėme, kad, palyginti su pradiniu įverčiu, visų
atrinktų didelių transporto projektų sąnaudos padidėjo ir kad vidutiniškai vieno
projekto biudžetas viršijo daugiau kaip 2 milijardus eurų, arba 47 %, palyginti su
pradinėmis sąmatomis. Tačiau žvelgiant plačiau, kaip parodyta 3 diagramoje,
apžvalgos metu keturių iš šešių ES bendrai finansuojamų didelių transporto projektų
biudžetas buvo suplanuotas veiksmingiau, palyginti su pasauliniu lyginamuoju
standartu, pagal kurį dabartinės apskaičiuotos sąnaudos lyginamos su iš pradžių
apskaičiuotomis sąnaudomis (t. y. jie patenka į kairę pusę nuo P50 žymos). Tačiau
atkreipiame dėmesį į tai, kad, priešingai nei į lyginamąjį standartą įtraukti projektai,
šeši ES projektai dar neužbaigti, todėl prieš pradedant juos eksploatuoti sąnaudos gali
dar labiau padidėti.
34

3 diagrama. Biudžeto viršijimas, palyginti su tarptautiniu lyginamuoju
standartu (n = 1 463)
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* Audito Rūmų rizikos vertinimu pagrįstas įvertis, paskelbtas specialiojoje ataskaitoje „ES transporto
infrastruktūra“.
Pastaba: Mėlyna linija rodo projektų visame pasaulyje populiacijos kumuliacinius rezultatus (pavyzdžiui,
pirmoje diagramoje ties P25 esančio projekto biudžetas viršijamas 0 % ir tikimasi, kad jo rezultatai bus
blogi arba blogesni nei 25 % palyginamų projektų biudžeto planavimo požiūriu ir geresni nei 75 % tokių
projektų).
Šaltinis: Audito Rūmai.
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Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia
sparčiau įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“
50 dalis.
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63 Taip pat, kalbant apie vėlavimus, šešių ES bendrai finansuojamų projektų

rezultatai yra prastesni, palyginti su tarptautiniu lyginamuoju standartu
(žr. 4 diagramą), ir vidutiniškai vėluojama daugiau nei panašių transporto projektų
visame pasaulyje. Galimos tokio didesnio vėlavimo priežastys yra konkrečios
koordinavimo problemos, su kuriomis susiduria tarpvalstybiniai projektai, ir tai, kad dėl
atrinktų projektų vis dar esama neaiškumo, susijusio su, pavyzdžiui, suinteresuotųjų
subjektų pritarimu ar trūkstamais aplinkosaugos leidimais. Atlikdami 2020 m. auditą 35
nustatėme, kad atrinkti dideli transporto projektai vidutiniškai vėlavo 11 metų ir kad
dėl tokio vėlavimo kilo rizika ES bendro finansavimo efektyvumui.

4 diagrama. Vėlavimai, palyginti su tarptautiniu lyginamuoju standartu
(n = 529)
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* Audito Rūmų rizikos vertinimu pagrįstas įvertis, paskelbtas specialiojoje ataskaitoje „ES transporto
infrastruktūra“.
Šaltinis: Audito Rūmai.

64 Galimas aspektas, padėsiantis geriau spręsti vėlavimo problemą ES ir toliau gerinti
sąnaudų viršijimo valdymą, galėtų būti sisteminga rizika grindžiama didelių transporto
projektų stebėsena. JAV ir Šveicarijoje toks mechanizmas taikomas projektams, kurių
įgyvendinimo rizika yra didelė arba kurių sąnaudos labai padidėja ar yra vėlavimų:
o

35

Jungtinėse Amerikos Valstijose Federalinė greitkelių administracija (FHWA),
remdamasi valstijų pateikta informacija apie vykdomus ir būsimus didelės rizikos
didelius transporto projektus, kasmet atlieka rizikos vertinimą. Rizikos profilis

Audito Rūmų specialioji ataskaitos Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia
sparčiau įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“
53 dalis.
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grindžiamas atsižvelgiant į įvairias aplinkybes, pavyzdžiui, projekto sąnaudas ir
tvarkaraštį, sudėtingumą ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. Didžiausią riziką
keliantys projektai automatiškai priskiriami specialiai paskirtiems projektų
priežiūros vadovams, kurie teikia nepriklausomas technines pažangos ataskaitas ir
federalinio lygmens vardu vykdo projektų valdymą ir priežiūrą vietoje. Be to, yra
įdiegtos sustiprintos automatinės stebėsenos priemonės, jei nukrypstama nuo
pradinio plano. Pavyzdžiui, jei sąnaudos per metus, palyginti su numatytu
biudžetu, padidėja daugiau kaip 2 %, projekto rengėjas turi dažniau teikti
ataskaitas federalinei vyriausybei, dėl to taip pat gali būti paskirti projekto
priežiūros vadovai.
o

Panašiai Šveicarijoje sustiprintas stebėsenos mechanizmas taikomas dideliems
geležinkelių projektams, kurių bendros numatomos sąnaudos viršija 500 milijonų
Šveicarijos frankų (t. y. 452 milijonus eurų), visiems tuneliams ir kitiems didelės
finansinės rizikos projektams. Federalinė vyriausybė ir projekto rengėjas ex ante
nustato ir kiekybiškai įvertina konkrečias rizikas, nurodo jų pasitvirtinimo
tikimybę, leidžiamą nuokrypį nuo nustatytų tikslų ir bet kokią poveikio mažinimo
priemonę. Tuomet projekto rengėjas kas šešis mėnesius turi teikti rizikos raidos
ataskaitas ir įvertinti galimą bet kokios realizuotos rizikos poveikį projektui,
įskaitant laiko ir sąnaudų sąmatas.

65 Galiausiai, Australijoje suinteresuotųjų šalių pritarimas, kaip vienas iš pagrindinių

veiksnių, lemiančių didelių transporto projektų įgyvendinimą pagal tvarkaraštį, yra
nuolat stebimas ir projektų rengėjai turi sistemingai teikti ataskaitas federaliniam
lygmeniui, kai prašoma atlikti mokėjimą. Tai leidžia laiku nustatyti su projekto
įgyvendinimu susijusias problemas ir parengti jų mažinimo priemones joms spręsti.

Vykdant stebėseną daugiausia dėmesio skirta finansiniams indėliams ir išdirbiams, o
ne rezultatams.

66 Europos Sąjungoje CINEA vykdoma projektų stebėsena daugiausia orientuota į

finansinius aspektus ir išdirbius (pvz., nutiestų greitkelių ar tunelių kilometrus), o ne į
platesnius projekto rezultatus (pvz., infrastruktūra besinaudojančių keleivių skaičių) ir
poveikį (pvz., pagerėjusį eismo srautą, sutrumpėjusį kelionės laiką), net jei tokie
rezultatai pasireiškia jau statybos metu. Todėl stebėjimo duomenų, tinkamų vėlesniam
šių projektų vertinimui, yra nedaug. Daugumoje apžvelgtų šalių stebėsena taip pat
orientuota į finansinius indėlius ir išdirbius, o ne į rezultatus.

67 Tai skiriasi nuo tam tikrų Jungtinių Amerikos Valstijų programų, kuriose projektų
rengėjai turi pranešti apie rezultatus, remdamiesi standartizuotais rodikliais ir
pradedant nuo projekto pradžios (žr. 3 langelį).
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3 langelis
Jungtinių Amerikos Valstijų federaliniu lygmeniu finansuojamų
projektų rezultatų rodiklių stebėsena
Vykstant finansavimo susitarimų sudarymo procesui, programų „Ekonomikos
atsigavimą skatinančios investicijos“ (TIGER), „Geresnis investicijų panaudojimas
plėtrai skatinti“ (BUILD) 36, taip pat INFRA programų paramos gavėjai tariasi su
federaline administracija, kurie rodikliai iš 40 federaliniu lygmeniu nustatytų
galimų rodiklių bus stebimi (pavyzdžiui, keleivių srautai arba krovinių judėjimas).
Prieš projekto pabaigą paramos gavėjai pateikia išankstinę projekto ataskaitą, kuri
bus palyginimo pagrindas. Įgyvendinus projektą, jie turi teikti faktinius duomenis
federalinei vyriausybei ne ilgiau kaip penkerius metus ir parengti ataskaitą po
projekto užbaigimo. Specialus rangovas peržiūri šių ataskaitų kokybę ir įgyja patirtį
būsimiems projektams. JAV Transporto departamentas ketina šiuos veiksmingumo
vertinimo duomenis viešai skelbti internete.
Dėl prastų rezultatų rodiklių gali būti sumažinta dotacija, nors iki šiol taip nutiko tik
vieną kartą.

Projektų ex post vertinimas

68 Projekto ciklas nesibaigia pradėjus eksploatuoti didelį transporto projektą.

Projektų rengėjai ir finansuojančios administracijos turėtų palyginti faktinius projekto
rezultatus su planuotais, kad būtų padidintas skaidrumas ir įgyta patirtis nustatant
būsimus strateginius tikslus ir įgyvendinant būsimus projektus 37.

