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Zhrnutie
I Veľké projekty v oblasti infraštruktúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii

transeurópskej dopravnej siete EÚ. Od roku 2013 je jedným z hlavných cieľov EÚ
dobudovať do roku 2030 tzv. základnú sieť dopravných infraštruktúr a do roku 2050
tzv. súhrnnú sieť na zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti všetkých regiónov v EÚ.

II Európska komisia zodpovedá za vytvorenie a uplatňovanie dopravnej politiky

na úrovni EÚ, za určenie a podporu projektov spoločného záujmu a za riadenie
podpory spolufinancovania týchto veľkých projektov zo strany EÚ, ktoré vykonávajú
členské štáty a predkladatelia projektov.

III Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním, ktoré vychádza

hlavne z verejne dostupných informácií alebo materiálov zhromaždených osobitne
na tento účel. Jeho cieľom je porovnať rámec EÚ pre realizáciu veľkých
infraštruktúrnych projektov s rámcami iných preskúmaných krajín (Austrália, Kanada,
Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Francúzsko a Nórsko), a nájsť tak príklady iných
postupov, ktoré by mohli byť užitočné pre Komisiu a tvorcov politík pri poskytovaní
podpory EÚ v budúcnosti. Toto preskúmanie je prispením do prebiehajúcej revízie
nariadenia o TEN-T.

IV Určili sme päť kľúčových krokov v procese realizácie veľkých dopravných projektov
(vymedzenie stratégie, koordinácia projektov, výber projektov na financovanie,
monitorovanie projektov a ex post hodnotenie projektov). Za každý z týchto procesov
uvádzame informácie o kľúčových prvkoch rámca EÚ. Ďalej opisujeme nedostatky,
ktoré sme v minulosti zistili počas našich auditov v kontexte EÚ. V súvislosti
s niektorými nedostatkami uvádzame príklady iných postupov, ktoré sme zistili
v preskúmaných krajinách. Hoci sme uplatňovanie týchto postupov nekontrolovali,
domnievame sa, že ich koncepcia môže pomôcť pri riešení spomenutých nedostatkov,
ak by boli postupy dobre prispôsobené kontextu EÚ a účinne zavedené.

V Ak sa na nedostatky, ktoré má rámec EÚ, pozrieme z globálneho hľadiska,

vo vybraných krajinách sme nenašli žiadne postupy, ktoré by riešili tie nedostatky,
ktoré súvisia s procesom definovania stratégie. Okrem toho vo väčšine zo šiestich
projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, ktoré boli vybrané na analýzu, je
rozdiel medzi skutočnými nákladmi a ich odhadovanými rozpočtami v porovnaní
s globálnou referenčnou hodnotou menší. Pokiaľ však ide o procesy týkajúce sa
koordinácie, výberu, monitorovania a ex post hodnotenia, domnievame sa, že Komisia
a tvorcovia politík by sa mohli inšpirovať postupmi odpozorovanými v zahraničí, ako ich
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opisujeme v tomto preskúmaní. Platí to aj v prípade oneskorení, keďže väčšina
zo šiestich projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ zaznamenala v priemere
dlhšie oneskorenia ako porovnateľné projekty vo svete. Tieto ďalšie postupy síce
možno nebude možné priamo transponovať do súčasného rámca EÚ, mohli by však
slúžiť ako základ pre úvahy v tejto oblasti a v prípade potreby by mohli byť
prispôsobené kontextu EÚ.

VI V tejto súvislosti sme identifikovali štyri výzvy z hľadiska podpory pre veľké

dopravné projekty v budúcnosti, pred ktorými stojí Komisia. Sú to tieto:
o

Ako lepšie zosúladiť stratégie EÚ a vnútroštátne stratégie v oblasti dopravy
a zaistiť lepší dohľad nad plánovaním a realizáciou projektov pozdĺž hlavných
dopravných koridorov?

o

Ako zabezpečiť, aby sa vo fáze výberu projektov dostatočne zohľadnili analýzy
nákladov a prínosov? Ako prehodnotiť svoj prístup k výberu projektov
a prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ tak, aby sa ešte viac znížila
administratívna záťaž pre predkladateľov projektov?

o

Ako prejsť pri monitorovaní projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ
na prístup, ktorý je viac založený na riziku, a zároveň rozšíriť jeho rozsah tým,
že sa od predkladateľov projektov bude vyžadovať, aby podávali správy
aj o ukazovateľoch výsledkov a prijatí projektu zainteresovanými stranami?

o

Ako zabezpečiť, aby sa veľké projekty dopravnej infraštruktúry spolufinancované
z EÚ systematicky hodnotili ex post s dôrazom skôr na dosiahnuté výsledky než
na finančné ukazovatele či výstupy?
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Úvod
Veľké projekty dopravnej infraštruktúry

01 Veľké projekty dopravnej infraštruktúry (veľké dopravné projekty) zohrávajú

kľúčovú úlohu v dopravných sieťach. Na svetovej úrovni ani na úrovni EÚ však
neexistuje všeobecne dohodnutá definícia toho, čo predstavuje veľký dopravný
projekt. Najčastejšie používaným kritériom sú celkové projektové náklady,
pri prekročení ktorých sa projekt považuje za veľký infraštruktúrny projekt: bežnými
prahovými hodnotami sú 1 mld. USD 1 (t. j. približne 830 mil. EUR) alebo 500 mil. EUR 2.

Transeurópska dopravná sieť (TEN-T)

02 Cieľom dopravnej politiky EÚ je vytvoriť spoločný dopravný priestor v celej

Európe 3. Od 90. rokov 20. storočia bolo jedným z hlavných operačných cieľov
dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), t. j. celoeurópskej siete
pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú dopravu cestujúcich
a tovaru. Prvé usmernenia TEN-T 4 boli zamerané na zoznam tzv. prioritných projektov,
z ktorých väčšinu možno považovať za veľké dopravné projekty.

1

B. Flyvbjerg, What you should know about megaprojects and why: an overview, Project
Management Journal, zv. 45, č. 2, 2014, s. 6 – 19.

2

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

3

Články 170 až 172 konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 47.

4

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných
usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, Ú. v. ES L 228,
9.9.1996, s. 1 – 103.
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03 V roku 2013 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie , ktorým sa vymedzuje
5

tzv. základná sieť dopravných infraštruktúr vrátane deviatich koridorov základnej siete,
ktoré tvoria základ európskej udržateľnej multimodálnej dopravnej siete (pozri
ilustráciu 1), ktorá sa má dokončiť do roku 2030. Okrem toho rozvoj tzv. súhrnnej siete
má za cieľ zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti všetkých regiónov v EÚ do roku
2050 vrátane odľahlých, ostrovných a najvzdialenejších regiónov. Nariadenie o TEN-T
je v súčasnosti v procese revízie 6.

Ilustrácia 1 – Koridory základnej siete TEN-T

NARIADENIE (EÚ) č. 1316/2013 – Ú. v. EÚ L 348 – 20.12.2013

Zdroj: Európska komisia, december 2020

5

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013
o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013,
s. 1 – 128. Toto nariadenie bolo 14. júla 2021 aktualizované nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj
na prepájanie Európy, Ú. v. EÚ L 249, 14.7.2021, s. 38 – 81.

6

Článok 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013
z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete,
Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1 – 128.
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04 Veľké dopravné projekty majú strategický význam pre dokončenie základnej siete

TEN-T, pretože pomáhajú odstraňovať prekážky a zabezpečujú chýbajúce spojenia,
ktoré sa často nachádzajú na cezhraničných úsekoch. Keďže sa predpokladá, že ich
vplyv na dopravnú sieť bude veľmi veľký, často sa považujú za kritické hybné sily
budúcich tokov osobnej a nákladnej dopravy 7. Ak sa týkajú ekologickejších
a udržateľnejších druhov dopravy, ako sú železnice, sú tiež základným kameňom politík
zameraných na dosiahnutie prechodu na iné druhy dopravy (t. j. zmeny z jedného
spôsobu dopravy na iný) a splnenie environmentálnych a klimatických cieľov
stanovených v Európskej zelenej dohode 8.

Plánovanie a realizácia dopravnej politiky a veľkých
infraštruktúrnych projektov spolufinancovaných z prostriedkov
EÚ

05 Európska komisia, a najmä Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu

(GR MOVE), zodpovedá za rozvoj a vykonávanie dopravnej politiky na úrovni EÚ.
Uskutočňuje sa to najmä vydávaním politických dokumentov a legislatívnych návrhov.
Pokiaľ ide o sieť TEN-T, úlohou Komisie je vypracovať usmernenia, vybrať a podporovať
projekty spoločného záujmu a zavádzať opatrenia na zabezpečenie interoperability 9.
Výbor (výbor TEN-T), v ktorom sú zastúpené členské štáty, poskytuje Komisii podporu
a záväzné stanoviská k jej legislatívnym návrhom týkajúcim sa vykonávacích aktov 10.

06 Do činností súvisiacich s veľkými projektmi v oblasti dopravy môžu byť zapojené

aj ďalšie generálne riaditeľstvá Komisie, hlavne ak sa takéto projekty uchádzajú
o spolufinancovanie z prostriedkov EÚ (pozri aj bod 10). Napríklad Generálne
riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV) môže preskúmať súlad žiadostí s právnym
rámcom EÚ v oblasti životného prostredia vrátane potrebného zapojenia
zainteresovaných strán.
7

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

8

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Európsky ekologický dohovor,
COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

9

Článok 171 konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ C 202,
7.6.2016, s. 47.

10

Článok 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013
z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete,
Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1 – 128.
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07 Členské štáty sú zodpovedné za vypracovanie svojich národných stratégií alebo

plánov dopravnej infraštruktúry v súlade s cieľmi dohodnutými na úrovni EÚ (pozri
bod 03). Rozhodujú tiež o tom, ktoré projekty sa budujú a ako sa realizujú a financujú.
Vnútroštátne orgány poskytujú potrebné posúdenia vplyvov na životné prostredie
a stavebné povolenia.

08 Za samotnú realizáciu týchto veľkých infraštruktúrnych projektov zodpovedajú
predkladatelia projektov, ktorými sú buď subjekty vykonávajúce projekt na úrovni
členských štátov alebo cezhraničné spoločné podniky.

Spolufinancovanie EÚ pre veľké projekty dopravnej
infraštruktúry

09 Existujú dva hlavné zdroje spolufinancovania EÚ pre granty na veľké projekty
dopravnej infraštruktúry:
o

európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), medzi ktoré patrí Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF), ktoré spolu riadi Komisia
a členské štáty. Pri týchto fondoch schvaľuje Generálne riaditeľstvo Komisie
pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) investičné programy navrhnuté
členskými štátmi a monitoruje ich vykonávanie. Rozhodnutie o spolufinancovaní
konkrétnych projektov sa deleguje na vnútroštátne alebo regionálne riadiace
orgány,

o

programy TEN-T a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) 11, ktoré riadi priamo
Komisia, ktorá zodpovedá za udelenie grantov a monitorovanie ich využívania.
Hlavné činnosti spojené s riadením grantov realizuje Európska výkonná agentúra
pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v mene GR MOVE.

10 Keďže veľké dopravné projekty nie sú v právnom rámci EÚ vymedzené ako

samostatná kategória, o výške spolufinancovania EÚ na takéto projekty nie sú
k dispozícii žiadne ucelené údaje. V období 2007 – 2020 sa z rozpočtu EÚ na projekty
dopravnej infraštruktúry v rámci siete TEN-T (bez ohľadu na ich veľkosť) vyčlenilo viac
než 109 mld. EUR. V tabuľke 1 sú uvedené podrobnosti o týchto pridelených
rozpočtových prostriedkoch za posledné dve obdobia viacročného finančného rámca
(VFR) vrátane súčasného návrhu VFR na obdobie 2021 – 2027. Spolufinancovanie EÚ

11

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013
o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129 – 171.
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môže tvoriť až 85 % celkových oprávnených nákladov na projekty 12, pričom rozdiel sa
hradí zo štátnych rozpočtov alebo z iných zdrojov.

Tabuľka 1 – Rozpočtové prostriedky EÚ pridelené na projekty dopravnej
infraštruktúry v sieti TEN-T v období 2007 – 2020 a plánované sumy
na obdobie 2021 – 2027 (v mld. EUR)
Program
financovania
EFRR
a Kohézny
fond/EŠIF
TEN-T/NPE –
Doprava
Spolu

2007 – 2013

2014 – 2020

Spolu

2021 – 2027

44,2

33,3

77,5

Stanoví sa
v operačných
programoch

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Zdroj: EDA, na základe verejne dostupných informácií. V roku 2014 program NPE nahradil program
TEN-T.

11 Popri týchto programoch financovaných z rozpočtu EÚ poskytla Európska

investičná banka na dopravné projekty v EÚ v období 2007 – 2020 úvery vo výške
150,6 mld. EUR.

Naše doterajšie audity a preskúmania

12 V posledných rokoch sme uverejnili niekoľko audítorských správ a preskúmaní
o politike EÚ v oblasti dopravy, ktoré sa zaoberali aj veľkými projektmi dopravnej
infraštruktúry (pozri prílohu I).