69 7 lentelėje apžvelgiamos pagrindinės apžvelgtos projektų ex post vertinimo
ypatybės, konkretūs trūkumai ES kontekste ir kitos praktikos pavyzdžiai, kuriuos
nustatėme apžvelgiamose šalyse.

36

2021 m. programą BUILD pakeitė Amerikos infrastruktūros atkūrimo su tvarumu ir nuosavu
kapitalu programa (RAISE).

37

International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 2017 2 28.
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7 lentelė. Projektų ex post vertinimas: pagrindinės ypatybės, trūkumai ES
kontekste ir kita praktika peržiūrėtose šalyse
Pagrindiniai ex post vertinimo proceso ypatumai
ES

Australija

Kanada

Šveicarija

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Norvegija

Prancūzija

Sistemingas
programų
ex post
vertinimas

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Atsakingas
subjektas (už
programas)

Komisija
(Mobilumo ir
transporto
GD)

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

Ministerija
(FOT)

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

Kita apžvelgiamose šalyse nustatyta praktika
ES nustatyti trūkumai

Sistemingo didelių transporto
projektų ex post vertinimo
trūkumas

Australija

Kanada

Šveicarija

Nenustatyta Nenustatyta Nenustatyta

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Projektų
ex post
vertinimus
atlieka
projektų
rengėjai
(72 dalis).

Norvegija

Prancūzija

Projektų
ex post
vertinimus
atlieka
nepriklausom
i tyrėjai
(72 dalis).

Projektų
ex post
vertinimus
atlieka
projektų
rengėjai
(72 dalis).

Metaanalizės
atliekamos
remiantis
atskirais
ex post
vertinimais
(72 dalis).

Metaanalizės
atliekamos
remiantis
atskirais
ex post
vertinimais
(72 dalis).

Šaltinis: Audito Rūmai.

70 Tik Šveicarija ir ES sistemingai atlieka programų ex post vertinimus. ES tokius

vertinimus, kuriais remiamasi apibrėžiant būsimus pasiūlymus dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų, politiką ir strategijas, Komisija reguliariai rengia finansavimo
programų ir politikos iniciatyvų lygmeniu pagal savo standartinį geresnio
reglamentavimo metodą 38. Tam reikia, kad Komisija konsultuotųsi su
suinteresuotosiomis šalimis, atliktų siūlomų politikos pakeitimų ex ante poveikio
vertinimą, taip pat stebėtų ir atliktų sistemos ex post vertinimą, kad būtų galima
įvertinti ankstesnės politikos rezultatus ir poveikį ir informuoti apie būsimus politikos
formavimo ciklus.

38

Audito Rūmų apžvalga Nr. 02/2020 „Teisėkūra Europos Sąjungoje po beveik 20 geresnio
reglamentavimo metų“.
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Sistemingo didelių transporto projektų vertinimo trūkumas

71 Tačiau Komisija iki šiol neatliko ir nereikalavo, kad projektų rengėjai sistemingai

atliktų atskirų ES bendrai finansuojamų didelių transporto projektų ex post
vertinimus, nes tokios teisinės prievolės nėra 39. 2007 m. Komisija atliko atskirų didelių
transporto projektų, tiesiogiai finansuojamų pagal TEN-T programą 40, ex post
vertinimą, siekdama įvertinti jų bendrą veiksmingumą. Tačiau tokia praktika taikyta tik
vieną kartą ir daugiausia dėmesio skirta finansiniams rodikliams, pavyzdžiui, turimų ES
lėšų įsisavinimui.

72 Trys iš apžvelgtų šalių laikosi kitokio požiūrio ir sistemingai atlieka projektų
ex post vertinimus:
o

nuo 2005 m. Jungtinės Valstijos reikalauja, kad Federalinės tranzito
administracijos (FTA) finansuojamų projektų rengėjai per 36 mėnesius nuo
projekto užbaigimo atliktų ex post vertinimą.

o

Prancūzijoje taip pat reikalaujama, kad projektų rengėjai, vadovaudamiesi
vyriausybės nustatyta metodika, atliktų viešosiomis lėšomis finansuojamų
transporto projektų („Bilan Loti“ 41) ex post vertinimus. Nepriklausoma institucija –
Generalinė aplinkos ir tvarios plėtros taryba (Conseil general de l'environnement
et du développement durable, CGEDD) – skelbia nuomones apie tokių analizių
kokybę. Ji taip pat skelbia metaanalizes, kurios grindžiamos atskirų projektų
ex post vertinimais siekiant nustatyti horizontaliuosius klausimus.

o

Norvegijoje atliekami sistemingi infrastruktūros projektų ex post vertinimai, be
kita ko, transporto srityje. Nuo 2012 m. šie vertinimai atliekami pagal Koncepcijų
tyrimų programą Norvegijos mokslo ir technologijų universitete (NTNU). Neseniai
Norvegija taip pat pradėjo daryti metaanalizes.

73 8 lentelėje pateikiama išsamesnė informacija apie tai, kaip atliekami šie projektų
ex post vertinimai.

39

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“, 66 ir
78 dalys.

40

1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB pateikiantis
Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, OL L 228, 1996 9 9, p. 1–103.

41

1982 m. gruodžio 30 d. Law No° 82–1153
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8 lentelė. JAV, Norvegijos ir Prancūzijos projektų ex post vertinimo
santrauka
Norvegija
(koncepcija)

Prancūzija (Loti)

Visi projektai, kurių
vertė viršija 300
milijonų JAV dolerių,
t. y. 245 milijonus
eurų, arba dotacijos,
kurių vertė viršija
100 milijonų JAV
dolerių, t. y. 82
milijonus eurų.

Projektų, viršijančių
1 milijardą
Norvegijos kronų
(t. y. apie 100
milijonų eurų),
atranka.

Visi projektai, kurių
vertė viršija 83
milijonus eurų, ir
tam tikros greitkelių,
oro uostų,
geležinkelių ir vidaus
vandenų kelių
kategorijos.

Taikymo sritis

Faktinių ir
numatomų rezultatų
palyginimas pagal
ribotą rezultatų
rodiklių skaičių (pvz.,
sąnaudos,
naudojimas).

Platesnis rodiklių
rinkinys, taip pat
apimantis projekto
socialinius ir
ekonominius
rezultatus, jo
veiksmingumą ir
efektyvumą,
aktualumą
nacionalinei
transporto politikai;
nenumatyti projekto
rezultatai ir ilgalaikio
tvarumo aspektai.

Faktinių ir
numatomų rezultatų
palyginimas ir
socialinių bei
ekonominių ir
aplinkosauginių
projektų rezultatų
analizė, taip pat
veiksmingumo ir
efektyvumo
aspektai.

Atsakingas vertinimą
atliekantis subjektas

Projekto rengėjas

NTNU tyrėjams
padeda konsultantai

Projekto rengėjas

Metodika

Parengė projekto
rengėjas, bet
patvirtino FTA

Parengta pagal
mokslinių tyrimų
programą

Parengė vyriausybė

Finansavimas

Federaliniu lygmeniu
finansuojama
paramos gavėjams,
kaip reikalavimus
atitinkančios išlaidos
dotacijoms gauti

Valstybės
finansuojama
mokslinių tyrimų
programa

Finansuoja projekto
rengėjas (dažnai
viešoji įstaiga)

Atliktų transporto
projektų ex post
vertinimų skaičius

26 (2007–2020)

15 (2002–2020)

51 (1999–2016)1

JAV (FTA)

Vertinimo riba
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Norvegija
(koncepcija)

JAV (FTA)
Vertinimų skelbimas

Įgytos patirties
panaudojimo
mechanizmai

1

Taip

Taip

Taip

Galimybė teikti
ataskaitas naujų
projektų rengėjams,
siekiant pagerinti jų
pasiūlymų kokybę.

Būsimų projektų
metaanalizės ir
planavimo sąmatų
tikrinimas,
atsižvelgiant į
ankstesnį panašių
projektų
veiksmingumą.

Metaanalizės

Remiantis CGEDD pateiktų nuomonių skaičiumi.

Šaltinis: Audito Rūmai.

Prancūzija (Loti)
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Baigiamosios pastabos
74 Mūsų ankstesnėse ataskaitose apie ES bendrai finansuotus transporto

infrastruktūros projektus valstybėse narėse dažnai pabrėžiami trūkumai, darantys
poveikį didelių transporto projektų įgyvendinimui.

75 Įvertinę šiuos trūkumus pasauliniu mastu, nenustatėme, kad pasirinktose šalyse

būtų taikoma praktika, kuria būtų galima pašalinti trūkumus, susijusius su strategijos
apibrėžimo procesu (žr. 30 dalį). Be to, keturių iš šešių ES bendrai finansuojamų
projektų, kuriuos analizavome, faktinių sąnaudų ir numatomų biudžetų nuokrypis,
palyginti su pasauliniu lyginamuoju standartu, yra mažesnis (žr. 62 dalį).