12

V súvislosti s NPE pozri článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, Ú. v. EÚ L 348,
20.12.2013, s. 129 – 171.
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13 V roku 2020 sme osobitne posúdili, ako Komisia riadi veľké projekty dopravnej

infraštruktúry spolufinancované z prostriedkov EÚ 13. Preskúmali sme veľké projekty
dopravnej infraštruktúry s cezhraničným dosahom, ktoré sa realizovali na siedmich
z deviatich koridorov základnej siete TEN-T. Celkové náklady na každý z týchto
projektov presiahli 1 mld. EUR. Toto preskúmanie umožňuje detailnejšie analyzovať
príslušné postupy a porovnať ich s postupmi iných krajín.

13

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete.

12

Cieľ, rozsah a prístup k preskúmaniu
14 Táto správa poskytuje užitočné informácie zainteresovaným stranám a verejnosti
tým, že postupy realizácie veľkých dopravných projektov spolufinancovaných
z prostriedkov EÚ uvádza v globálnejšom kontexte. Bude tiež príspevkom
do prebiehajúcej revízie nariadenia o TEN-T.

15 Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním, ktoré vychádza
hlavne z verejne dostupných informácií alebo materiálov zhromaždených osobitne
na tento účel. Jeho účelom je porovnať rámec EÚ na realizáciu veľkých
infraštruktúrnych projektov s rámcom iných krajín vybraných na analýzu,
a identifikovať tak príklady iných postupov, ktoré by mohli byť užitočné pre Komisiu
a tvorcov politík pri poskytovaní podpory EÚ v budúcnosti.

16 Na tento účel sme určili päť kľúčových krokov v procese realizácie veľkých

dopravných projektov (pozri tabuľku 2). Po zohľadnení medzinárodne odporúčaných
prvkov efektívnej a účinnej realizácie projektov (napr. MMF, OECD – pozri prílohu II)
sme potom porovnali postupy prijaté na úrovni EÚ s podobnými postupmi zavedenými
v skúmaných krajinách. Pokiaľ ide o postupy výberu, monitorovania a ex post
hodnotenia, svoju analýzu sme zamerali na granty NPE (pozri bod 10). Analyzovali sme
aj dodržiavanie nákladov a harmonogramov – v porovnaní s tými, ktoré boli pôvodne
schválené v čase rozhodnutia o budovaní projektu – v rámci šiestich veľkých
dopravných projektov spolufinancovaných EÚ na základe referenčného súboru údajov,
ktorý spravuje externý expert. Tento súbor údajov obsahuje informácie o niekoľkých
stovkách dopravných projektov realizovaných na celom svete (pozri prílohu III).

13

Tabuľka 2 – Postupy zahrnuté do tohto preskúmania
Postup

Ciele postupu

Rámec EÚ relevantný
pre preskúmanie

Vymedzenie stratégie

Vypracovanie dlhodobého
strategického plánu
v oblasti dopravy

Politické dokumenty
a súčasné usmernenia
TEN-T

Koordinácia projektov

Koordinované plánovanie
a vykonávanie súvisiacich
projektov a zosúladenie
dopravných stratégií
na všetkých úrovniach
riadenia

Úloha koordinátorov EÚ
a dostupné právne
nástroje

Výber projektov
na financovanie

Uprednostnenie
spolufinancovania
na projekty s najvyššou
pridanou hodnotou
a zároveň obmedzenie
administratívnej záťaže
pre predkladateľov
projektov

Výber opatrení
navrhnutých
na financovanie z NPE

Monitorovanie
financovaných projektov

Monitorovanie
napredovania realizácie
projektov so zameraním
na riešenie
implementačných rizík
a sledovanie výkonnosti
s ohľadom na výstupy
a výsledky

Monitorovanie využívania
grantov NPE

Ex post hodnotenie
financovaných projektov

Hodnotenie výsledkov
spolufinancovaných
projektov po ich uvedení
do prevádzky s cieľom
zvýšiť povinnosť
zodpovedať sa
a transparentnosť
vo vzťahu k využívaniu
verejných finančných
prostriedkov a vyvodiť
ponaučenia do budúcnosti

Ex post hodnotenia
projektov podporených
z NPE

Zdroj: EDA, na základe odporúčaní OECD a MMF.
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17 V súvislosti s každým z týchto piatich postupov uvádzame v nasledujúcej časti

informácie o kľúčových prvkoch rámca EÚ. Potom opisujeme nedostatky, ktoré sme
v minulosti zistili v rámci svojich auditov v kontexte EÚ a ktoré sa môžu vyskytnúť
aj pri veľkých projektoch dopravnej infraštruktúry kdekoľvek na svete. V súvislosti
s niektorými nedostatkami uvádzame relevantné príklady postupov, ktoré sme objavili
v preskúmaných krajinách. Hoci sme uplatňovanie týchto postupov nekontrolovali,
domnievame sa, že ich koncepcia môže pomôcť pri riešení spomenutých nedostatkov,
ak by boli postupy dobre prispôsobené kontextu EÚ a účinne zavedené.

18 Na preskúmanie sme vybrali štyri krajiny mimo EÚ, konkrétne Austráliu, Kanadu,

Švajčiarsko a Spojené štáty americké. Všetky štyri skúmané krajiny sa líšia, pokiaľ ide
o plochu, populáciu, topografiu a infraštruktúrne dedičstvo (pozri prílohu IV). Ide
o dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú konfiguráciu siete infraštruktúry. Napríklad
Austrália má najvyššiu dĺžku cestnej a železničnej siete na obyvateľa, čo možno
vysvetliť nízkym počtom obyvateľov a veľkou rozlohou. Zároveň je v týchto štyroch
krajinách podobná úroveň konkurencieschopnosti dopravnej infraštruktúry 14 a existuje
v nich systém viacúrovňového riadenia, v rámci ktorého veľké projekty v oblasti
infraštruktúry realizujú federálne subjekty v spolupráci s regionálnymi alebo miestnymi
orgánmi.

19 Do preskúmania sme zahrnuli aj Nórsko a Francúzsko vzhľadom na ich rozsiahle

skúsenosti, pokiaľ ide o ex post hodnotenia veľkých dopravných projektov, čo sa často
zdôrazňuje v politických štúdiách a v akademickej literatúre 15.

20 Ako východiskový bod preskúmania sme použili pripomienky uvedené

v doterajších správach EDA, napríklad tie, ktoré vyplynuli z auditu v roku 2020
týkajúceho sa dopravnej infraštruktúry EÚ 16, ako aj stanovisko Komisie k súvisiacim
odporúčaniam (pozri prílohu V). Základom nášho preskúmania sú aj rozhovory
a konzultácie:
o

so zástupcami Európskej komisie (GR ENV, GR MOVE a GR REGIO), agentúry
CINEA a Európskej investičnej banky,

14

Svetové ekonomické fórum, Global Competitiveness Report 2019.

15

Napríklad International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and
Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, Ex-post evaluations in Norway and
France, Transportation Research Procedia, zv. 26, 2017, s. 144 – 155.

16

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete.

15
o

so zástupcami príslušných orgánov verejnej správy a orgánov zodpovedných
za realizáciu veľkých dopravných projektov v skúmaných krajinách,

o

s odborníkmi v tejto oblasti (pozri prílohu VI).

21 Preskúmanie sa nezaoberá podrobnými plánovacími a stavebnými postupmi

jednotlivých veľkých dopravných projektov, keďže za tieto sú často zodpovední
predkladatelia projektov, a nie vláda, ktorá tieto projekty spolufinancuje. Takisto sa
nevenujeme ani otázkam týkajúcim sa fungovania a údržby infraštruktúry po jej
uvedení do prevádzky (pozri ilustráciu 2).

Ilustrácia 2 – Päť postupov na podporu realizácie projektu
Koordinácia
projektov
Výber projektov
na financovanie

Projekt
dopravnej
infraštruktúry

Fáza plánovania
Fáza návrhu
Fáza výstavby

Ex post hodnotenie
financovaných projektov

Vymedzenie stratégie
Prevádzka
dopravnej
infraštruktúry

Fáza odovzdania
Prevádzka a údržba

Realizácia projektov
dopravnej infraštruktúry

Monitorovanie
financovaných projektov

Zdroj: EDA.
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Analýza
Päť analyzovaných postupov
Vymedzenie stratégie

22 Veľké dopravné projekty sú kapitálovo náročné a ich realizácia si vyžaduje dlhý

čas. Po ich sfunkčnení je veľká pravdepodobnosť, že budú mať po niekoľko desaťročí
významný vplyv na výkonnosť dopravnej siete, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni
členských štátov. Preto je zásadne dôležité, aby sa takéto projekty plánovali v rámci
širšej stratégie alebo plánu dopravnej infraštruktúry.

23 V tabuľke 3 uvádzame prehľad kľúčových prvkov preskúmaných v súvislosti
s vymedzovaním stratégie, konkrétne nedostatky v kontexte EÚ a príklady iných
postupov, ktoré sme našli v preskúmaných krajinách.

Tabuľka 3 – Vymedzenie stratégie: kľúčové prvky, nedostatky v kontexte
EÚ a iné postupy v krajinách mimo EÚ
Kľúčové prvky
EÚ

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Existencia

Áno

Áno

Nie (prebieha)

Áno

Áno

Záväzné
a nezáväzné
aspekty

Áno

Áno

Nevzťahuje sa

Áno

Áno

Zodpovedný
subjekt

Európsky
parlament
a Rada
(nariadenie
o TEN-T)
Komisia
(politické
dokumenty)

Federálny
zákonodarca
a ministerstvo
(DITRDC1)

Ministerstvo
(dopravy
Kanady)

Federálny
zákonodarca
a ministerstvo
(DETEC2)

Federálny
zákonodarca
a ministerstvo
(DOT3)

Rozsah
pôsobnosti

Osobná
a nákladná
doprava

Osobná
a nákladná
doprava

Nevzťahuje sa

Osobná
a nákladná
doprava

Nákladná
doprava
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Kľúčové prvky
EÚ

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Typ infraštruktúrnej priority
Dokončenie
siete

Áno

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Zvýšenie
existujúcej
kapacity siete

Áno

Áno

Nevzťahuje sa

Áno

Áno

Nové alebo
modernizované projekty

Oba

Oba

Nevzťahuje sa

Modernizované

Oba

Primárny cieľ

Životné
prostredie,
prepojenosť
a preklenutie
medzier
v infraštruktúre

Obchod

Nevzťahuje sa

Životné
prostredie

Obchod

Odhady
finančných
potrieb

Áno

Nie

Nevzťahuje sa

Áno

Nie

Termín
dokončenia

Áno

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Iné postupy zistené v skúmaných krajinách
Nedostatky v kontexte EÚ
Príliš ambiciózne ciele
vzhľadom na dostupné
finančné prostriedky

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Nezistili sa
žiadne

Nezistili sa
žiadne

Nezistili sa
žiadne

Nezistili sa
žiadne

1

Ministerstvo infraštruktúry, dopravy, regionálneho rozvoja a komunikácií.

2

Ministerstvo životného prostredia, dopravy, energetiky a komunikácií.

3

Ministerstvo dopravy.

Zdroj: EDA.

24 EÚ aj všetky preskúmané krajiny okrem Kanady majú zastrešujúci strategický
rámec pre dopravnú infraštruktúru, v ktorom prebieha vypracúvanie plánu.

25 V EÚ aj v preskúmaných krajinách sa tento rámec skladá zo súboru záväzných
a nezáväzných aspektov. V EÚ je rámec dopravnej stratégie stanovený v bielych
knihách, ktoré Komisia uverejňuje približne každých desať rokov a v ktorých sa
vymedzujú hlavné strategické ciele, ktoré by EÚ mala dosiahnuť v odvetví dopravy.

18
Najnovšia biela kniha bola uverejnená v roku 2011 17 a obsahuje ciele v horizonte rokov
2020, 2030 a 2050. Komisia vypracúva aj ďalšie strategické dokumenty, ktoré dopĺňajú
ciele bielej knihy pre konkrétne druhy dopravy alebo prierezové otázky. Komisia
nedávno v decembri 2020 uverejnila stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility
(Sustainable and Smart Mobility Strategy 18) s cieľom aktualizovať príslušné ciele
v odvetví dopravy v EÚ so zreteľom na zelenú dohodu (pozri bod 04). Žiadny z týchto
strategických dokumentov nie je právne záväzný. Pokiaľ ide o projekty v oblasti
infraštruktúry, dlhodobé vymedzenie dopravnej siete a minimálnych požiadaviek
na projekty v rámci nej sú zakotvené v nariadení o TEN-T z roku 2013, ktoré je právne
záväzné (pozri bod 03).

26 Stratégie EÚ a ostatných krajín sa líšia z hľadiska rozsahu a typu infraštruktúrnej
priority. Zatiaľ čo strategické dokumenty EÚ sú zamerané na dokončenie siete
aj zvýšenie jej kapacity, všetky ostatné krajiny sa sústreďujú na zvýšenie kapacity
existujúcej siete. Švajčiarska stratégia v tejto súvislosti výslovne uprednostňuje
modernizáciu existujúcich infraštruktúrnych projektov pred výstavbou nových
projektov. Všetky dopravné stratégie okrem stratégie Spojených štátov sa týkali
osobnej i nákladnej dopravy.