76 Tačiau manome, kad su koordinavimu, atranka, stebėsena ir ex post vertinimu

susijusiuose procesuose Komisija ir politikos formuotojai galėtų pasisemti įkvėpimo iš
šioje apžvalgoje aprašytos užsienio šalių praktikos. Tai pasakytina ir apie vėlavimus,
nes, kaip nustatėme, įgyvendinant daugumą iš šešių ES bendrai finansuojamų projektų
buvo vėluojama vidutiniškai daugiau nei įgyvendinant panašius projektus visame
pasaulyje (žr. 63 dalį). Pabrėžta praktika galėtų tapti svarstymų pagrindu ir prireikus
būti pritaikyta prie ES aplinkybių. Taigi, mūsų apžvalgoje nustatyti keturi Komisijos
uždaviniai, susiję su jos būsima parama didelių transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimui, po vieną kiekvienam atitinkamam procesui.

1 uždavinys. Kaip geriau suderinti ES ir nacionalines transporto strategijas ir užtikrinti
geresnę projektų planavimo ir įgyvendinimo priežiūrą pagrindiniuose transporto
koridoriuose?

77 Nustatėme riziką, kad ES ir valstybių narių strateginiai prioritetai gali būti

nesuderinti (žr. 35 dalį). Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose strategijos yra
suderintos, nes rengiant nacionalinius planus remiamasi specialiomis kantonams ir
valstijoms skirtomis gairėmis (žr. 36 dalį). Be to, atkreipėme dėmesį į tai, kad Komisijos
vykdoma projektų planavimo ir įgyvendinimo koridoriuose priežiūra yra ribota
(žr. 37 dalį). Šiame kontekste paminėjome Australijoje taikomą praktiką, pagal kurią
prioritetiniai projektai nustatomi koordinuotai ir taip sudaromas formalus prioritetinių
projektų sąrašas (žr. 1 langelį). Taip pat nurodėme Australijoje ir Šveicarijoje taikomą
praktiką (žr. 42 dalį), kuria siekiama stiprinti federalinio lygmens bendradarbiavimą su
ekonominės veiklos vykdytojais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui,
federalinės valdžios dalyvavimą tikrojo nario teisėmis priežiūros valdybos posėdžiuose
arba priežiūros koordinavimo komitetų sudarymą (Šveicarijos atveju) (žr. 43 dalį).

40
2 uždavinys. Kaip užtikrinti, kad projektų atrankos etape būtų pakankamai atidžiai
išnagrinėta sąnaudų ir naudos analizė? Kaip persvarstyti savo požiūrį į projektų
atranką ir ES finansavimo paskirstymą, siekiant dar labiau sumažinti projektų
rengėjams tenkančią administracinę naštą?

78 Pabrėžėme, kad ES projektų atrankos etape nepakankamai tikrinama sąnaudų ir

naudos analizė (žr. 49 dalį) ir kad dėl ES finansavimo metodo gali susidaryti
administracinė našta (žr. 51 dalį). Visose kitose analizėje atrinktose šalyse (žr. 50 dalį)
atkreipėme dėmesį į didelių transporto projektų atrankos mechanizmus, pagal kuriuos
projektų rengėjų prašoma pateikti pagrindinius duomenis, kuriais grindžiamos į
projekto pasiūlymą įtrauktos analizės. Tai leidžia vertintojams dar kartą išanalizuoti
pagrindinius paraiškos elementus ir įvertinti naudojamų prielaidų pagrįstumą, taip
pagerinant sprendimų priėmimą. Be to, kalbant apie projektų rengėjams tenkančios
administracinės naštos mažinimą, atkreipėme dėmesį į praktiką, kai atrankos procesas
vyksta dviem etapais, pavyzdžiui, Kanadoje (žr. 2 langelį), arba kai dideliems transporto
projektams teikiama ilgalaikė finansinė parama, pavyzdžiui, Australijoje ir Šveicarijoje
(žr. 54 dalį).
3 uždavinys. Kaip pereiti prie labiau rizika grindžiamo požiūrio vykdant ES bendrai
finansuojamų projektų stebėseną ir išplėsti jos aprėptį reikalaujant, kad projektų
rengėjai taip pat teiktų ataskaitas dėl rezultatų rodiklių ir suinteresuotųjų subjektų
pritarimo?

79 Pabrėžėme, kad ES nėra rizika grindžiamo požiūrio į didelių transporto projektų

stebėseną (žr. 64 dalį) ir kad esama stebėsena daugiausia dėmesio skiriama
finansiniams indėliams ir išdirbiams, o ne rezultatams (žr. 66 dalį). Atkreipėme dėmesį į
rizika grindžiamą praktiką, taikomą siekiant mažinti vėlavimą ir valdyti sąnaudų
viršijimą JAV ir Šveicarijoje, pagal kurią sistemingai koreguojamas stebėsenos metodas
projektams, kurių įgyvendinimo rizika yra didelė arba kurių sąnaudos labai padidėja
arba yra vėlavimų (žr. 64 dalį). Papildoma praktika taikoma Australijoje, pagal kurią
projektų rengėjai turi pranešti apie suinteresuotųjų subjektų pritarimą, kad laiku
nustatytų ir išspręstų su projekto įgyvendinimu susijusius probleminius klausimus
(žr. 65 dalį). Kalbant apie rezultatus, atkreipėme dėmesį į Jungtinėse Amerikos
Valstijose taikomą praktiką, kai paramos gavėjai praneša apie bendrus rezultatų
rodiklius (žr. 3 langelį).
4 uždavinys. Kaip užtikrinti, kad ES bendrai finansuojami dideli transporto
infrastruktūros projektai būtų sistemingai vertinami ex post, daugiausia dėmesio
skiriant pasiektiems rezultatams, o ne finansiniams rodikliams ar išdirbiams?
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80 Galiausiai atkreipėme dėmesį į tai, kad ES trūksta sistemingo didelių transporto
projektų vertinimo (žr. 71 dalį). Atkreipėme dėmesį į praktiką, kai surinkti veiklos
duomenys apie tiesioginius projektų rezultatus padeda sistemingai atlikti projektų
rengėjų arba nepriklausomų ekspertų ex post vertinimus (kaip atitinkamai atlikta
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norvegijoje ir Prancūzijoje, žr. 72 ir 73 dalis). Šie
vertinimai, kurie Jungtinėse Amerikos Valstijose gali būti bendrai finansuojami kaip
tinkamos finansuoti dotacijų išlaidos, didina projektų veiksmingumo skaidrumą
visuomenei ir leidžia pasisemti patirties būsimiems dideliems infrastruktūros
projektams.

Šią apžvalgą priėmė Audito Rūmų narės Ilianos Ivanovos vadovaujama II kolegija
Liuksemburge 2021 m. lapkričio 12 d.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne
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Priedai
I priedas. Naujausi Audito Rūmų leidiniai apie ES transporto
politiką
Vartojama
santrumpa ir
pavadinimas
Specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūra
Specialioji ataskaita
10/2020 „ES
transporto
infrastruktūra:
reikia sparčiau
įgyvendinti
didžiulio masto
projektus, kad
tinklo poveikis būtų
pasiektas laiku“

Specialioji
ataskaita: INEA
Specialioji ataskaita
Nr. 19/2019
„INEA – davė
naudos, bet reikia
šalinti EITP
trūkumus“

Aprašymas / išvados

Pagrindinės rekomendacijos

Tikrinome, kaip Komisija valdo
aštuonis tarpvalstybinius didžiulio
masto transporto projektus
(Transporto pavyzdines
infrastruktūras, TPI) trylikoje valstybių
narių. Nustatėme, jog mažai tikėtina,
kad pagrindinis tinklas pradės veikti iki
2030 m., kaip planuota 2013 m. Dėl
vėlavimų statant ir pradedant
eksploatuoti šiuos didžiulio masto
projektus iškyla rizika veiksmingam
penkių iš devynių TEN-T koridorių
veikimui. Aptikome prasto planavimo
ir neefektyvaus įgyvendinimo
pavyzdžių. Nors Komisijos vykdoma
tinklo užbaigimo laiku priežiūra turi
trūkumų ir yra nutolusi, Komisija turi
priemonę, kuria galima remtis
gerinant veiklos rezultatus.

Komisija turėtų peržiūrėti ir taikyti
dabartines priemones, kad užtikrintų
ilgalaikį planavimą, ir reikalauti geresnės
analizės prieš priimant sprendimą skirti
ES bendrą finansavimą didžiulio masto
projektams (panašiai kaip TPI). Be to,
Komisija turėtų sustiprinti ES bendro
finansavimo, skirto veiksmams, kurie yra
didžiulio masto projektų (panašių į TPI)
dalis, valdymą ir remtis sprendimų
įgyvendinimo patirtimi, įskaitant
Europos koordinatorių vaidmens
stiprinimą.

INEA įvykdė pavestas užduotis, kaip
nustatyta jos įgaliojimuose, ir davė
laukiamos naudos su tam tikrais su
struktūriniais suvaržymais susijusiais
apribojimais. Mes nustatėme trūkumų
EITP atrankos procedūroje, kuri kitais
atžvilgiais buvo gerai organizuota, taip
pat rizikų įgyvendinant programą ir
trūkumų teikiant veiklos
veiksmingumo ataskaitas.

Komisija ir INEA turėtų pagerinti sąlygas
sinergijoms tarp įvairių finansavimo
programų ir stiprinti INEA pavestų
programų valdymo sistemą,
pasitelkdamos labiau į rezultatus
orientuotus tikslus ir rodiklius. Jos taip
pat turėtų užtikrinti didesnį projektų
atrankos procedūrų suderinimą ir
skaidrumą bei nustatyti geresnes
sąlygas, kad EITP programa būtų
įgyvendinama laiku. Galiausiai jos turėtų
pertvarkyti veiksmingumo sistemą, kad
būtų galima geriau stebėti projektų
rezultatus, suskirstant EITP programos
tikslus į aiškius ir išmatuojamus
rodiklius, apimančius visus EITP
sektorius, ir numatomus projektų
rezultatus bei naudojant šiuos tikslus
atrankos ir stebėsenos procesuose.
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Vartojama
santrumpa ir
pavadinimas
Transporto
padėties apžvalga
Apžvalga
Nr. 09/2018
„Siekiant sėkmingo
transporto
sektoriaus Europos
Sąjungoje.
Uždaviniai, kuriuos
reikia išspręsti“
(Padėties apžvalga)

Specialioji
ataskaita: greitųjų
traukinių tinklas
Specialioji ataskaita
Nr. 19/2018
„Europos greitųjų
traukinių tinklas ne
tikrovė, o tik
neveiksminga
samplaika“

Aprašymas / išvados

Pagrindinės rekomendacijos

Apžvalgoje aprašytas ir išanalizuotas ES vaidmuo transporto srityje. Daugiausia
dėmesio skyrėme investicijoms į infrastruktūrą iš ES biudžeto ir pristatėme
kompleksines temas, kurias mes pasirinkome neseniai atlikę auditus penkių
pagrindinių transporto rūšių – kelių, geležinkelių, oro, vidaus vandenų ir jūrų –
srityje. Atlikus apžvalgą išryškėjo šie iššūkiai: a) suderinti svarbius ir pasiekiamus
transporto tikslus ir prioritetus su turimais ištekliais; b) sukurti veiksmingas
vykdymo užtikrinimo priemones ES lygmeniu siekiant užtikrinti, kad valstybių narių
infrastruktūros sprendimai būtų labiau suderinti su ES prioritetais, ypatingą
dėmesį skiriant tarpvalstybinėms atkarpoms; c) skiriant ES finansavimą orientuotis
į prioritetus, kurių ES pridėtinė vertė yra didžiausia; d) gerinti ES finansuojamų
projektų planavimą, įgyvendinimą ir stebėjimą; e) užtikrinti, kad infrastruktūra
būtų tinkamai prižiūrima ir tvari; f) dėti daugiau pastangų, siekiant daugiau
krovinių atitraukti nuo kelių transporto. Audito Rūmų peržiūros produktuose
rekomendacijų nepateikiama.
Mažai tikėtina, kad dabartinis ilgalaikis
ES greitųjų geležinkelių planas bus
įvykdytas ir nėra tvirto ES masto
strateginio požiūrio. Europos greitųjų
geležinkelių tinklas – tai tik durstinys,
sudarytas iš nacionalinių linijų, kurios
nebuvo tinkamai koordinuojamos prie
valstybių sienų, kurias valstybės narės
planavo ir tiesė izoliuotai, ir dėl to
susisiekimas išliko prastas. Europos
Komisija neturi teisinių priemonių ir
įgaliojimų priimti sprendimus, kurie
leistų užtikrinti, kad valstybės narės
greičiau priartėtų prie pagrindinio
tinklo užbaigimo.

Europos Komisija turėtų: parengti
realistiškus ilgalaikius planus; sutarti su
valstybėmis narėmis dėl pagrindinių
strategiškai svarbių atkarpų, kurias
reikėtų nutiesti pirmiausia, įvertinant
labai greito geležinkelio poreikį, taip pat
atidžiai stebint ir suteikiant įgaliojimus,
kuriais būtų galima užtikrinti, kad būtų
laikomasi įsipareigojimų sukurti
pagrindinį ES greitųjų geležinkelių tinklą;
susieti ES bendrą finansavimą su
nustatytais strateginio prioriteto
projektais, faktine operatorių
konkurencija ir rezultatų pasiekimu;
supaprastinti tarpvalstybines pirkimų
procedūras, formalumams tvarkyti
taikyti vieno langelio principą ir pašalinti
visas likusias administracines ir
reglamentavimo kliūtis sąveikumui;
pagerinti integruoto greitojo
geležinkelio operacijas keleiviams, kaip
antai įdiegti e. bilieto sistemą ir
supaprastinti prieigos prie geležinkelio
kelio mokesčius.
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Vartojama
santrumpa ir
pavadinimas
Specialioji
ataskaita: jūrų
transportas
Specialioji ataskaita
Nr. 23/2016 „Jūrų
transportas
Europos Sąjungoje:
neramūs
vandenys – daug
neveiksmingų ir
netvarių
investicijų“

Specialioji
ataskaita:
geležinkeliais
vežamas krovinys
Specialioji ataskaita
Nr. 08/2016
„Krovininis
geležinkelių
transportas
Europos Sąjungoje:
vis dar
netinkamame
kelyje“

Aprašymas / išvados

Pagrindinės rekomendacijos

2000–2013 m. trečdalis ES išlaidų
tokiems ES jūrų uostų įrenginiams kaip
krantinės, dokai ir molai, buvo
neveiksmingos ir netvarios. Kas trečias
tiriamiems projektams išleistas euras
(194 milijonai eurų) buvo skirtas
projektams, kurie dubliuoja netoliese
esamus objektus. 97 milijonai eurų
buvo investuota į infrastruktūrą, kuri
daugiau nei trejus metus po užbaigimo
buvo nenaudojama arba labai menkai
naudojama.

Komisija turėtų: peržiūrėti esamą 104
pagrindinių uostų skaičių ir nustatyti
visos ES uostų plėtros planą; apsvarstyti
galimybę neskirti ES finansavimo uostų
infrastruktūrai, skirtai konteinerių
perkrovimui ir sandėliavimui, taip pat
antstatams, kurie nepriklauso viešosios
kompetencijos sričiai; užtikrinti, kad EIB
ir Komisija dalytųsi visa būtina
informacija apie siūlomas EIB paskolas;
teikti pirmenybę pagrindiniams uostams
ir svarbiausiems vandens keliams,
teikiant ES paramą investicijoms tik tais
atvejais, kai ES pridėtinė vertė yra aiški
ir yra pakankamai privačių investicijų;
paskelbti konkrečiam uostui skirtas
valstybės pagalbos gaires, stebėti ir
sustiprinti ankstesnių valstybės pagalbos
sprendimų priežiūrą; mažinti
administracinę naštą ir vėlavimą
skatinant taikyti nacionalines vieno
langelio sistemas išduodant leidimus ir
autorizacijas; pagerinti konkurencinę
jūrų transporto padėtį, palyginti su
kitomis transporto rūšimis, toliau
supaprastinant jūrų transporto ir muitų
formalumus.

Nepaisant Europos Komisijos tikslo
perkelti krovinių vežimą iš kelių į
geležinkelius, geležinkeliams tenkanti
ES krovinių dalis nuo 2011 m. faktiškai
šiek tiek sumažėjo. Geležinkeliai yra
ekologiškesni ir suvartoja mažiau
importuojamos naftos, tačiau jiems
nepavyksta pateikti atsako į kelių
transporto sudarytą konkurenciją.

Komisija ir valstybės narės turėtų
pašalinti su krovininio geležinkelių
transporto rinkos liberalizavimu, eismo
valdymo procedūromis,
administraciniais ir techniniais
apribojimais, krovininio geležinkelių
transporto sektoriaus veiklos rezultatų
stebėjimu ir skaidrumu ir sąžininga
konkurencija tarp įvairių rūšių
transporto priemonių susijusius
nustatytus trūkumus. Siekiant geriau
panaudoti ES lėšas, Komisija ir valstybės
narės turėtų nuosekliau derinti politikos
tikslus su finansiniais asignavimais ir
projektų atranka, planavimu ir valdymu,
taip pat tinklų priežiūra.
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Vartojama
santrumpa ir
pavadinimas
Specialioji
ataskaita:
transeuropinių
geležinkelių ašys
Specialioji ataskaita
Nr. 08/2010
„Transporto veiklos
rezultatų gerinimas
transeuropinių
geležinkelių ašyse:
Ar ES geležinkelių
infrastruktūros
investicijos buvo
veiksmingos?“
Specialioji
ataskaita: TEN-T,
2005 m.
Specialioji ataskaita
Nr. 06/2005 dėl
transeuropinio
transporto tinklo
(TEN-T)

Aprašymas / išvados

Pagrindinės rekomendacijos

Nustatėme, kad bendrai
finansuodama geležinkelių
infrastruktūros plėtrą ES prisidėjo
suteikdama naujas galimybes
transeuropinio geležinkelių transporto
srityje. Vis dėlto turėtų būti taikomos
tam tikros priemonės, kad būtų
racionaliau panaudotos ES lėšos.