27 Stratégie v oblasti dopravy, ktoré sme preskúmali, sa líšia, aj pokiaľ ide o ich

primárne ciele. Motiváciou stratégie EÚ v oblasti dopravy je zreteľ na životné
prostredie (vrátane prechodu na iné druhy dopravy), ktorý bol nedávno ešte viac
posilnený v kontexte Európskej zelenej dohody (pozri bod 25). Jej cieľom je tiež zlepšiť
prepojenosť a preklenúť rozdiely v infraštruktúre medzi členskými štátmi a regiónmi.
Podobný environmentálny cieľ, aj keď vymedzený v zákone, sme zaznamenali
aj vo švajčiarskom rámci. Austrália a Spojené štáty sa namiesto toho zameriavajú
na potrebu zlepšiť vnútorné a cezhraničné obchodné toky.

28 Len stratégie EÚ a Švajčiarska obsahovali odhad celkových investícií do projektov
dopravnej infraštruktúry, ktoré sú potrebné na splnenie stanovených cieľov. Okrem
toho stratégia EÚ je jedinou, v ktorej sa stanovuje termín dokončenia celej siete (2030
pre základnú sieť a 2050 pre súhrnnú sieť).

17

Európska komisia, Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie
konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje,
COM(2011) 144, 28.3.2011.

18

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu –
nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti, COM(2020) 789 final, 9.12.2020.

19
Príliš ambiciózne ciele vzhľadom na dostupné finančné prostriedky

29 V predchádzajúcich správach

sme uviedli, že strategické ciele EÚ v oblasti
dopravy – najmä dokončenie základnej siete TEN-T do roku 2030 – boli príliš
ambiciózne, a to aj vzhľadom na dostupné finančné prostriedky. Zistili sme napríklad,
že plán Komisie strojnásobiť do roku 2030 dĺžku vysokorýchlostnej železničnej siete
pravdepodobne nebude splnený a že je potrebné vypracovať realistický dlhodobý plán
zavádzania.
19

30 My sme však v rámci analýzy nenašli vo vybraných krajinách žiadny príklad
osvedčených postupov na riešenie takýchto nedostatkov.

Koordinácia projektov

31 Veľké dopravné projekty pomáhajú pri odstraňovaní prekážok a zabezpečovaní
chýbajúcich spojení, ktoré sa v EÚ často nachádzajú na cezhraničných úsekoch. Ich
účinnosť pri zvyšovaní prepojenosti siete však často závisí od súvisiacich projektov,
ktoré napríklad realizujú rôzne členské štáty pozdĺž jedného koridoru, alebo od
železničných prístupových tratí k projektu infraštruktúry tunela. To si vyžaduje
zosúladenie plánov EÚ s národnými plánmi dopravnej infraštruktúry a koordinované
plánovanie a realizáciu vzájomne prepojených projektov.

32 V tabuľke 4 uvádzame prehľad kľúčových prvkov preskúmaných v súvislosti

s koordináciou veľkých dopravných projektov, konkrétne nedostatky v kontexte EÚ
a príklady iných postupov, ktoré sme našli v preskúmaných krajinách.

19

Preskúmanie EDA č. 9/2018 Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy,
ktorými sa treba zaoberať, bod 66; osobitná správa EDA č. 19/2018 Európska
vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len neefektívne izolované úseky, bod 23.
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Tabuľka 4 – Koordinácia projektov: kľúčové prvky, nedostatky v kontexte
EÚ a iné postupy v krajinách mimo EÚ
Kľúčové prvky
EÚ
Právomoc
realizovať
projekty

Zodpovedný
subjekt

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

27 členských
štátov

8
subfederálnych
subjektov
(štáty/
územia)

13
subfederálnych
Prevažne
subjektov
federálne
(provincie alebo
územia)

Európska
komisia spolu
s európskymi
koordinátormi

Ministerstvo
(DITRDC)

Ministerstvo
(dopravy
Kanady)

Ministerstvo
(Federálny úrad
pre dopravu –
FOT)

Spojené štáty
americké
50
subfederálnych
subjektov
(štáty)
Ministerstvo
(DOT)

Iné postupy zistené v skúmaných krajinách
Nedostatky v kontexte EÚ

Nesúlad medzi stratégiami
a projektmi dopravnej
infraštruktúry EÚ a členských
štátov.

Obmedzený dohľad Komisie
nad plánovaním a realizáciou
projektov pozdĺž koridorov

Zdroj: EDA.

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Nezistili sa
žiadne

Regionálne
plány v oblasti
dopravy sa
vypracúvajú
na základe
podrobných
federálnych
usmernení
a predkladajú
sa federálnej
vláde (bod 36).

Regionálne
plány v oblasti
dopravy sa
vypracúvajú
na základe
podrobných
federálnych
usmernení
a predkladajú
sa federálnej
vláde (bod 36).

Databázu
projektov
navrhuje
nezávislá
agentúra
(bod 39).

Nezistili sa
žiadne

Nezistili sa
žiadne

Federálna
úroveň je
zastúpená ako
riadny člen
dozorných rád
projektov, ktoré
financuje
(bod 42).

Federálna
úroveň je
zastúpená ako
riadny člen
dozorných rád
projektov, ktoré
financuje
(bod 42).
Parlamentný
výbor
pre dohľad
a poradné
výbory zriadené
úradom FOT
(bod 43).

Nezistili sa
žiadne

Austrália

Nezistili sa
žiadne

Nezistili sa
žiadne
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33 V EÚ majú právomoc realizovať projekty členské štáty. Vo všetkých skúmaných

krajinách je to podobne: túto právomoc majú subfederálne subjekty (napr. štáty alebo
provincie). Výnimkou je Švajčiarsko, kde za realizáciu projektov na železničnej sieti
a častiach cestnej siete priamo zodpovedá federálna úroveň, pričom za druhú časť
zodpovedajú kantóny. Preto boli na zabezpečenie konvergencie medzi federálnymi
a subfederálnymi prioritami vytvorené koordinačné nástroje a mechanizmy.

34 V kontexte EÚ Komisia na tento účel vymenovala európskych koordinátorov,

ktorí majú uľahčovať realizáciu všetkých infraštruktúrnych projektov pozdĺž všetkých
deviatich dopravných koridorov základnej siete vymedzených v nariadení o TEN-T. Títo
koordinátori spolupracujú s činiteľmi s rozhodovacou právomocou na vysokej úrovni
a miestnymi zainteresovanými stranami v členských štátoch pozdĺž príslušného
koridoru a organizujú zasadnutia členov fóra pre koridor, na ktorých Komisia,
vnútroštátne a regionálne orgány a zainteresované strany diskutujú o prioritách
a poskytujú aktuálne informácie o plánovaných a prebiehajúcich projektoch.
Nesúlad medzi stratégiami a projektmi dopravnej infraštruktúry EÚ a členských
štátov

35 V EÚ by členské štáty mali vo svojich národných stratégiách v oblasti dopravy

zohľadniť politicky dohodnuté priority dopravnej infraštruktúry EÚ, ako sú stanovené
v nariadení o TEN-T 20. Z právnych predpisov však nevyplýva žiadna povinnosť tak urobiť
a členské štáty v súčasnosti nepredkladajú Komisii svoje národné plány a programy
v oblasti dopravy ani na informačné účely. To vedie k riziku nesúladu medzi
strategickými prioritami EÚ a členských štátov. V nedávnej štúdii 21 vypracovanej
v mene Komisie sa poukazuje na rozdielny rozsah pôsobnosti plánov v oblasti dopravy
schválených členskými štátmi, ako aj rozdielnu mieru ich súladu s termínom
dokončenia siete TEN-T do roku 2030. V dôsledku toho je koordinácia projektov zložitá.
Napríklad zmena priorít vo Francúzsku posunula na neskôr začiatok prác na francúzskej
vysokorýchlostnej železničnej trati. Tento projekt mal byť podľa plánu – v kontexte

20

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o logistike v EÚ a multimodálnej
doprave v rámci nových koridorov TEN-T, 2015/2348(INI), Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018,
s. 15 – 23.

21

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

22
atlantického koridoru – pripojený k španielskemu projektu baskickej železnice, ktorý sa
už realizuje 22.

36 V Spojených štátoch amerických sme našli aj ďalší postup: štáty sú zo zákona

povinné zahrnúť do svojich plánov dopravy minimálny súbor informácií a analýz
stanovených na federálnej úrovni. Úrady na federálnej úrovni poskytujú aj podrobné
metodické usmernenia k tomu, ako takéto analýzy vykonávať, a štáty svoje plány
predkladajú federálnej vláde na účely zosúladenia 23. Podobná požiadavka existuje
aj vo Švajčiarsku 24.
Obmedzený dohľad Komisie nad plánovaním a realizáciou projektov pozdĺž
koridorov

37 V predchádzajúcich auditoch

sme zistili, že Komisia dohliada na plánovanie
a realizáciu projektov pozdĺž koridorov len v obmedzenej miere. V tejto súvislosti sa
priority členských štátov určujú najmä vo vnútroštátnom kontexte a cezhraničné úseky,
na ktorých sa nachádzajú veľké infraštruktúrne projekty spolufinancované EÚ, preto
môžu byť opomenuté. Tak to bolo napríklad v prípade Brennerského úpätného tunela,
pri ktorom Nemecko nestanovilo za prioritu výstavbu severnej prístupovej trasy
k tunelu, hoci EÚ spolu s Rakúskom a Talianskom investujú do tohto cezhraničného
tunela už od roku 1986.
25

38 Jedným z faktorov, ktoré k tomu prispievajú, je skutočnosť, že v nariadení o TEN-T
sa neurčujú prioritné úseky alebo projekty na úrovni EÚ, ktoré sa majú realizovať
pozdĺž koridorov. Namiesto toho sa v kontexte fóra pre koridor (pozri bod 33)
vypracúva neformálny zoznam konkrétnych projektov, ktoré majú členské štáty
uprednostniť, pričom tento zoznam vychádza z informácií získaných od členských
štátov a predkladateľov projektov.

22

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, rámček 1.

23

Fixing America's Surface Transportation Act, teda tzv. FAST Act, oddiel 8001
(49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, oddiel 1.2 – Kantonale Richtpläne.

25

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, rámček 1 a bod 24; osobitná správa EDA
č. 19/2018 Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len neefektívne
izolované úseky, bod 27; osobitná správa EDA č. 8/2016 Železničná nákladná doprava v EÚ:
stále nie na správnej dráhe, bod 85.

23

39 V Austrálii sme našli ďalší postup, v rámci ktorého federálna vláda zriadila

nezávislú agentúru, ktorá navrhuje zoznam projektov infraštruktúry považovaných
za prioritu (databáz projektov), zostavený na základe nezávislej analýzy potrieb
dopravnej siete (pozri rámček 1).

Rámček 1
Infrastructure Australia
V roku 2008 austrálska federálna vláda zriadila agentúru Infrastructure Australia
(IA), ktorá má poskytovať všetkým úrovniam verejnej správy a tiež investorom
a predkladateľom projektov nezávislé poradenstvo o investíciách
do infraštruktúry. Nejde o orgán poskytujúci financovanie. Agentúra je nezávislá
od vlády, ale je ňou financovaná.
Každých päť rokov vykonáva táto agentúra strategické audity infraštruktúry,
v rámci ktorých sa vykonáva výhľadové posúdenie budúcich potrieb Austrálie
v oblasti infraštruktúry. Na tomto základe pripraví priebežný 15-ročný plán
infraštruktúry, ktorý obsahuje odporúčania týkajúce sa potenciálnych reforiem
politiky a riadenia. Spravuje aj priebežne aktualizovaný prioritný zoznam
projektov infraštruktúry, ktoré by z hľadiska rozšírenia kapacity siete zabezpečili
pre verejné finančné prostriedky najväčšiu pridanú hodnotu. Tento zoznam zahŕňa
projekty predložené štátmi a územiami, ako aj projekty stanovené na základe jej
vlastnej analýzy.

40 Pokiaľ ide o realizáciu projektov pozdĺž koridorov, Komisia nemala žiadne právne

prostriedky na to, aby od členských štátov požadovala výstavbu alebo modernizáciu
konkrétnych úsekov pozdĺž koridorov alebo aby tak urobili do určitého dátumu. V roku
2018 sa to zmenilo a Komisia začala používať vykonávacie rozhodnutia, ktoré sú
pre dotknuté členské štáty právne záväzné a ktorých cieľom je zabezpečiť zosúladenie
pracovného harmonogramu v rôznych častiach projektu. Doteraz boli takéto
rozhodnutia prijaté v súvislosti s tromi projektmi: vysokorýchlostnou traťou Rail Baltica
cez pobaltské štáty a Poľsko, vnútrozemskou vodnou cestou Seina – Šelda medzi
Belgickom a Francúzskom a vysokorýchlostným železničným spojením Evora – Mérida
medzi Španielskom a Portugalskom.

41 Týmito vykonávacími rozhodnutiami sa posilnil dohľad Komisie

nad dokončovaním koridorov základnej siete zo strany členských štátov 26, keďže je
v nich zakotvené právo európskych koordinátorov a zamestnancov Komisie
26

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 89.
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zúčastňovať sa v úlohe pozorovateľov na zasadnutiach projektových riadiacich
orgánov. Komisia však môže prijať tieto rozhodnutia len v prípade projektov
na cezhraničných úsekoch a so súhlasom príslušných členských štátov.

42 Našli sme ďalšie dva postupy súvisiace s dohľadom federálnych orgánov

nad realizáciou projektov. V Austrálii a Švajčiarsku je federálna úroveň zastúpená ako
riadny člen v dozorných radách alebo riadiacich výboroch projektov, na ktoré
poskytuje finančné prostriedky. Ak si to vyžaduje stupeň cezhraničnej koordinácie
alebo zložitosti projektu, austrálska federálna vláda môže zriadiť aj osobitnú štruktúru
na priamy dohľad nad fázami plánovania a výstavby, až kým sa infraštruktúra
po dokončení neodovzdá štátom na každodennú prevádzku.

43 Okrem toho bol vo Švajčiarsku zriadený stály parlamentný dozorný výbor

27

pre projekt nového železničného spojenia cez Alpy (NRLA), ktorý zahŕňal výstavbu
niekoľkých úpätných tunelov (napríklad Gotthardovho tunela). Švajčiarske federálne
ministerstvo dopravy (FOT) zriadilo aj osobitné poradné výbory, v ktorých mohli
kantóny a iné zainteresované strany viesť diskusie a vyjadrovať sa k akýmkoľvek
otázkam týkajúcim sa realizácie projektu. Podľa švajčiarskych orgánov tento prístup
umožnil riešiť problémy zainteresovaných strán v ranom štádiu, slúžil ako fórum
na navrhovanie riešení realizačných problémov a obmedzil zdĺhavé a nákladné súdne
konania, ktoré spravidla posúvajú plánovanie a výstavbu veľkých dopravných
projektov. Počas obdobia výstavby NRLA, ktoré trvá viac ako 20 rokov, sa projekt
realizuje bez toho, aby subfederálne orgány alebo mimovládne organizácie podali
v súvislosti s ním akúkoľvek súdnu žalobu.

Výber projektov na financovanie

44 Dôkladný výberový postup je kľúčom k určeniu tých projektov, pri ktorých je
pravdepodobné, že budú mať najvýznamnejší vplyv na sieť a jej kapacitu, a tým
aj najvyššiu pridanú hodnotu.

45 V tabuľke 5 uvádzame prehľad kľúčových prvkov preskúmaných v súvislosti
s výberovým postupom, konkrétne nedostatky v kontexte EÚ a príklady iných
postupov, ktoré sme našli v preskúmaných krajinách.

27

Článok 19 zákona Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen EisenbahnAlpentransversale.
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Tabuľka 5 – Výber projektov: kľúčové prvky, nedostatky v kontexte EÚ
a iné postupy v krajinách mimo EÚ
Kľúčové prvky
EÚ

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Austrália

Kanada

Zodpovedný
subjekt

Európska
komisia spolu
s výkonnou
agentúrou
(CINEA)

Ministerstvo
(DITRDC)

Ministerstvo
(dopravy
Kanady)

Ministerstvo
(FOT)

Ministerstvo
(DOT)

Rámce
financovania

Nástroj
na prepájanie
Európy

Národné
partnerské
dohody

Národný fond
pre obchodné
koridory

Program
rozširovania
železníc STEP

Programy
TIGER/BUILD
a INFRA

Metóda
výberu

Súťažná výzva
na predloženie
návrhov

Výber
zo zoznamu
projektov,
o ktorých sa
predtým
rokovalo
so štátmi
a s územiami

Súťažná výzva
na predloženie
návrhov

Súťažná výzva
na predloženie
návrhov

Súťažná výzva
na predloženie
návrhov

Periodicita
výziev

Ročná
a viacročná

Nevzťahuje sa

Priebežná výzva

Štyri až päť
rokov

Ročná

Osobitný
výberový
postup
pre veľké
projekty

Nie

Áno, podľa
veľkosti
projektu

Nie

Nie

Áno, podľa
veľkosti
projektu

Iné postupy zistené v skúmaných krajinách
Nedostatky v kontexte EÚ

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Nedostatočná kontrola analýz
nákladov a prínosov pri výbere
projektov

Predkladatelia projektov predkladajú nespracované údaje a federálna
úroveň vykonáva opätovnú ex ante analýzu (bod 50).

Administratívna záťaž
v dôsledku prístupu
k financovaniu

Prebiehajúce
projekty sú
automaticky
zahrnuté
do nasledujúceh
o programu
financovania až
do konečnej
realizácie,
nezávisle
od päťročného
cyklu programu
(bod 54).

Zdroj: EDA.

Žiadosť
podávaná
v dvoch krokoch
znižuje riziko
administratívnej
záťaže (bod 51).

Projekty sa
financujú
z trvalých fondov
a rozhodnutie
o financovaní sa
Nezistili sa
vzťahuje na celý
žiadne
rozsah projektu
bez ohľadu
na trvanie
realizácie
(bod 54).
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46 V rámci programu NPE Komisia vyberá projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré

bude spolufinancovať EÚ, a jej finančný príspevok stanovuje na základe pravidelných
súťažných výziev na predkladanie návrhov.

47 Väčšina ostatných skúmaných krajín tiež využíva na výber projektov dopravnej
infraštruktúry na financovanie súťažné výzvy na predkladanie návrhov, pričom ich
periodicita sa líši. Neplatí to však v prípade Austrálie, kde sa projekty vyberajú
zo zoznamu, ktorý predtým prerokovala federálna vláda so štátmi a územiami.
Nedostatočná kontrola analýz nákladov a prínosov pri výbere projektov

48 V EÚ, ale aj v Kanade a vo Švajčiarsku výberový postup nezávisí od veľkosti

projektu. Naopak veľké dopravné projekty v Austrálii, ktoré si vyžadujú federálne
financie vo výške presahujúcej 160 mil. EUR, podliehajú osobitným výberovým
postupom. Spojené štáty majú tiež stanovené osobitné požiadavky na výber projektov,
ktoré presahujú určité náklady, v závislosti od programu financovania (napríklad
približne 80 mil. EUR pri projektoch programu infraštruktúry pre obnovu
(Infrastructure for Rebuilding America – INFRA)). To im umožňuje vykonávať pri výbere
veľkých dopravných projektov osobitné kontroly.

49 V minulých správach

sme uviedli, že plánovanie a navrhovanie veľkých
infraštruktúrnych projektov členskými štátmi a predkladateľmi projektov si vyžaduje
zlepšenie, najmä pokiaľ ide o analýzy nákladov a prínosov. Predkladatelia a odhadcovia
v rámci projektov majú tendenciu používať analýzy nákladov a prínosov len ako
povinný administratívny krok, a nie ako nástroj na lepšie rozhodovanie. Navyše Komisia
pri poskytovaní spolufinancovania neuskutočnila vždy kritické preskúmanie týchto
predpokladov, z ktorých vychádza plánovanie. Bolo to tak napríklad v prípade úseku
vysokorýchlostnej železnice vo Francúzsku, na ktorý bolo poskytnuté
spolufinancovanie zo strany EÚ, hoci z analýzy nákladov a prínosov vyplynulo,
že sociálno-ekonomické náklady na projekt pravdepodobne prevýšia jeho prínosy 29.
28

28

Preskúmanie EDA č. 9/2018 Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy,
ktorými sa treba zaoberať, bod 75; osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry
EÚ: potreba rýchlejšej realizácie megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 46.

29

Osobitná správa EDA č. 19/2018 Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto
reality len neefektívne izolované úseky, bod 50.
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50 Komisia zaviedla od roku 2015 osobitné posúdenie analýzy nákladov a prínosov

špecializovanými nezávislými expertmi. Toto posúdenie je však založené výlučne
na návrhu projektu. Oproti tomu predkladatelia projektov veľkých dopravných
projektov vo všetkých preskúmaných krajinách musia vo svojej žiadosti predložiť
nespracované údaje a analýzy, ktoré použili na vypracovanie svojich analýz nákladov
a prínosov. Pri výbere projektov to umožňuje zopakovať kontrolu zdôvodnenia
projektu a sociálno-ekonomickej analýzy a overiť spoľahlivosť vybraných údajov
a predpokladov, vďaka čom sa zlepší rozhodovanie.
Administratívna záťaž v dôsledku prístupu k financovaniu

51 Vyžadovanie dodatočných informácií a analýz môže síce prispieť k lepšiemu

výberovému procesu, ale môže viesť aj k dodatočnej administratívnej záťaži
pre predkladateľov projektov, najmä ak ich návrhy projektov napokon nie sú vybrané
na financovanie. V Kanade sa návrhy projektov uchádzajúcich sa o federálne
spolufinancovanie v záujme zmiernenia tohto rizika riadia dvojstupňovým prístupom,
v rámci ktorého sú predkladatelia projektov vyzvaní predložiť komplexný návrh
projektu až po tom, keď sa akceptuje ich vyjadrenie záujmu (pozri rámček 2).

Rámček 2
Kanadský národný fond pre obchodné koridory
Národný fond pre obchodné koridory má rozpočet vo výške 4,2 mld. CAD
(2,9 mld. EUR), ktoré sa majú použiť na projekty podporujúce obchod, ktoré môžu
byť zrealizované v nasledujúcich piatich rokoch. Výber projektov v súvislosti
s časťou tohto fondu prebieha na základe priebežnej výzvy na predkladanie
návrhov bez pevne stanoveného termínu na predloženie žiadostí.
Postup podávania žiadostí prebieha v dvoch krokoch:
o

Najprv musia predkladatelia projektov vyjadriť záujem a predložiť obmedzené
množstvo informácií. Mali by preukázať, ako projekt plní cieľ výzvy,
a predložiť konkrétne a kvantitatívne informácie o hospodárskych odvetviach,
pre ktoré by bol projekt prínosom, o predpokladanom objeme dopravy
a obchodu a o medzinárodných trhoch, na ktorých by bol uľahčený obchod.

o

Po akceptovaní tohto vyjadrenia záujmu sú potom predkladatelia projektov
vyzvaní, aby do dvoch mesiacov predložili komplexný návrh projektu.
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52 Realizácia veľkých dopravných projektov si vyžaduje značný čas. Napríklad

priemerný predpokladaný čas výstavby veľkých dopravných projektov
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sme preskúmali v rámci auditu v roku
2020, bol 15 rokov 30. Tento časový rámec nezahŕňa obdobie plánovania, aj počas
ktorého môže projekt získať spolufinancovanie EÚ na opatrenia, ako sú štúdie.

53 Keďže spolufinancovanie EÚ sa uskutočňuje v rámci sedemročného obdobia VFR,

veľké dopravné projekty sa často spolufinancujú prostredníctvom niekoľkých po sebe
nasledujúcich grantov, z ktorých každý si vyžaduje nový návrh projektu a výberový
postup. Predkladatelia projektov a verejné orgány tak musia vyvinúť dvojnásobné
úsilie 31, v dôsledku čoho sa zvyšuje ich administratívna záťaž.

54 Dve z preskúmaných krajín poskytujú dlhodobú finančnú podporu na veľké
dopravné projekty iným spôsobom:
o

V Austrálii je predpokladom financovania, aby sa federálna vláda a štáty a územia
dohodli na zozname projektov, ktoré budú zahrnuté do päťročnej národnej
partnerskej dohody (NPA). Pri týchto projektoch poskytuje austrálska vláda
finančné prostriedky na konkrétnu fázu projektu podľa žiadosti subfederálnych
subjektov. Projekty, ktoré sa už začali realizovať v rámci predchádzajúcej
partnerskej dohody, sú automaticky zahrnuté do nasledujúcich dohôd až
do úplného dokončenia financovanej fázy a nezávisle od 5-ročného cyklu národnej
partnerskej dohody.

o

Podobne vo Švajčiarsku prijíma federálna vláda rozhodnutia o financovaní
jednotlivých projektov v rámci programov rozširovania sietí (STEP), ktoré sa
vzťahujú na päťročné obdobia. Financovanie týchto programov sa uskutočňuje
prostredníctvom dvoch centrálne riadených fondov, jedného pre železničnú
dopravu a druhého pre investície do cestnej dopravy a miestneho tranzitu, ktoré
pokrývajú 100 % výdavkov vybraných projektov a sú trvalé. Následne keď sa
vyberú železničné alebo cestné projekty, ktoré sa budú financovať, rozhodnutie
o financovaní sa vzťahuje na celý ich rozsah bez ohľadu na dĺžku realizácie.

30

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 45.

31

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 85.
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Monitorovanie realizácie projektov

55 Plánovanie a výstavba veľkých dopravných projektov zahŕňa riadenie značných

finančných, technických a ľudských zdrojov v dlhom časovom horizonte a v kontexte
mnohých neistôt a viacerých rizík. Komplexné monitorovanie realizácie takýchto
projektov je kľúčom k určeniu potreby včasných nápravných opatrení.