Komisija, ateityje svarstydama
prioritetinių projektų apibrėžtį, turėtų
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis
ir geležinkelio institucijomis, kad
nustatytų transeuropinius koridorius,
kuriuose yra didelė faktinė arba
numatoma paklausa, ir prireikus stiprinti
Europos lygmens žinias ir analitinius
pagrindus. Komisija turėtų apsvarstyti
galimybę ypatingą dėmesį atkreipti į
praktinių suvaržymų, turinčių įtakos
geležinkelių transportui pasienyje ir
tiesiogiai nesusijusių su infrastruktūra,
sumažinimą ir tuo tikslu skatinti ir remti
valstybių narių geležinkelių institucijų
bendradarbiavimą.

Nustatėme, kad 14 TEN-T prioritetinių
projektų vykdymas vėlavo, o
tarpvalstybiniai ruožai ypač susidūrė
su dideliais sunkumais, nes
nacionaliniu lygmeniu jiems buvo
teikiama mažiau prioritetų ir reikėjo
daugiau koordinavimo pastangų. TENT finansinė parama buvo skirstoma
pernelyg fragmentiškai. Komisija
nustatė sudėtingas metines projektų
vertinimo ir atrankos procedūras, o
paramos gavėjų Komisijai teikiama
informacija dažnai buvo pernelyg
ribota, kad projektų pareigūnai galėtų
įvertinti ir stebėti projektus.

Komisija turėtų: a) bendradarbiaudama
su valstybėmis narėmis skirti prioritetą
TEN-T projektų atkarpų, ypač
tarpvalstybinių projektų atkarpų, kurias
reikia baigti, kad būtų pasiekta TEN-T
pridėtinė vertė Europos Sąjungoje,
finansavimui; b) pakeisti ir papildyti
pagrindinius tipinio finansavimo
sprendimo aspektus; c) parengti išsamią
ir aiškią TEN-T vertinimo metodologiją ir
sumažinti įvairių paraiškos ir vertinimo
formų skaičių; d) stiprinti projektų
priežiūrą, nustatant minimalius projekto
būklės ataskaitos standartus, dažniau
atliekant projektų patikrinimus vietoje ir
ex post poveikio vertinimus; e)
apsvarstyti galimybę grįžti prie labiau
centralizuotos TEN-T projektų valdymo
formos ir f) prireikus su valstybėmis
narėmis parengti tinkamus teisinius
pagrindus, procedūras ir priemones, kad
būtų galima patobulinti transporto
infrastruktūros finansavimo
koordinavimą ir nustatyti galimus per
didelio finansavimo ar finansavimo du
kartus atvejus.

Pastaba: Mūsų ataskaitos ir Komisijos atsakymai į mūsų nustatytus faktus ir rekomendacijas skelbiami
mūsų interneto svetainėje (http://eca.europa.eu).
Šaltinis: Audito Rūmai.
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II priedas. Apžvelgti tarptautiniai rekomendaciniai dokumentai
TVF, 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
EBPO, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
EBPO, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
EBPO, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017 m.,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
EBPO, “Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport”, ITF Roundtable
Reports, Nr. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
EBPO, “Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice”, International
Transport Forum Policy Papers, Nr. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
EBPO, 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
EBPO, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
EBPO, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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III priedas. Biudžeto ir tvarkaraščio viršijimo analizės metodika
ir pagrindiniai rodikliai

01 Šeši ES bendrai finansuojami projektai buvo analizuojami tiek biudžeto, tiek

tvarkaraščio viršijimo požiūriu. Biudžeto viršijimas apibrėžiamas kaip procentinis
faktinių projekto sąnaudų padidėjimas, palyginti su numatomomis sąnaudomis,
nustatytomis sprendimo pradėti statybą priėmimo dieną. Tvarkaraščio viršijimas
analogiškai apibrėžiamas kaip procentinis faktinio termino nuo sprendimo priėmimo
dienos iki projekto užbaigimo padidėjimas, palyginti su numatytu terminu sprendimo
pradėti statybą dieną. Tiek biudžeto, tiek grafiko viršijimo atveju mažesnės vertės
reiškia geresnį projekto įgyvendinimo proceso veiksmingumą.

02 Sprendimas pradėti statybą paprastai priimamas nuo pasirengimo statybai tyrimų
pabaigos iki viešųjų pirkimų pradžios. Kadangi šie projektai buvo vykdomi keliais
planavimo ir įgyvendinimo etapais, remdamiesi ankstesnių auditų dokumentais ir
žiniomis, nustatėme konkretaus projekto sprendimo pradėti statybą datas 42. Skirtingos
sprendimo pradėti statybą datos pasirinkimas gali turėti įtakos analizės rezultatams.
Kadangi šie šeši analizuoti ES bendrai finansuojami dideli transporto projektai dar
nebaigti, atlikdami šią analizę laikėme, kad iki jų užbaigimo ir eksploatavimo pradžios
nebuvo jokių papildomų sąnaudų ar tvarkaraščių viršijimų.

03 Nors mūsų analizėje palyginimas grindžiamas sprendimo pradėti statybą data,

specialiojoje ataskaitoje apie ES transporto infrastruktūrą 43 palyginimas atliktas
atsižvelgiant į pirmuosiuose pirminiuose planavimo dokumentuose numatyto biudžeto
ir terminų duomenis. Daugumoje projektų toks planavimas vyko iki sprendimo pradėti
statybą priėmimo datos, kurią šioje analizėje laikėme atskaitos tašku.

04 9 lentelėje apžvelgiami pagrindiniai rodikliai, naudoti analizuojant šešis atrinktus
ES bendrai finansuojamus didelius transporto projektus.
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Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“.
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Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau
įgyvendinti didžiulio masto projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“.
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9 lentelė. Pagrindiniai šešių bendrai finansuojamų ES projektų analizės rodikliai

Transporto
projektas

„Basque Y“

Transporto
rūšis

Geležinkelis

Brenerio
pagrindinis
tunelis

Geležinkelio
tunelis

Fėmarno
juostos
tunelis

Geležinkelio /
kelių
povandeninis
tunelis

Sprendimo
statyti
metai
(A)

Apskaičiuotos
sprendimo
statyti
sąnaudos
(milijardais
eurų)
(B)

Numatomos
sąnaudos
pagal
sprendimo
statyti
2019 m.
vertes
(milijardais
eurų)2
(C)

Naujausias
sąnaudų
įvertis
2019 m.
vertėmis
(milijardais
eurų)2
(D)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyti
atidarymo
metai
(E)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyta
trukmė
(E – A + 1)

Atidarymo
metai
pagal
naujausius
įverčius
(F)

Trukmė
pagal
naujausius
įverčius
(F – A + 1)

Ispanija

Pirmasis lėšų
skyrimas
statybos
darbams

2006

4,2

4,6

6,5

2010

5

2023

18

Austrija,
Italija

Galutinis
sąnaudų įvertis
prieš išduodant
leidimą pradėti
statybą
pagrindiniame
tunelyje

2011

7,51

8,5

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Danija

Danijos ir
Vokietijos
valstybinės
sutarties dėl
statybos
pasirašymas

2008

4,4

5,0

7,6

2018

11

2029

22

Bendro
finansavimo
valstybė (-ės)
narė (-ės)

Sprendimo
statyti etapas
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Transporto
projektas

Lionas–
Turinas

Transporto
rūšis

Geležinkelio
tunelis

„Rail Baltica“ Geležinkelis

Sprendimo
statyti
metai
(A)

Apskaičiuotos
sprendimo
statyti
sąnaudos
(milijardais
eurų)
(B)

Numatomos
sąnaudos
pagal
sprendimo
statyti
2019 m.
vertes
(milijardais
eurų)2
(C)

Naujausias
sąnaudų
įvertis
2019 m.
vertėmis
(milijardais
eurų)2
(D)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyti
atidarymo
metai
(E)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyta
trukmė
(E – A + 1)

Atidarymo
metai
pagal
naujausius
įverčius
(F)

Trukmė
pagal
naujausius
įverčius
(F – A + 1)

Prancūzija,
Italija

Finansavimo
susitarimas ir
naujo projekto
rengėjo
įsteigimas
statyboms

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

Estija,
Latvija,
Lietuva

Estijos, Latvijos
ir Lietuvos
pasirašytas
tarpvyriausybinis
susitarimas

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)

Bendro
finansavimo
valstybė (-ės)
narė (-ės)

Sprendimo
statyti etapas
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Transporto
projektas

Senos–
Šiaurės
Europos
kanalas

Transporto
rūšis

Vidaus
vandens
kelias

Bendro
finansavimo
valstybė (-ės)
narė (-ės)

Prancūzija

Sprendimo
statyti etapas

Sprendimo
statyti
metai
(A)

Apskaičiuotos
sprendimo
statyti
sąnaudos
(milijardais
eurų)
(B)

Numatomos
sąnaudos
pagal
sprendimo
statyti
2019 m.
vertes
(milijardais
eurų)2
(C)

Naujausias
sąnaudų
įvertis
2019 m.
vertėmis
(milijardais
eurų)2
(D)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyti
atidarymo
metai
(E)

Pagal
sprendimą
statyti
numatyta
trukmė
(E – A + 1)

Atidarymo
metai
pagal
naujausius
įverčius
(F)

Trukmė
pagal
naujausius
įverčius
(F – A + 1)

2014

4,5

4,7

5,0

2024

11

2028

15

Projekto
sąnaudų
įvertinimas
priėmus
sprendimą
įgyvendinti
projektą pagal
tradicinius
viešuosius
pirkimus

1

Sąnaudų įvertis atliktas naudojant 2010 m. kaip vertės metus.

2

Sąnaudos 2019 m. vertėmis prireikus apskaičiuojamos naudojant 2019 m. konkrečios šalies BVP netiesioginius defliatorius iš Pasaulio banko atvirojo duomenų banko.
Daugiau nei vienos valstybės narės bendrai finansuojamų projektų atveju infliacija buvo koreguojama atsižvelgiant į bendro finansavimo dalį.

3

Į 7 milijardų eurų sąnaudų įvertį įtraukti atidėjiniai būsimo išlaidų padidėjimo rizikai, kaip auditoriai nurodė SR 10/2020 III priede. Oficiali projekto rengėjo sąmata kol kas
siekia 5,8 milijardo eurų.

4

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 10/2020 pabrėžėme papildomo vėlavimo iki 2030 m. riziką.

5

Į 2029 m. datą įtrauktas rizikos rezervas, kurį projekto rengėjas apskaičiavo oficialią 2026 m. eksploatavimo pradžios dieną.

Šaltinis: Audito Rūmai.
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IV priedas. Bendrieji rodikliai
Rodikliai
Gyventojų skaičius (milijonais)1

ES

Australija

Kanada

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Šveicarija

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

Gyventojų tankis (gyventojų viename kilometre2)2

112

3

4

215

36

BVP vienam gyventojui (tūkstančiais JAV dolerių)1

35

55

46

82

65

Metinės investicijos į vidaus transporto infrastruktūrą (% BVP)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Metinės investicijos į kelių infrastruktūrą (milijardais eurų)4

50

14

8

4

81

Metinės investicijos į geležinkelių infrastruktūrą (milijardais eurų)5

29

4

1

3

12

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

2018

4110

4212

613

22014

4 680

312

493

104

6 558

407

17

2

21

33

1 707

220

269

17

2 955

Paviršiaus plotas (tūkstančiais kvadratinių kilometrų2)2

Kelių transporto infrastruktūros tinklas (tūkstančiais kilometrų)
Geležinkelių transporto infrastruktūros tinklas (tūkstančiais kilometrų)
Per metus kelių transportu pervežtų keleivių skaičius (milijardais)6
Per metus geležinkeliais pervežtų keleivių skaičius (milijardais)6
Per metus vežamas kelių tonkilometris (milijardais)6
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Rodikliai

ES

Per metus vežama geležinkelio tonkilometrių (milijardais)6
Transporto sukuriamos CO2 tonos vienam gyventojui7

Australija

Kanada

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

Šveicarija

415

413

446

2

4

5

11

2 445

2

5

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis įvairiais šaltiniais. Pasaulio banko atvirieji duomenys, 2019 m. Pasaulio banko atvirieji duomenys, 2018 m. EBPO, 2017 m.; ES: BVP
duomenys gauti iš Eurostato, 2017 m.; į šį skaičių neįtraukti Kipro, Maltos, Nyderlandų ir Portugalijos duomenys. 4 EBPO, 2017 m.; ES: į šį skaičių neįtraukti Kipro, Maltos,
Nyderlandų ir Portugalijos duomenys. 5 EBPO, 2017 m.; ES: į šį skaičių neįtraukti Kipro, Maltos, Nyderlandų ir Portugalijos duomenys. 6 EBPO, 2017 m.; ES: Europos Komisija,
2017 m. 7 Europos Komisija, 2017 m.; ES: Europos aplinkos agentūra, 2017 m. 8 Europos Komisija, 2018 m. 9 Nacionalinė krovinių vežimo ir tiekimo grandinės strategija,
2019 m. 10 Nacionalinė transporto komisija, 2016 m. 11 StatsCan, 2018 m. 12 Transportation Canada, 2019 m. 13 Swiss Federal Office of Statistics, 2020 m. 14 JAV Transporto
departamentas, 2018 m.
1

2

3
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5 diagrama. Geografiniai ir su transportu susiję ES ir keturių apžvelgtų
šalių rodikliai
Paviršiaus plotas (tūkstančiais
kvadratinių kilometrų)

Gyventojų skaičius (milijonais gyventojų)

448

328

Europos
Sąjunga

Jungtinės
Amerikos
Valstijos

38

25

Kanada

Australija

9
Šveicarija

Europos Sąjunga

4 173

Kanada

9 880

Jungtinės Amerikos
Valstijos

9 832

Australija

7 741
41

Šveicarija

Kelių ir geležinkelių transporto tinklo ilgis (tūkstančiais kilometrų)
Europos Sąjunga

Jungtinės Amerikos
Valstijos
Australija

Kanada

Šveicarija

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

Gyventojų skaičius kvadratiniame kilometre

Km vienam gyventojui (10 000 gyventojų)
Keliai
Geležinkelis

351

204
149
110

112

215

Europos
Sąjunga

Šveicarija

36
Jungtinės
Amerikos
Valstijos

4

3

Kanada

Australija

92
4

16

Europos
Sąjunga

Australija

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis pirmiau nurodytais šaltiniais.

7
Jungtinės
Amerikos
Valstijos

11
Kanada

7
Šveicarija
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V priedas. Atitinkamos Audito Rūmų audito išvados ir
rekomendacijos dėl analizuotų procesų
Strategija
Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir rekomendacijos
Nustatėme, kad, atsižvelgiant į vėlavimus įgyvendinti atrinktus
didelius transporto projektus ir jų prieigos linijas, mažai
tikėtina, jog iki 2030 m. ES pagrindinis transporto tinklas pradės
veikti visu pajėgumu.
Rekomendavome Komisijai iš naujo įvertinti pagrindinio ir
visuotinio tinklo techninių reikalavimų tinkamumą, atsižvelgiant
į likusį tinklo užbaigimo laikotarpį. Komisija pritarė šiai
rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad Komisijos planas iki 2030 m. triskart
padidinti greitojo geležinkelio linijų ilgį greičiausiai nebus
įgyvendintas.
Rekomendavome Komisijai priimti realistišką ilgalaikį diegimo
planą, skirtą likusiai infrastruktūrai, reikalingai pagrindiniam ES
greitųjų geležinkelių tinklui užbaigti, sukurti persvarstant TEN-T
reglamentą. Komisija pritarė šiai rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad ES lygmeniu buvo nustatyta per daug
„pagrindinių uostų“.
Rekomendavome Komisijai peržiūrėti šį skaičių, atsižvelgiant į
tai, kad būtų išlaikytas tinkamas prieinamumo lygis visoje ES.
Komisija pritarė šiai rekomendacijai.
Nustatėme, kad nustatant kainą, kurią naudotojai turi mokėti
už galimybę naudotis infrastruktūra, į geležinkelių ir kelių
transporto sukuriamą išorinį poveikį visapusiškai
neatsižvelgiama. Tai daro neigiamą poveikį ES perėjimo prie
kitų transporto rūšių tikslams.
Rekomendavome, kad Komisija turėtų skatinti vienodas sąlygas
skirtingoms transporto rūšims, įvedant papildomas reguliavimo
ir (arba) kitas priemones, skirtas paremti krovininį geležinkelių
transportą, kai tai būtina. Komisija pritarė šiai rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

2020 m. specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūra

2018 m. specialioji
ataskaita: greitieji
geležinkeliai

2016 m. specialioji
ataskaita: jūrų
transportas

2016 m. specialioji
ataskaita:
geležinkeliais vežamas
krovinys
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Koordinavimas
Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Padarėme išvadą, kad valstybės narės pačios
sprendžia, ar statyti greitųjų geležinkelių
infrastruktūrą ir kada tai daryti. Greitųjų
geležinkelių sienos kirtimo darbai nebuvo
užbaigti koordinuotai.
Rekomendavome Komisijai imtis taisomųjų
veiksmų, jei projektai prioritetiniuose ruožuose
nebūtų pradėti pagal sutartą tvarkaraštį, jei jie
būtų atidėti arba jei atrodytų, kad
koordinavimo problemos prie įvairių sienų gali
sutrukdyti pradėti eksploatuoti liniją, kaip
planuota. Komisija pritarė šiai rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad Europos Komisija turėjo
ribotas teisines priemones, kuriomis būtų
užtikrintas tinklo įgyvendinimas iki 2030 m.
Rekomendavome Komisijai įtraukti nuostatas,
kuriomis būtų stiprinamas nacionalinių
transporto planų ir TEN-T įsipareigojimų
suderinamumas, siekiant užtikrinti tinkamą
TEN-T reglamento vykdymą ir įgyvendinimą.
Komisija pritarė šiai rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad, nepaisant to, jog yra
galimybių tobulėti, įgyvendinimo sprendimai
buvo žingsnis į priekį siekiant veiksmingiau
prižiūrėti, kaip valstybės narės užbaigia
pagrindinio tinklo koridorius.
Rekomendavome padidinti Europos
koordinatorių vaidmenį stiprinant koridorių
darbo planų vykdymą, kuriuose pabrėžiamos
prioritetinės dalys, sudarant sąlygas
koordinatoriams dalyvauti svarbiausiuose
valdybų posėdžiuose ir gerinant jų vaidmenį
informuojant apie TEN-T politikos tikslus.
Komisija pritarė šiai rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

2018 m.
specialioji
ataskaita:
greitieji
geležinkeliai

Nustatyta praktika

Šveicarijoje ir
Jungtinėse Amerikos
Valstijose: regioniniai
planai rengiami
remiantis federalinės
valdžios gairėmis ir jai
perduodami.