56 V tabuľke 6 uvádzame prehľad kľúčových prvkov preskúmaných v súvislosti

s postupom monitorovania, konkrétne nedostatky v kontexte EÚ a príklady iných
postupov, ktoré sme našli v preskúmaných krajinách.

Tabuľka 6 – Monitorovanie projektov: kľúčové prvky, nedostatky
v kontexte EÚ a iné postupy v krajinách mimo EÚ
Kľúčové prvky
EÚ

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Zodpovedný
subjekt

Výkonná
agentúra
(CINEA)

Ministerstvo
(DITRDC)

Ministerstvo
(dopravy
Kanady)

Ministerstvo
(FOT)

Ministerstvo
(DOT)

Frekvencia
oficiálnych
správ

Ročne

Mesačne

Rôzne podľa
projektu

Každých šesť
mesiacov

Každé tri
mesiace

Iné postupy zistené v skúmaných krajinách
Nedostatky v kontexte EÚ

Žiadny prístup k monitorovaniu
založený na riziku

Monitorovanie bolo zamerané
skôr na finančné vstupy
a výstupy než na výsledky

Austrália

Kanada

Prijímanie
projektov
zainteresovanými
Nezistili sa
stranami sa
žiadne
neustále
monitoruje
(bod 65).

Nezistili sa žiadne

Nezistili sa
žiadne

Švajčiarsko

Spojené štáty
americké

Veľké projekty
alebo projekty
s vysokým
rizikom majú
posilnené
mechanizmy
monitorovania
(bod 64).

Projekty
s vysokým
rizikovým
profilom majú
posilnené
mechanizmy
monitorovania
(bod 64).

Nezistili sa
žiadne

Ukazovatele
výsledkov sa
stanovujú
pri koncipovaní
dohôd
o financovaní
(bod 67).

Zdroj: EDA.

57 Vo všetkých preskúmaných krajinách federálna úroveň monitoruje veľké
dopravné projekty, na ktoré poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom
ministerstva dopravy alebo špecializovaných správ v rámci ministerstiev.
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58 Je to podobné ako v EÚ, kde CINEA monitoruje vykonávanie projektov

spolufinancovaných z NPE. Toto monitorovanie je založené okrem iného na výročných
správach o pokroku, ktoré vypracúvajú prijímatelia v rámci projektov a schvaľujú
príslušné členské štáty. V prípade potreby, napríklad pri nepredvídaných udalostiach,
ktoré môžu mať vplyv na plánované vyplatenie grantu, CINEA vykonáva aj ďalšie
monitorovacie činnosti (vrátane ad hoc návštev na mieste, navyše k bežným
kontrolám, ktoré sa opakujú každé dva roky).

59 Frekvencia monitorovania sa výrazne líši v závislosti od príslušného rámca,
od každomesačných správ (Austrália) až po ročné správy (EÚ).
Žiadny prístup k monitorovaniu nie je založený na riziku

60 V minulých správach

sme dospeli k záveru, že mnohé projekty, ktoré
spolufinancuje EÚ, prekročili náklady a značne sa oneskorili oproti pôvodným
odhadom z fázy plánovania projektu.
32

61 Aby sme situáciu opísali v širšom kontexte, v rámci tohto preskúmania sme

porovnali prekročenia rozpočtu a oneskorenia harmonogramu v šiestich veľkých
dopravných projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sme preskúmali
už v rámci auditu v roku 2020 33, so súborom niekoľkých stoviek dopravných projektov
realizovaných vo svete. Prehľad použitej metodiky je uvedený v prílohe III.

62 Pri audite v roku

2020 sme zistili, že vo všetkých vybraných veľkých dopravných
projektoch sa zvýšili náklady v porovnaní s pôvodnými odhadmi a že v priemere bol
rozpočet prekročený o viac ako 2 mld. EUR na jeden projekt alebo o 47 % v porovnaní
s pôvodným odhadom. Zo širšieho hľadiska – ako je znázornené na ilustrácii 3 – je však
plánovanie rozpočtu v štyroch zo šiestich veľkých dopravných projektov
spolufinancovaných EÚ v čase preskúmania oproti svetovej referenčnej hodnote lepšie,
ak sa ich súčasné odhadované náklady porovnajú s pôvodným odhadom nákladov
34

32

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, body 50 a 53; osobitná správa EDA
č. 19/2018 Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len neefektívne
izolované úseky, body 53 až 57; osobitná správa EDA č. 23/2016 Námorná doprava v EÚ:
v rozbúrených vodách – príliš neúčinné a neudržateľné investície, body 56 až 58 a 61.
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Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete.
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Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 50.
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(t. j. doľava od označenia P50). Upozorňujeme však, že na rozdiel od projektov, ktoré
sú zahrnuté v referenčnej hodnote, uvedených šesť projektov EÚ ešte nie je
dokončených, a preto môže pred ich uvedením do prevádzky ešte dôjsť k ďalšiemu
zvýšeniu nákladov.

Ilustrácia 3 – Prekročenia rozpočtu v porovnaní s medzinárodnou
referenčnou hodnotou (n = 1 463)
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* Odhad EDA založený na riziku, ako bol uverejnený v osobitnej správe o dopravnej infraštruktúre EÚ.
Poznámka: Modrá čiara predstavuje kumulatívnu výkonnosť súboru projektov vo svete (napr. v prvom
grafe má projekt umiestnený na P25 rozpočet prekročený o 0 % a predpokladá sa, že jeho výsledky budú
rovnako zlé alebo horšie ako výsledky 25 % porovnateľných projektov a lepšie ako výsledky 75 %
projektov, pokiaľ ide o plánovanie rozpočtu).
Zdroj: EDA.

63 Zároveň pokiaľ ide o oneskorenia, šesť projektov spolufinancovaných EÚ je

v porovnaní s medzinárodnou referenčnou hodnotou horších (pozri ilustráciu 4)
a v priemere v rámci nich došlo k dlhším oneskoreniam než pri porovnateľných
dopravných projektoch inde vo svete. Potenciálnymi príčinami týchto väčších
oneskorení sú špecifické výzvy v súvislosti s koordináciou pri cezhraničných projektoch,
ako aj to, že keď boli tieto projekty vybrané, stále vládla neistota, napríklad v tom,
či budú prijaté zainteresovanými stranami alebo či im budú udelené environmentálne
povolenia. Pri audite v roku 2020 35 sme zistili, že priemerné oneskorenie pri vybraných
veľkých dopravných projektoch bolo 11 rokov a že takéto oneskorenia ohrozujú
efektívnosť spolufinancovania EÚ.
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Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, bod 53.
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Ilustrácia 4 – Oneskorenia v porovnaní s medzinárodnou referenčnou
hodnotou (n = 529)
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* Odhad EDA založený na riziku, ako bol uverejnený v osobitnej správe o dopravnej infraštruktúre EÚ.
Zdroj: EDA.

64 Jedným z prvkov na lepšie riešenie oneskorení v EÚ a zlepšenie riadenia

prekročených nákladov by mohlo byť systematické monitorovanie veľkých dopravných
projektov založené na riziku. V USA a Švajčiarsku takýto mechanizmus existuje
v prípade projektov, ktoré sú vystavené vysokým rizikám pri realizácii alebo
pri ktorých dochádza k významnému zvýšeniu nákladov alebo oneskoreniam:
o

V Spojených štátoch federálna správa ciest (FHWA) vykonáva každoročné
posúdenie rizík na základe informácií, ktoré poskytli štáty o prebiehajúcich
a pripravovaných veľkých vysokorizikových dopravných projektoch. Rizikový profil
je založený na súbore faktorov, ako sú náklady na projekt a harmonogram,
komplexnosť a zapojenie zainteresovaných strán. Projekty s najvyšším rizikovým
profilom sa automaticky prideľujú osobitne určeným manažérom dohľadu
nad projektmi, ktorí poskytujú nezávislé správy o technickom pokroku a zapájajú
sa do riadenia projektov a dohľadu na mieste v mene federálnej úrovne. Okrem
toho sú zavedené posilnené mechanizmy automatického monitorovania v prípade
odchýlok od pôvodného plánu. Napríklad ak sa náklady v porovnaní
s odhadovaným rozpočtom zvýšia za rok o viac ako 2 %, predkladateľ projektu je
povinný podávať správy federálnej vláde častejšie a môže to tiež viesť k prideleniu
manažérov dohľadu nad projektom.
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o

Podobne vo Švajčiarsku sa posilnený monitorovací mechanizmus uplatňuje
pri veľkých železničných projektoch s celkovými odhadovanými nákladmi
nad 500 mil. CHF (t. j. 452 mil. EUR), pri všetkých projektoch tunelov a iných
projektoch s vysokým finančným rizikom. Federálna vláda a predkladateľ projektu
vopred určia a vyčíslia špecifické riziká spolu s pravdepodobnosťou ich výskytu,
akceptovanou odchýlkou od stanovených cieľov a všetkými zmierňujúcimi
opatreniami. Predkladateľ projektu musí potom každých šesť mesiacov podať
správu o vývoji rizík a vyhodnotiť potenciálny vplyv všetkých rizík, ktoré sa reálne
prejavili, na projekt vrátane odhadu času a nákladov.

65 A napokon v Austrálii sa neustále monitoruje prijatie projektu zainteresovanými
stranami ako jeden z hlavných faktorov realizácie veľkých dopravných projektov
v súlade s harmonogramom a predkladatelia projektov sú povinní systematicky
informovať o tomto aspekte federálnu vládu vždy, keď žiadajú o platbu. To umožňuje
včas odhaliť problémy týkajúce sa realizácie projektu a navrhnúť zmierňujúce
opatrenia na ich riešenie.
Monitorovanie zamerané skôr na finančné vstupy a výstupy než na výsledky

66 V EÚ sa CINEA pri monitorovaní projektov zameriava najmä na finančné aspekty

a výstupy (napr. kilometre vybudovaných diaľnic či tunelov) a nesústreďuje sa na širšie
projektové výsledky (napr. počet cestujúcich využívajúcich infraštruktúru) a vplyvy
(napr. zlepšenie dopravného toku, skrátenie času cestovania), a to ani vtedy, ak sa
takéto výsledky prejavili už počas výstavby. V dôsledku toho je z monitorovania
k dispozícii len obmedzené množstvo údajov, ktoré by boli vhodné na následné
vyhodnotenie týchto projektov. Vo väčšine skúmaných krajín je monitorovanie
zamerané skôr na finančné vstupy a výstupy ako na výsledky.

67 Odlišné je to v prípade niektorých programov v Spojených štátoch, kde sa

od predkladateľov projektov vyžaduje, aby podávali správy o výsledkoch na základe
štandardizovaných ukazovateľov a počínajúc spustením projektu (pozri rámček 3).
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Rámček 3
Monitorovanie ukazovateľov výsledkov projektov financovaných
federálnou vládou v Spojených štátoch amerických
V procese uzatvárania dohody o financovaní sa prijímatelia v rámci programu
investícií do dopravy na oživenie hospodárstva (TIGER), programu lepšieho
využívania investícií na podporu rozvoja (BUILD) 36 a programu INFRA dohodnú
s federálnou správou na súbore ukazovateľov, ktoré sa budú sledovať, vybraných
zo zoznamu 40 potenciálnych ukazovateľov vymedzených na federálnej úrovni
(napr. toky cestujúcich alebo pohyb nákladnej dopravy).
Pred dokončením projektu prijímatelia predložia predprojektovú správu, ktorá
bude slúžiť ako základ na porovnanie. Po dokončení projektu musia federálnej
vláde poskytovať aktuálne údaje počas obdobia, ktoré môže trvať až 5 rokov,
a vypracovať správu po ukončení projektu. Osobitný zmluvný dodávateľ preskúma
kvalitu týchto správ a vyvodí ponaučenia, ktoré sa využijú pri budúcich projektoch.
Americké ministerstvo dopravy má v úmysle sprístupniť tieto údaje o meraní
výkonnosti verejnosti na internete.
Nedostatočné plnenie ukazovateľov výsledkov môže viesť k zníženiu grantu, hoci
k tomu doteraz došlo len raz.

Ex post hodnotenie projektov

68 Projektový cyklus sa po uvedení veľkého dopravného projektu do prevádzky

nezastaví. Predkladatelia projektov a orgány poskytujúce financovanie by mali
porovnať skutočné výsledky projektov s plánovanými s cieľom zvýšiť transparentnosť
a vyvodiť ponaučenia, ktoré sa môžu využiť pri stanovovaní budúcich strategických
cieľov a realizácii budúcich projektov 37.

69 V tabuľke 7 uvádzame prehľad kľúčových prvkov preskúmaných v súvislosti

s ex post hodnotením projektov, konkrétne nedostatky v kontexte EÚ a príklady iných
postupov, ktoré sme našli v preskúmaných krajinách.

36

V roku 2021 bol program BUILD nahradený grantovým programom na obnovu americkej
infraštruktúry s ohľadom na udržateľnosť a spravodlivosť (Rebuilding American
Infrastructure with Sustainability and Equity – RAISE).