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

Australija: projektų
duomenų bazę
prižiūri
nepriklausoma
agentūra.
Australija ir
Šveicarija: federalinis
lygmuo dalyvauja
projektų, kuriems jis
skiria finansavimą,
priežiūros valdybose
ir valdymo
komitetuose.
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Atranka
Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Padarėme išvadą, kad visų mūsų imtyje esančių
transporto infrastruktūrų (TPI) sąnaudų ir
naudos analizės nebuvo tinkamai naudojamos
kaip bendro TPI lygmens sprendimų priėmimo
priemonė.
Rekomendavome Komisijai reikalauti atlikti
patikimą, išsamią ir skaidrią bendrą socialinę ir
ekonominę sąnaudų ir naudos analizę
atskiriems didžiulio masto projektams kaip
visumai, o ne išsamiems konkretiems
projektams. Komisija nepritarė šiai
rekomendacijai.
Nustatėme, kad valstybių narių investicijų į
greituosius geležinkelius poreikių vertinimo
kokybė yra žema, o sprendimai dėl statybos yra
nacionalinio ir politinio pobūdžio ir retai kada
grindžiami tinkama sąnaudų ir naudos analize.
Rekomendavome Komisijai susieti ES bendrąjį
finansavimą su greitojo geležinkelio linijų
poreikio vertinimu. Komisija iš dalies pritarė
šiai rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad pusės audituotų lėšų
atveju uostų infrastruktūra nebuvo naudojama
arba buvo naudojama labai nepakankamai. Tai
savo ruožtu išryškino ex ante poreikių
vertinimo trūkumus.
Rekomendavome Komisijai finansuoti uostų
infrastruktūras, išskyrus jungtis su atokesnėmis
teritorijomis, tik esant konkrečioms sąlygoms,
įskaitant nustatytą poreikį ir įrodytą ES
pridėtinę vertę. Komisija iš dalies pritarė šiai
rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

Nustatyta praktika

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

2018 m.
specialioji
ataskaita:
greitieji
geležinkeliai

2016 m.
specialioji
ataskaita: jūrų
transportas

Visos apžvalgai
atrinktos šalys: kartu
su paraiška pateikiami
pirminiai duomenys ir
pridedamos analizės,
kurias naudojo
projektų vykdytojai, o
federalinė valdžia
pakartotinai atlieka
analizę, tikrindama
duomenų ir pasirinktų
prielaidų pagrįstumą.
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Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Nustatėme, kad ES bendras finansavimas
dideliems transporto projektams teikiamas
pagal daugelį veiksmų, taip pat ir dėl ES
septynerių metų programavimo laikotarpio.
Dėl tokio bendro finansavimo būdo atsiranda
dubliavimasis.
Rekomendavome Komisijai rengti veiksmų,
kurie yra didžiulio masto projektų dalis,
atranką taip, kad padidėtų valdymo
veiksmingumas. Komisija nepritarė šiai
rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

Nustatyta praktika
Kanada: dviejų etapų
taikymas sumažina
administracinės
naštos riziką.

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

Australija ir
Šveicarija: nustatyti
mechanizmai, kuriais
finansavimo
tinkamumo laikotarpis
susiejamas su ilgu
didelių transporto
projektų įgyvendinimo
laikotarpiu.

Stebėsena
Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Padarėme išvadą, kad didelių transporto
projektų įgyvendinimo veiksmingumas yra
mažas, o Komisijoje nėra specialios tarnybos,
kuri rūpintųsi dideliais transporto projektais ir
padėtų vadovauti projektų vykdytojams.
Rekomendavome Komisijai įsteigti tokį centrą.
Komisija nepritarė šiai rekomendacijai.
Padarėme išvadą, kad audituotų greitųjų
geležinkelių linijų statybos sąnaudų viršijimas ir
vėlavimas buvo įprastas reiškinys, o
pastatytoms linijoms pradėti eksploatuoti
prireikė daug laiko.

Audito Rūmų
ataskaita

Nustatyta praktika

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūra

Jungtinės Valstijos:
specialiai paskirti
projektų priežiūros
vadovai ir
automatinis
stebėsenos
stiprinimo
mechanizmas.

2018 m.
specialioji
ataskaita:
greitieji
geležinkeliai

Šveicarija: pažangūs
veiksmingumo
stebėsenos
mechanizmai.
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Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Padarėme išvadą, kad Komisija vis dar sieja ES
bendrą finansavimą veiksmams tik su išdirbiais.
Rekomendavome Komisijai į būsimus
įgyvendinimo sprendimus įtraukti pareiškimą
dėl numatomų rezultatų (pavyzdžiui, perėjimo
prie kitų transporto rūšių, eismo prognozių
tikslų). Komisija iš dalies pritarė šiai
rekomendacijai.
Rekomendavome Komisijai susieti ES bendrąjį
finansavimą paramos gavėjams ne tik su
pasiektais išdirbiais, bet ir su paskelbtais
rezultatais. Komisija nepritarė šiai
rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

2018 m.
specialioji
ataskaita:
greitieji
geležinkeliai

Nustatyta praktika

Jungtinės Valstijos:
rezultatų rodiklių
apibrėžimas
atrenkant projektus ir
rengiant susitarimus
dėl dotacijų.

Ex post vertinimas
Ankstesnės Audito Rūmų išvados ir
rekomendacijos
Padarėme išvadą, kad Komisija neatlieka jokio
sistemingo atskirų didelių transporto projektų
ex post vertinimo.
Rekomendavome Komisijai į įgyvendinimo
sprendimus įtraukti visų valstybių narių
įsipareigojimą dalytis ex post vertinimo
rezultatais su Komisija. Komisija iš dalies pritarė
šiai rekomendacijai.

Audito Rūmų
ataskaita

2020 m.
specialioji
ataskaita: ES
transporto
infrastruktūros

Rekomendavome Komisijai nustatyti
veiksmingumo priemoką paramos gavėjams, jei
atlikus ex post vertinimą būtų galima įrodyti,
kad buvo viršyti numatyti rezultatai. Komisija
nepritarė šiai rekomendacijai.

2018 m.
specialioji
ataskaita:
greitieji
geležinkeliai

Rekomendavome Komisijai dažniau atlikti
ex post poveikio vertinimus, kad būtų galima
pasimokyti, kaip veiksmingiau įgyvendinti TENT. Komisija pritarė šiai rekomendacijai.

2005 m.
specialioji
ataskaita: TEN-T

Šaltinis: Audito Rūmai.

Nustatyta praktika
Jungtinės Amerikos
Valstijos: projektų
rengėjai privalo atlikti
ex post vertinimą,
kurio išlaidos yra
tinkamos finansuoti
pagal dotacijų
programą.
Norvegija:
nepriklausomi tyrėjai
atlieka ex post
vertinimus,
naudodami
planavimo etape
nustatytą atskaitos
tašką.
Prancūzija: projektų
rengėjai privalo atlikti
ex post vertinimus
(Bilan LOTI).
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VI priedas. Ekspertų komisijų sudėtis
Ekspertai

Organizacija / įstaiga

Australija
Peter Abelson

„Applied Economics P/L“ vykdomasis direktorius ir
Australijos ekonomikos draugijos narys

Stephen Alchin

„SD Alchin Advisory Pty Ltd“ direktorius

Martin Locke

Sidnėjaus verslo mokyklos universiteto Transporto ir
logistikos studijų instituto dėstytojas

John Stanley

Sidnėjaus verslo mokyklos universiteto Transporto ir
logistikos studijų instituto dėstytojas

Peter Thornton
Marion Terrill

„Transportation Associates Pty Ltd“ direktorius
Transporto ir miestų programos direktorius Grattan
institutas

Kanada
Mary R. Brooks

Halifakso Dalhousie universiteto Rovės verslo mokyklos
profesorė Emerita

G. Kent Fellows

Kalgario universiteto Viešosios politikos mokyklos lektorius
ir asocijuotasis programų direktorius (Kanados šiaurės
koridorius)

Anthony Perl
Matti Siemiatycki

Vankuverio Simono Fraserio universiteto profesorius
Toronto universiteto profesorius, Torontas

Šveicarija
Brian T. Adey

Ciuricho ETH (ETHZ) Statybos ir infrastruktūros valdymo
instituto (IBI) profesorius

Yves Crozet

Politikos mokslų instituto profesorius emeritas (Liono
universitetas, Prancūzija)

Heinz Ehrbar

Statybos ir infrastruktūros valdymo instituto (IBI), Ciuricho
ETH (ETHZ) reziduojantis vadovas

Yves Putallaz

Konsultacijų bendrovės IMDM generalinis direktorius,
St. Pölten taikomųjų mokslų universiteto (Austrija)
asocijuotasis dėstytojas
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Jungtinės Amerikos Valstijos
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

Šešių ES bendrai finansuojamų
didelių transporto projektų
veiksmingumo analizė sąnaudų ir
tvarkaraščio požiūriu
Šaltinis: Audito Rūmai.