37

Medzinárodné dopravné fórum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 28.2.2017.
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Tabuľka 7 – Ex post hodnotenie projektov: kľúčové prvky, nedostatky
v kontexte EÚ a iné postupy v preskúmaných krajinách
Hlavné prvky postupu ex post hodnotenia

Systematické
ex post
hodnotenie
programov
Zodpovedný
subjekt
(pre programy)

EÚ

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

Spojené
štáty
americké

Nórsko

Francúzsko

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Komisia
(GR MOVE)

Nevzťahuje
sa

Nevzťahuje
sa

Ministerstvo
(FOT)

Nevzťahuje
sa

Nevzťahuje
sa

Nevzťahuje
sa

Iné postupy zistené v skúmaných krajinách
Nedostatky zistené v EÚ

Chýbajúce systematické
hodnotenie veľkých
dopravných projektov

Austrália

Nezistili sa
žiadne

Kanada

Nezistili sa
žiadne

Švajčiarsko

Nezistili sa
žiadne

Spojené
štáty
americké

Ex post
hodnotenia
projektov
vykonávajú
predkladatelia projektov
(bod 72).

Nórsko

Francúzsko

Ex post
hodnotenia
projektov
vykonávajú
nezávislí
výskumní
pracovníci
(bod 72).

Ex post
hodnotenia
projektov
vykonávajú
predkladatelia projektov
(bod 72).

Na základe
jednotlivých
ex post
hodnotení
sa
vykonávajú
metaanalýzy
(bod 72).

Na základe
jednotlivých
ex post
hodnotení
sa
vykonávajú
metaanalýzy
(bod 72).

Zdroj: EDA.

70 Systematické ex post hodnotenia programov sa vykonávajú len vo Švajčiarsku

a v EÚ. V EÚ takéto hodnotenia, ktoré slúžia ako vstupy pre vymedzenie budúcich
legislatívnych návrhov, politík a stratégií, pravidelne vypracúva Komisia na úrovni
programov financovania a politických iniciatív v rámci svojho štandardného prístupu
lepšej právnej regulácie 38. Tento proces si vyžaduje, aby Komisia konzultovala
so zainteresovanými stranami, vykonala ex ante posúdenie vplyvu navrhovaných zmien
politiky, a monitorovala a vykonávala ex post hodnotenie rámca s cieľom vyhodnotiť
výsledky a vplyv doterajších politík a zabezpečiť základ, z ktorého budú vychádzať
nasledujúce cykly tvorby politík.

38

Preskúmanie EDA č. 2/2020 Tvorba práva v Európskej únii po takmer 20 rokoch programu
lepšej právnej regulácie.

36
Chýbajúce systematické hodnotenie veľkých dopravných projektov

71 Komisia však doteraz nevykonáva a ani od predkladateľov projektov

nevyžadovala, aby vykonávali systematické ex post hodnotenia jednotlivých veľkých
dopravných projektov spolufinancovaných EÚ, keďže takáto povinnosť v právnych
predpisoch nie je stanovená 39. V roku 2007 Komisia vykonala ex post hodnotenie
jednotlivých veľkých dopravných projektov financovaných priamo z programu TEN-T 40
s cieľom vyhodnotiť ich celkovú výkonnosť. To sa však stalo len raz a pozornosť sa
sústredila na finančné ukazovatele, ako je čerpanie dostupných finančných
prostriedkov EÚ.

72 Tri z preskúmaných krajín uplatňujú odlišný prístup a ex post hodnotenia
projektov vykonávajú systematicky:

o

Spojené štáty od roku 2005 v prípade projektov financovaných federálnou
správou pre tranzit (FTA) od predkladateľov projektov vyžadujú,
aby do 36 mesiacov od ukončenia projektu uskutočnili ex post posúdenie.

o

Aj vo Francúzsku sú to predkladatelia projektov, ktorí sú povinní podľa metodiky
stanovenej vládou vypracovať ex post hodnotenia dokončených projektov
v oblasti dopravy, ktoré boli financované z verejných zdrojov (Bilan Loti 41).
Nezávislý orgán, generálna rada pre životné prostredie a udržateľný rozvoj
(Conseil général de l’environnement et du développement durable – CGEDD),
vydáva stanoviská ku kvalite takýchto analýz. Takisto uverejňuje aj metaanalýzy,
ktoré vychádzajú z ex post hodnotení jednotlivých projektov s cieľom identifikovať
horizontálne problémy.

o

V Nórsku sa systematické ex post hodnotenia projektov vykonávajú okrem iného
aj v oblasti infraštruktúry. Od roku 2012 sa tieto hodnotenia vykonávajú v rámci
programu Concept Research Programme na Nórskej univerzite vedy a technológie
(NTNU). Nórsko tiež nedávno začalo vypracúvať metaanalýzy.

39

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, body 66 a 78.

40

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných
usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, Ú. v. ES L 228,
9.9.1996, s. 1 – 103.

41

Zákon č. 82-1153 z 30.12.1982.

37

73 V tabuľke 8 sú uvedené podrobnejšie informácie o tom, ako sa tieto ex post
hodnotenia projektov vykonávajú.

Tabuľka 8 – Ex post hodnotenia projektov v USA, Nórsku a vo Francúzsku
v skratke
USA (FTA)

Nórsko (Concept)

Francúzsko (Loti)

Všetky projekty
v hodnote
nad 300 mil. USD,
t. j. 245 miliónov
EUR, alebo granty
nad 100 mil. USD,
t. j. 82 mil. EUR

Vybrané projekty
v hodnote
nad 1 mld. NOK
(t. j. približne
100 mil. EUR)

Všetky projekty
v hodnote
nad 83 mil. EUR
a osobitné kategórie
diaľnic, letísk,
železníc
a vnútrozemských
vodných ciest

Rozsah pôsobnosti

Porovnanie
skutočných
a predpokladaných
výsledkov
za limitovaný počet
ukazovateľov
výsledkov (napr.
náklady, využívanie)

Širší súbor
ukazovateľov
vrátane sociálnoekonomických
výsledkov projektu,
jeho efektívnosti
a účinnosti,
relevantnosti
pre vnútroštátnu
dopravnú politiku;
neočakávané
výsledky projektu
a aspekty dlhodobej
udržateľnosti

Porovnanie
skutočných
a predpokladaných
výsledkov a analýza
sociálnoekonomických
a environmentálnych
výsledkov projektov,
ako aj aspekty
efektívnosti
a účinnosti

Zodpovedný subjekt
vykonávajúci
hodnotenie

Predkladateľ
projektu

Výskumní pracovníci
NTNU podporovaní
konzultantmi

Predkladateľ
projektu

Metodika

Vytvorená
predkladateľom
projektu,
ale schválená
správou FTA

Vytvorená v rámci
výskumného
programu

Vytvorená vládou

Financovanie

Federálne
financované
pre prijímateľov ako
oprávnené výdavky
na granty

Verejne financovaný
výskumný program

Financované
predkladateľom
projektu (často
verejný subjekt)

Prahová hodnota
pre posúdenie
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USA (FTA)

Francúzsko (Loti)

Počet ex post
hodnotení
vykonaných
v súvislosti
s projektmi v oblasti
dopravy

26 (2007 – 2020)

15 (2002 – 2020)

51 (1999 – 2016)1

Zverejňovanie
hodnotení

Áno

Áno

Áno

Dostupnosť správ
pre predkladateľov
nových projektov
na zlepšenie kvality
ich návrhov

Metaanalýzy
a kontrola odhadov
v rámci plánovania
budúcich projektov
s výsledkami
podobných
projektov
v minulosti

Metaanalýzy

Mechanizmy
na vyvodenie
ponaučení

1

Nórsko (Concept)

Na základe počtu stanovísk vydaných radou CGEDD.

Zdroj: EDA.
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Záverečné poznámky
74 V našich doterajších správach o projektoch dopravnej infraštruktúry

spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v členských štátoch sa často poukazovalo
na nedostatky ovplyvňujúce realizáciu veľkých dopravných projektov.

75 Pri pohľade na tieto nedostatky z globálnej perspektívy sme vo vybraných

krajinách nenašli žiadne postupy, ktorými by sa vyriešili nedostatky, ktoré súvisia
s vymedzovaním stratégie (pozri bod 30). Okrem toho v štyroch zo šiestich projektov
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sme analyzovali, je rozdiel medzi
skutočnými nákladmi a ich odhadovanými rozpočtami v porovnaní s globálnou
referenčnou hodnotou menší (pozri bod 62).

76 Pokiaľ však ide o postupy týkajúce sa koordinácie, výberu, monitorovania

a ex post hodnotenia, domnievame sa, že Komisia a tvorcovia politík by sa
pri poskytovaní podpory EÚ v budúcnosti mohli inšpirovať postupmi odpozorovanými
v zahraničí, ako ich opisujeme v tomto preskúmaní. Platí to aj v prípade oneskorení,
keďže, ako sme uviedli, väčšina zo šiestich projektov spolufinancovaných
z prostriedkov EÚ zaznamenala v priemere dlhšie oneskorenia ako porovnateľné
projekty vo svete (pozri bod 63). Vyzdvihnuté postupy by mohli slúžiť ako základ
pre úvahu a v prípade potreby by mohli byť prispôsobené kontextu EÚ. V tejto
súvislosti sme v preskúmaní identifikovali štyri výzvy z hľadiska podpory realizácie
veľkých dopravných projektov v budúcnosti, pred ktorými stojí Komisia.
Výzva 1 – Ako lepšie zosúladiť stratégie EÚ a vnútroštátne stratégie v oblasti dopravy
a zaistiť lepší dohľad nad plánovaním a realizáciou projektov pozdĺž hlavných
dopravných koridorov?

77 Zistili sme riziko nesúladu medzi strategickými prioritami EÚ a členských štátov

(pozri bod 35). Vo Švajčiarsku a v Spojených štátoch amerických sa takýto súlad
dosahuje tým, že kantónom a štátom sú poskytnuté osobitné usmernenia, podľa
ktorých vypracúvajú vlastné národné plány (pozri bod 36). Ďalej sme upozornili na to,
že Komisia dohliada na plánovanie a realizáciu projektov pozdĺž koridorov len
v obmedzenej miere (pozri bod 37). V tejto súvislosti sme si všimli prax v Austrálii,
ktorá umožňuje koordinované stanovenie prioritných projektov, na základe ktorého sa
zostavuje oficiálny zoznam prioritných projektov (pozri rámček 1). Opísali sme sa
aj na postupy v Austrálii a vo Švajčiarsku (pozri bod 42), ktorých cieľom je posilniť
komunikáciu federálnej úrovne s hospodárskymi subjektmi a miestnymi
zainteresovanými stranami, napríklad jej zastúpenie v dozornej rade ako riadneho
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člena alebo využívanie koordinačných dozorných výborov, ako je napríklad výbor
zriadený vo Švajčiarsku (pozri bod 43).
Výzva 2 – Ako zabezpečiť, aby sa vo fáze výberu projektov dostatočne zohľadnili
analýzy nákladov a prínosov? Ako prehodnotiť prístup k výberu projektov
a prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ tak, aby sa ešte viac znížila
administratívna záťaž pre predkladateľov projektov?

78 Zdôraznili sme, že v EÚ sa vo fáze výberu projektov dostatočne nekontrolujú

analýzy nákladov a prínosov (pozri bod 49) a že prístup EÚ k financovaniu môže viesť
k administratívnej záťaži (pozri bod 51). V analýze sme poukázali na to, že vo všetkých
ostatných vybraných krajinách (pozri bod 50) existovali mechanizmy na výber veľkých
dopravných projektov, ktoré zahŕňajú požiadavku, aby predkladatelia projektov
poskytli kľúčové podkladové údaje, z ktorých vychádzajú analýzy obsiahnuté v návrhu
projektu. To hodnotiteľom umožňuje opätovne analyzovať kľúčové prvky žiadosti
a posúdiť spoľahlivosť zohľadnených predpokladov, vďaka čomu sa zlepší
rozhodovanie. Okrem toho sme v záujme obmedzenia administratívnej záťaže
predkladateľov projektov poukázali na postupy, pri ktorých buď výberový proces
zahŕňa dvojstupňový prístup k žiadostiam, ako v Kanade (pozri rámček 2), alebo sa
na veľké dopravné projekty poskytuje dlhodobá finančná podpora, ako napríklad
v Austrálii a vo Švajčiarsku (pozri bod 54).
Výzva 3 – Ako prejsť pri monitorovaní projektov spolufinancovaných z prostriedkov
EÚ na prístup, ktorý je viac založený na riziku, a zároveň rozšíriť jeho rozsah tým,
že sa od predkladateľov projektov bude vyžadovať, aby podávali správy
aj o ukazovateľoch výsledkov a prijatí projektu zainteresovanými stranami?

79 Poukázali sme na skutočnosť, že v EÚ neexistuje prístup k monitorovaniu veľkých

dopravných projektov založený na riziku (pozri bod 64) a že súčasné monitorovanie je
zamerané viac na finančné vstupy a výstupy namiesto výsledkov (pozri bod 66).
Postupy založené na riziku a zamerané na riešenie oneskorení a riadenie prekročenia
nákladov sme objavili v USA a vo Švajčiarsku, kde sa prístup k monitorovaniu v prípade
projektov, ktoré sú vystavené vysokým realizačným rizikám alebo v ktorých dochádza
k významnému nárastu nákladov alebo oneskoreniam, systematicky prispôsobuje
(pozri bod 64). V Austrálii existuje alternatívny postup, v rámci ktorého sa od
predkladateľov projektov vyžaduje, aby podávali správy o prijatí projektov
zainteresovanými stranami s cieľom včas identifikovať a riešiť problémy súvisiace
s realizáciou (pozri bod 65). Pokiaľ ide o výsledky, vyzdvihli sme prax v Spojených
štátoch amerických, v rámci ktorej prijímatelia predkladajú správy o spoločnom súbore
ukazovateľov výsledkov (pozri rámček 3).
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Výzva 4 – Ako zabezpečiť, aby sa veľké projekty dopravnej infraštruktúry
spolufinancované z EÚ systematicky hodnotili ex post s dôrazom skôr na dosiahnuté
výsledky než na finančné ukazovatele či výstupy?

80 A napokon sme upozornili aj na to, že v EÚ chýba systematické hodnotenie

veľkých dopravných projektov (pozri bod 71). Poukázali sme na postupy, pri ktorých
zozbierané údaje o výkonnosti týkajúce sa priamych výsledkov projektov slúžia ako
vstupné informácie pre systematické ex post hodnotenia vypracúvané predkladateľmi
projektov alebo nezávislými expertmi (ako v Spojených štátoch, Nórsku
a vo Francúzsku, pozri body 72 – 73). Tieto hodnotenia, ktoré sa v Spojených štátoch
môžu spolufinancovať ako oprávnené výdavky v súvislosti s grantmi, zvyšujú
transparentnosť pre verejnosť, pokiaľ ide o účinnosť projektov, a umožňujú vyvodiť
ponaučenia pre budúce veľké infraštruktúrne projekty.

Toto preskúmanie prijala komora II, ktorej predsedá Iliana Ivanova, členka Dvora
audítorov, v Luxemburgu dňa 12. novembra 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Prílohy
Príloha I – Nedávne publikácie EDA o dopravnej politike EÚ
Použitá skratka
a názov
OS Dopravné
infraštruktúry EÚ
Osobitná správa
č. 10/2020
Dopravné
infraštruktúry EÚ:
potreba rýchlejšej
realizácie
megaprojektov,
aby sa včas prejavili
účinky siete.

OS INEA
Osobitná správa
č. 19/2019 INEA:
prínosy boli
zrealizované,
no treba ešte
vyriešiť nedostatky
v súvislosti s NPE

Opis/závery

Hlavné odporúčania

Kontrolovali sme, ako Komisia riadila
osem cezhraničných megaprojektov
dopravných infraštruktúr (hlavných
dopravných infraštruktúr – HDI) v 13
členských štátoch. Zistili sme, že je
nepravdepodobné, že základná sieť
bude sprevádzkovaná do roku 2030,
ako sa plánovalo v roku 2013.
Oneskorenia pri výstavbe a uvádzania
týchto megaprojektov do prevádzky
ohrozujú účinné fungovanie piatich
z deviatich koridorov TEN-T. Zistili sme
príklady nedostatočného plánovania
a neefektívneho vykonávania. Dohľad
Komisie nad včasným dokončením
siete má síce nedostatky a vykonáva
sa na diaľku, no Komisia má
k dispozícii nástroj, na ktorý môže
nadviazať, aby zlepšila výkonnosť.

Komisia by mala zrevidovať a uplatňovať
súčasné nástroje na presadzovanie
dlhodobého plánovania a požadovať
lepšiu analýzu pred tým, ako sa
rozhodne poskytnúť spolufinancovanie
EÚ na megaprojekty (podobné ako HDI).
Podobne by Komisia mala posilniť svoje
riadenie spolufinancovania EÚ
na opatrenia, ktoré sú súčasťou
megaprojektov (podobných ako HDI)
a nadviazať na skúsenosti
s vykonávaním rozhodnutí vrátane
posilnenia úlohy európskych
koordinátorov.

Agentúra INEA si plní delegované
úlohy vymedzené v jej mandáte
a s výnimkou istých limitov daných jej
rámcovými obmedzeniami zrealizovala
očakávané prínosy. Našli sme
nedostatky vo výberových konaniach
NPE, ktoré sú inak dobre
organizované, a zistili sme riziká
súvisiace s vykonávaním programu
a nedostatky v podávaní správ
o výkonnosti.

Komisia a INEA by mali zlepšiť potenciál
synergií medzi rôznymi programami
financovania a posilniť rámec
pre riadenie delegovaných programov
agentúrou INEA využívaním cieľov
a ukazovateľov viac zameraných
na výsledky. Mali by tiež zabezpečiť
väčšiu harmonizáciu a transparentnosť
postupov výberu projektov a stanoviť
lepšie podmienky pre včasné
vykonávanie programu NPE. A napokon
by mali prepracovať výkonnostný rámec
tak, aby boli výsledky projektov lepšie
monitorované, a to tým, že ciele
programu NPE rozčlenia na jasné
a merateľné ukazovatele vzťahujúce sa
na všetky sektory NPE a očakávané
výsledky projektov a tieto ciele využijú
v postupoch výberu a monitorovania.

43

Použitá skratka
a názov
Situačná správa
o doprave
Preskúmanie
č. 9/2018 Na ceste
k úspešnému
odvetviu dopravy
v EÚ: problémy,
ktorými sa treba
zaoberať (situačná
správa)

OS
Vysokorýchlostná
železnica
Osobitná správa
č. 19/2018
Európska
vysokorýchlostná
železničná sieť:
namiesto reality
len neefektívne
izolované úseky

OS Námorná
doprava
Osobitná správa
č. 23/2016
Námorná doprava
v EÚ:
v rozbúrených
vodách – príliš
neúčinné

Opis/závery

Hlavné odporúčania

Preskúmanie obsahovalo opis a analýzu úlohy EÚ v oblasti dopravy. Zamerali sme
sa na investície do infraštruktúry financované z rozpočtu EÚ a nastolili sme
prierezové témy, ktoré sme určili pri nedávnych auditoch v rámci piatich hlavných
druhov dopravy: v cestnej, železničnej, leteckej, vo vnútrozemskej vodnej doprave
a v námornej doprave. V preskúmaní boli vyzdvihnuté tieto výzvy: a) prideľovanie
dostupných zdrojov podľa relevantných a dosiahnuteľných cieľov a priorít v oblasti
dopravy; b) zavedenie účinných nástrojov presadzovania na úrovni EÚ s cieľom
zabezpečiť, aby boli rozhodnutia členských štátov v oblasti infraštruktúry viac
zosúladené s prioritami EÚ, pričom mimoriadna pozornosť by sa mala venovať
cezhraničným úsekom; c) zameranie financovania EÚ na priority s najvyššou
európskou pridanou hodnotou; d) zlepšenie plánovania, vykonávania
a monitorovania projektov financovaných z prostriedkov EÚ; e) zabezpečenie,
aby sa infraštruktúra náležite udržiavala a aby bola udržateľná; f) zvýšenie úsilia
na presun väčšieho objemu tovaru z cestnej dopravy. Preskúmania EDA
neobsahujú odporúčania.
Súčasný dlhodobý plán EÚ
pre vysokorýchlostnú železnicu
pravdepodobne nebude splnený
a na úrovni EÚ neexistuje pevný
strategický prístup. Európska
vysokorýchlostná železničná sieť sú len
úseky vnútroštátnych tratí bez riadnej
cezhraničnej koordinácie,
naplánovaných a vybudovaných
izolovane členskými štátmi, čo má
za následok zlé spojenia. Európska
komisia nemá nijaké právne nástroje
ani rozhodovacie právomoci, ktorými
by mohla zabezpečiť, aby členské štáty
rýchlo napredovali pri dokončovaní
základnej siete.

Európska komisia by mala: vykonávať
realistické dlhodobé plánovanie;
dohodnúť sa s členskými štátmi
na kľúčových strategických úsekoch,
ktoré sa budú realizovať ako prvé,
pričom sa uskutoční posúdenie potreby
vysokorýchlostných tratí, dôsledného
monitorovania a právomocí
na presadzovanie plnenia záväzkov
dobudovať základnú vysokorýchlostnú
železničnú sieť EÚ; prepojiť
spolufinancovanie EÚ s vymedzenými
strategickými prioritnými projektmi,
účinnou hospodárskou súťažou
a dosahovaním výsledkov; zjednodušiť
cezhraničné postupy verejného
obstarávania, využívať jednotné
kontaktné miesta pre rôzne formality
a odstrániť všetky zvyšné
administratívne a regulačné prekážky
pre interoperabilitu; skvalitniť
vysokorýchlostnú železničnú dopravu
pre cestujúcich, napríklad
prostredníctvom elektronického predaja
lístkov a zjednodušenia poplatkov
za prístup k trati.

Tretina výdavkov EÚ na zariadenia,
ako sú prístaviská, doky a vlnolamy
v námorných prístavoch EÚ,
vynaložených v rokoch 2000 až 2013
bola neúčinná a neudržateľná. Každé
tretie euro vynaložené v rámci
skúmaných projektov (194 mil. EUR) sa
investovalo do projektov, ktoré
kopírovali existujúce neďaleké
zariadenia. 97 mil. EUR sa investovalo
do infraštruktúry, ktorá sa

Komisia by mala: prehodnotiť súčasný
počet 104 základných prístavov
a stanoviť celoeurópsky plán rozvoja
prístavov; posúdiť vylúčenie
financovania EÚ na prístavnú
infraštruktúru na prekládku
a uskladnenie kontajnerov, ako
aj na nadstavby, ktoré nepatria
do pôsobnosti verejnej politiky;
zabezpečiť výmenu všetkých potrebných
informácií o navrhovaných úveroch EIB
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Použitá skratka
a názov

Opis/závery

Hlavné odporúčania

a neudržateľné
investície

buď nevyužívala dlhšie ako tri roky
po skončení prác, alebo sa po tomto
období využívala len veľmi málo.

medzi EIB a Komisiou; uprednostňovať
základné prístavy a kľúčové vodné cesty
s podporou z EÚ iba pre investície
s jasnou európskou pridanou hodnotou,
ktoré majú dostatočné súkromné
investície; vydať usmernenia o štátnej
pomoci pre jednotlivé prístavy
a monitorovať a následne kontrolovať
predchádzajúce rozhodnutia o štátnej
pomoci; obmedziť administratívnu záťaž
a omeškania tým, že bude presadzovať
národné jednotné kontaktné miesto
na vydávanie povolení a autorizácií;
zlepšiť konkurenčné postavenie
námornej dopravy v porovnaní
s ostatnými druhmi dopravy, a to ďalším
zjednodušením formalít spojených
s námornou dopravou a colných
formalít.

OS Železničná
nákladná doprava

Napriek cieľu Európskej komisie
presunúť nákladnú dopravu z ciest
na železnice podiel železničnej
nákladnej dopravy v EÚ v skutočnosti
od roku 2011 mierne klesol.
Železničná doprava je šetrnejšia
k životnému prostrediu a využíva
menej dovážanej ropy, nie je však
schopná reagovať na konkurenciu,
ktorú predstavuje cestná doprava.

Komisia a členské štáty by mali riešiť
nedostatky zistené pri liberalizácii trhu
železničnej nákladnej dopravy; postupy
riadenia dopravy; administratívne
a technické obmedzenia; monitorovanie
a transparentnosť výkonnosti sektora
železničnej nákladnej dopravy
a spravodlivú súťaž medzi rôznymi
spôsobmi dopravy. V záujme lepšieho
využívania finančných prostriedkov EÚ
by Komisia a členské štáty mali
dôslednejšie prideľovať finančné
prostriedky podľa cieľov politík
a uskutočňovať výber, plánovanie
a riadenie projektov a údržbu siete.

Dospeli sme k záveru, že EÚ
prostredníctvom spolufinancovania
rozvoja železničnej infraštruktúry
prispela k vytvoreniu nových možností
pre transeurópsku železničnú dopravu.
Prijatím určitých opatrení by však
mohlo vynakladanie finančných
prostriedkov EÚ prinášať väčšiu
hodnotu.

Komisia by pri budúcich úvahách
o definícii prioritných projektov mala
spolupracovať s členskými štátmi
a so železničnými inštitúciami s cieľom
zistiť, po ktorých transeurópskych
koridoroch je skutočný alebo
predpokladaný zvýšený dopyt
a v prípade potreby zároveň rozširovať
vedomostnú a analytickú bázu
na európskej úrovni. Komisia by mala
zvážiť možnosť položenia väčšieho
dôrazu na zmiernenie praktických
obmedzení cezhraničnej železničnej
dopravy, ktoré samy osebe nesúvisia
s infraštruktúrou, a s týmto cieľom
podnecovať a uľahčovať spoluprácu
medzi železničnými inštitúciami
členských štátov.