Tarptautinio transporto sektoriaus konsultantas, ypač daug
dėmesio skiriantis geležinkelių paslaugoms, Behr &
Associates Inc.
Antverpeno universiteto doktorantas
Eno transporto centro politikos ir finansų viceprezidentas

„Oxford Global Projects Ltd.“
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Akronimai ir santrumpos
Aplinkos GD: Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas
BUILD: Geresnis investicijų panaudojimas vystymuisi skatinti (Jungtinės Amerikos
Valstijos)
BVP: bendrasis vidaus produktas
CINEA: Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga
DFP: daugiametė finansinė programa
EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
EITP: Europos infrastruktūros tinklų priemonė
ERPF: Europos regioninės plėtros fondas
ESIF: Europos struktūriniai ir investicijų fondai
Eurostatas: Europos Sąjungos statistikos tarnyba
FHWA: Federalinė greitkelių administracija (Jungtinės Valstijos)
FOT: Federalinė transporto tarnyba (Šveicarija)
FTA: Federalinė tranzito administracija (Jungtinės Valstijos)
IA: Australijos infrastruktūra
INEA: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga
INFRA: Amerikos atkūrimo infrastruktūra (Jungtinės Valstijos)
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Prancūzija)
Mobilumo ir transporto GD: Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinis
direktoratas
NMTU: Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas
NPA: Nacionalinė partnerystės sutartis (Australija)
NRLA: nauja geležinkelio jungtis per Alpes
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Regioninės ir miestų politikos GD: Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos
generalinis direktoratas
SF: Sanglaudos fondas
SNA: sąnaudų ir naudos analizė
STEP: Tinklo plėtros programa (Šveicarija)
TEN-T: transeuropiniai transporto tinklai
TIGER: Transporto investicijų kūrimas ekonomikos atgaivinimui (Jungtinės Amerikos
Valstijos)
TVF: Tarptautinis valiutos fondas
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Terminų žodynėlis
Darnaus ir išmanaus judumo strategija: 2020 m. pasiūlyta ES strategija, kuria siekiama
iki 2050 m. 90 % sumažinti su transportu susijusių išmetamųjų teršalų kiekį sukuriant
konkurencingesnę, saugesnę, prieinamesnę ir įperkamesnę transporto sistemą.
Daugiametė finansinė programa: ES išlaidų planas, kuriame, paprastai septyneriems
metams, nustatomi prioritetai (grindžiami politikos tikslais) ir viršutinės ribos. Tai
struktūra, pagal kurią sudaromi metiniai ES biudžetai, taip ribojant išlaidas kiekvienai
kategorijai. Dabartinė DFP apima 2021–2027 m.
Dotacija: negrąžintina išmoka iš ES biudžeto paramos gavėjui įgyvendinti finansavimo
reikalavimus atitinkantį projektą ar programą.
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė: ES finansinės paramos
mechanizmas, skirtas COVID-19 pandemijos ekonominiam ir socialiniam poveikiui
švelninti ir ekonomikos atsigavimui skatinti, kartu skatinant žaliąją ir skaitmeninę
transformaciją.
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP): priemonė, pagal kurią teikiama
finansinė parama tvariai tarpusavyje sujungtai infrastruktūrai energetikos, transporto ir
informacinių ir ryšių technologijų sektoriuose kurti.
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga: įstaiga, perėmusi
veiklą iš Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA), kurią įsteigė Europos
Komisija, kad ši valdytų techninį ir finansinį programos senųjų programų EITP
įgyvendinimą.
Europos regioninės plėtros fondas: ES fondas ekonominei ir socialinei sanglaudai ES
stiprinti, finansuojant investicijas, kuriomis mažinami regionų skirtumai.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai: penki pagrindiniai ES fondai, kurių
bendromis lėšomis remiama ekonominė plėtra visoje ES. Tai – Europos regioninės
plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas.
Europos žaliasis kursas: 2019 m. priimta ES ekonomikos augimo strategija, kuria
siekiama, kad iki 2050 m. ES poveikis klimatui būtų neutralus.
Įsipareigojimų panaikinimas: Komisijos vykdomas visų ar dalies nepanaudotų
įsipareigojimų panaikinimas.
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Lyginamasis rodiklis: atskaitos taškas arba standartas, pagal kurį galima įvertinti
veiksmingumą arba pasiekimus.
Pasidalijamasis valdymas: ES biudžeto panaudojimo metodas, kai, priešingai
tiesioginiam valdymui, Komisija užduočių vykdymą perduoda valstybėms narėms,
išlaikydama galutinę atsakomybę.
Projekto rengėjas: viešasis arba privatusis subjektas, atsakingas už didelio
infrastruktūros projekto įgyvendinimą, įskaitant paraiškų teikimą aplinkosaugos ir
statybos leidimams gauti bei bet kokiam turimam nacionaliniam ir ES finansavimui
gauti.
Rodiklis: informacija, naudojama veiksmingumo aspektui matuoti ar vertinti.
Sąnaudų ir naudos analizė: siūlomų veiksmų sąnaudų palyginimas su nauda, kurią
tikimasi gauti.
Sanglaudos fondas: ES fondas, skirtas ekonominiams ir socialiniams skirtumams ES
mažinti, finansuojant investicijas valstybėse narėse, kuriose bendrosios nacionalinės
pajamos vienam gyventojui nesiekia 90 % ES vidurkio.
TEN-T (transeuropinis transporto tinklas): planinė kelių, geležinkelių, oro ir vandens
transporto tinklų Europoje visuma. TEN-T tinklai yra platesnio masto transeuropinių
tinklų (TEN) sistemos, apimančios ir telekomunikacijų tinklą bei energetikos tinklą,
dalis.
Tiesioginis valdymas: tik Komisijos vykdomas ES fondo ar programos valdymas,
priešingai nei pasidalijamojo valdymo ir netiesioginio valdymo atveju.
Vykdomoji įstaiga: organizacija, kurią ribotam laikotarpiui įsteigė ir valdo Komisija, kad
jos vardu ir atsakomybe atliktų konkrečias užduotis, susijusias su ES programomis ar
projektais.
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Audito Rūmų grupė
Šioje Audito Rūmų apžvalgoje „ES didelių transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimo sistema. Tarptautinis palyginimas“ pabrėžiami tarptautinės praktikos
pavyzdžiai ir nustatomi iššūkiai Komisijai, susiję su būsima parama šiems projektams.
Šią ataskaitą patvirtino Audito Rūmų narės Ilianos Ivanovos vadovaujama II audito
kolegija, atsakinga už investicijų sanglaudai, augimui ir įtraukčiai išlaidų sritis. Užduočiai
vadovavo Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom, jai padėjo kabineto vadovė
Florence Fornaroli, kabineto atašė Celil Ishik, pagrindinis vadybininkas
Helder Faria Viegas, užduoties vadovas Guido Fara, auditoriai Manja Ernst, Nils Odins ir
Luc T'Joen. Kalbinę pagalbą teikė Adrian Williams.

Iš kairės į dešinę: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odins.

Dideli infrastruktūros projektai atlieka svarbų
vaidmenį kuriant ES transeuropinį transporto
tinklą. Šioje apžvalgoje ES projektų įgyvendinimo
sistema lyginama su atrinktų šalių sistemomis,
nustatant praktiką, kuria Komisija ir politikos
formuotojai galėtų remtis ir kurią prireikus galėtų
pritaikyti atsižvelgiant į ES kontekstą.
Nenustatėme jokios praktikos, kurią taikant
būtų galima pašalinti su strategija susijusius
ES trūkumus. Tačiau atitinkamus pavyzdžius
nurodėme aptardami su koordinavimu, atranka,
stebėsena ir ex post vertinimu susijusius procesus.
Be to, išanalizavome šešių ES bendrai
finansuojamų projektų einamųjų biudžetų ir
tvarkaraščių viršijimą. Palyginti su pasauliniu
lyginamuoju standartu, keturių iš šių projektų
biudžetai buvo viršyti mažesniu mastu, tačiau
įgyvendinant daugumą iš šių projektų vėlavimai
vidutiniškai buvo didesni.
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