Osobitná správa
č. 8/2016
Železničná
nákladná doprava
v EÚ: stále nie
na správnej dráhe

OS Transeurópske
železničné osi
Osobitná správa
č. 8/2010
Zlepšovanie
výkonnosti dopravy
na transeurópskych
železničných
osiach: Boli
investície EÚ
do železničnej
infraštruktúry
účinné?
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Použitá skratka
a názov
OS TEN-T, 2005
Osobitná správa
č. 6/2005
Transeurópska sieť
v oblasti dopravy
(TES-D)

Opis/závery

Hlavné odporúčania

Zistili sme, že realizácia 14 prioritných
projektov TEN-T zaostávala
za harmonogramom a najmä
cezhraničné úseky čelili veľkým
ťažkostiam, pretože dostali menšiu
prioritu na vnútroštátnej úrovni
a vyžadovali si väčšie úsilie
o koordináciu. Finančná pomoc
z programu TEN-T bola prideľovaná
príliš roztriešteným spôsobom.
Komisia zaviedla komplexné ročné
postupy hodnotenia a výberu
projektov a informácie, ktoré
prijímatelia poskytli Komisii, boli často
príliš limitované na to, aby mohli
projektoví úradníci hodnotiť
a monitorovať projekty.

Komisia by mala: a) spolu s členskými
štátmi uprednostniť financovanie tých
projektových častí TEN-T, a najmä
cezhraničných projektových častí,
ktorých ukončenie je nevyhnutné na to,
aby TEN-T zabezpečila európsku pridanú
hodnotu; b) zmeniť a doplniť kľúčové
aspekty svojho vzorového rozhodnutia
o financovaní; c) vypracovať jednotnú
a ucelenú metodiku hodnotenia TEN-T
a znížiť počet rôznych formulárov
žiadostí a hodnotení; d) posilniť
monitorovanie projektov definovaním
minimálnych štandardov na vykazovanie
o stave projektov a častejším
vykonávaním kontrol projektov
na mieste a následných hodnotení
dosahu, aby sa zistilo, ako by bolo
možné účinnejšie implementovať TEN-T
a optimalizovať efektívnosť financovania
Spoločenstva v tejto oblasti; e) zvážiť
návrat k centralizovanejšej forme
riadenia projektov; a f) v prípade
potreby v spolupráci s členskými štátmi
ustanoviť primerané právne základy,
postupy a nástroje na zlepšenie
koordinácie financovania dopravnej
infraštruktúry a určenie potenciálnych
prípadov nadmerného alebo dvojitého
financovania.

Poznámka: Naše správy a odpovede Komisie na naše zistenia a odporúčania sú uverejnené na našom
webovom sídle (http://eca.europa.eu).
Zdroj: EDA.
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Príloha II – Preskúmané medzinárodné usmernenia
MMF, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018,
https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessmentreview-and-update
OECD, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
OECD, Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport, ITF Roundtable Reports,
č. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
OECD, Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice, International
Transport Forum Policy Papers, č. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017,
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investmentsand-policy-interventions-9789282108154-en.htm
OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Príloha III – Metodika a kľúčové ukazovatele pre analýzu
prekročenia rozpočtu a harmonogramu

01 Šesť projektov spolufinancovaných EÚ sa analyzovalo z hľadiska prekročenia

rozpočtu aj harmonogramu. Prekročenia rozpočtu sa definujú ako percentuálny nárast
skutočných nákladov na projekt oproti odhadovaným nákladom stanoveným k dátumu
rozhodnutia o výstavbe. Podobne sa prekročenia harmonogramu definujú ako
percentuálne predĺženie skutočného časového rámca pozorované od dátumu
rozhodnutia o výstavbe po dokončenie projektu oproti odhadovanému časovému
rámcu v čase rozhodnutia o výstavbe. Pokiaľ ide o prekročenie rozpočtu
aj harmonogramu, nižšie hodnoty znamenajú vyššiu výkonnosť v postupe realizácie
projektu.

02 Dátum rozhodnutia o výstavbe je zvyčajne medzi dokončením štúdií pred

výstavbou a začatím verejného obstarávania. Keďže tieto projekty prešli niekoľkými
čiastkovými cieľmi v plánovaní a realizácii, určili sme dátumy rozhodnutia o výstavbe
konkrétneho projektu na základe dokumentácie a poznatkov z predchádzajúcich
auditov 42. Výber iného dátumu rozhodnutia o výstavbe by mohol ovplyvniť výsledok
analýzy. Keďže týchto šesť analyzovaných veľkých dopravných projektov
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ ešte nie je dokončených, na účely týchto analýz
sme ich považovali za projekty, pri ktorých už nevzniknú žiadne ďalšie prekročenia
nákladov alebo harmonogramu až do ich dokončenia a uvedenia do prevádzky.

03 Hoci porovnanie v našej analýze je založené na dátume rozhodnutia o výstavbe,

v osobitnej správe o dopravných infraštruktúrach EÚ 43 sa porovnanie vykonalo oproti
údajom o rozpočte a harmonograme uvedeným v prvých pôvodných plánovacích
dokumentoch. V prípade väčšiny projektov sa takéto plánovanie uskutočnilo pred
dátumom rozhodnutia o výstavbe, ktorý sme my v tejto analýze brali ako referenčný
bod.

04 V tabuľke 9 sa uvádza prehľad kľúčových ukazovateľov použitých na analýzu

šiestich vybraných veľkých dopravných projektov spolufinancovaných z prostriedkov
EÚ.

42

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete.

43

Osobitná správa EDA č. 10/2020 Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie
megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete.
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Tabuľka 9 – Kľúčové ukazovatele pre analýzu šiestich projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ

Čiastkový cieľ
v rozhodnutí
o výstavbe

Rok
rozhodnutia
o výstavbe
(A)

Odhadované
náklady
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(mld. EUR)
(B)

Odhadované
náklady
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
v hodnotách
z roku 2019
(mld. EUR)2
(C)

Najnovší
odhad
nákladov
v hodnotách
z roku 2019
(v mld. EUR)2
(D)

Odhadovaný
rok uvedenia
do prevádzky
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(E)

Odhadovaný
harmonogram
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(E – A + 1)

Aktuálny odhad
roku uvedenia
do prevádzky
(F)

Aktuálny odhad
harmonogramu
(F – A + 1)

Projekt
dopravnej
infraštruktúry

Druh dopravy

Spolufinancujúce
členské
štáty

Basque Y

Železnice

Španielsko

Prvé pridelenie
finančných
prostriedkov
na stavebné práce

2006

4,2

4,6

6,5

2010

5

2023

18

2011

7,51

8,5

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Brennerský
úpätný tunel

Železničný
tunel

Rakúsko,
Taliansko

Konečný odhad
nákladov pred
udelením
povolenia
na začatie výstavby
v hlavnom tuneli

Tunel
cez úžinu
Fehmarn Belt

Železničný/
cestný
ponorený
tunel

Dánsko

Podpísanie štátnej
zmluvy o výstavbe
medzi Dánskom
a Nemeckom

2008

4,4

5,0

7,6

2018

11

2029

22

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)

Lyon – Turín

Železničný
tunel

Francúzsko,
Taliansko

Dohoda
o financovaní
a stanovenie
nového
predkladateľa
projektu výstavby

Rail Baltica

Železnice

Estónsko,
Lotyšsko,
Litva

Medzivládna
dohoda podpísaná
Estónskom,
Lotyšskom a Litvou
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Projekt
dopravnej
infraštruktúry

Prieplav
Seine-Nord
Europe

Druh dopravy

Vnútrozemská
vodná cesta

Spolufinancujúce
členské
štáty

Francúzsko

Čiastkový cieľ
v rozhodnutí
o výstavbe

Odhad nákladov
na projekt
v nadväznosti
na rozhodnutie
o realizácii
projektu v rámci
tradičného
obstarávania

Rok
rozhodnutia
o výstavbe
(A)

Odhadované
náklady
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(mld. EUR)
(B)

Odhadované
náklady
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
v hodnotách
z roku 2019
(mld. EUR)2
(C)

Najnovší
odhad
nákladov
v hodnotách
z roku 2019
(v mld. EUR)2
(D)

Odhadovaný
rok uvedenia
do prevádzky
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(E)

Odhadovaný
harmonogram
v čase
rozhodnutia
o výstavbe
(E – A + 1)

Aktuálny odhad
roku uvedenia
do prevádzky
(F)

Aktuálny odhad
harmonogramu
(F – A + 1)

2014

4,5

4,7

5,0

2024

11

2028

15

1

Odhad nákladov bol vykonaný s použitím roku 2010 ako roku, z ktorého pochádzajú hodnoty.

2

Náklady v hodnotách z roku 2019 boli v prípade potreby vypočítané pomocou implicitných deflátorov HDP jednotlivých krajín za rok 2019 z otvorenej databanky
Svetovej banky. V prípade projektov spolufinancovaných viac ako jedným členským štátom sa inflačné úpravy vykonali podľa podielu ich spolufinancovania.

3

Odhad nákladov vo výške 7 mld. EUR zahŕňa rezervy na riziká budúceho zvýšenia nákladov, ako ich uviedli audítori v prílohe III k osobitnej správe č. 10/2020. Oficiálny
odhad predkladateľa projektu je doteraz vo výške 5,8 mld. EUR.

4

V osobitnej správe č. 10/2020 sme upozornili na riziko ďalšieho oneskorenia až do roku 2030.

5

Rok 2029 zahŕňa aj rezervu zohľadňujúcu riziká vypočítanú predkladateľom projektu vo vzťahu k oficiálnemu dátumu uvedenia do prevádzky v roku 2026.

Zdroj: EDA.
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Príloha IV – Všeobecné ukazovatele
Ukazovatele

EÚ

Počet obyvateľov (v miliónoch)1

Austrália

Kanada

Spojené štáty
americké

Švajčiarsko

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

112

3

4

215

36

HDP na obyvateľa (v tisícoch USD)1

35

55

46

82

65

Ročné investície do infraštruktúry vnútrozemskej dopravy (% HDP)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Ročné investície do cestnej infraštruktúry (v mld. EUR)4

50

14

8

4

81

Ročné investície do železničnej infraštruktúry (v mld. EUR)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

415

413

446

11

2 445

4

5

2

5

Rozloha (v tisícoch km2)2
Hustota obyvateľstva (v obyvateľoch na km2)2

Sieť cestnej dopravnej infraštruktúry (v tisícoch km)
Sieť železničnej dopravnej infraštruktúry (v tisícoch km)
Prepravené osobokilometre v cestnej doprave za rok (v miliardách)6
Prepravené osobokilometre v železničnej doprave za rok (v miliardách)6
Prepravené tonokilometre v cestnej doprave za rok (v miliardách)6
Prepravené tonokilometre v železničnej doprave za rok (v miliardách)6
Množstvo CO2 vyprodukovaného dopravou, v tonách na obyvateľa7

2

Zdroj: EDA, na základe rôznych zdrojov. World Bank Open Data, 2019. World Bank Open Data, 2018. OECD, 2017; EÚ: údaje o HDP sú z Eurostatu, 2017, a nezahŕňajú
údaje za Cyprus, Maltu, Holandsko a Portugalsko. 4 OECD, 2017; EÚ: údaje nezahŕňajú Cyprus, Maltu, Holandsko a Portugalsko. 5 OECD, 2017; EÚ: údaje nezahŕňajú Cyprus,
Holandsko a Portugalsko. 6 OECD, 2017; EÚ: Európska komisia, 2017. 7 OECD, 2017; EÚ: Európska environmentálna agentúra, 2017. 8 Európska komisia, 2018. 9 National
Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 National Transport Commission, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 švajčiarsky federálny štatistický úrad,
2020. 14 ministerstvo dopravy USA, 2018.
1

2

3
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Ilustrácia 5 – Geografické a dopravné ukazovatele za EÚ a štyri
preskúmané krajiny
Počet obyvateľov (v miliónoch)

448

328

Európska
únia

Spojené
štáty
americké

38

25

Kanada

Austrália

Rozloha (v tisícoch km2)

9
Švajčiarsko

Európska únia

4 173

Kanada

9 880

Spojené štáty americké

9 832

Austrália

7 741
41

Švajčiarsko

Dĺžka cestnej a železničnej dopravnej siete (v tisícoch km)
Európska únia

Spojené štáty americké

Austrália

Kanada

Švajčiarsko

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

Počet obyvateľov na km2

Km na obyvateľa (10 000 obyvateľov)
Cesty
Železnice

351

204
149
110

112

215

Európska Švajčiarsko
únia

36

4

3

Spojené
štáty
americké

Kanada

Austrália

Zdroj: EDA, na základe vyššie uvedených zdrojov.

92
4

16

Európska
únia

Austrália

7
Spojené
štáty
americké

11
Kanada

7
Švajčiarsko
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Príloha V – Relevantné závery a odporúčania z auditov EDA
týkajúce sa analyzovaných postupov
Stratégia
Predchádzajúce závery a odporúčania EDA
Zistili sme, že vzhľadom na oneskorenia v realizácii vybraných
veľkých dopravných projektov a ich prístupových tratí je
nepravdepodobné, že základná dopravná sieť EÚ dosiahne
do roku 2030 plnú kapacitu.
Odporučili sme, aby Komisia opätovne posúdila relevantnosť
technických požiadaviek základnej a súhrnnej siete
s prihliadnutím na zostávajúci čas na dokončenie siete. Komisia
odporúčanie prijala.
Dospeli sme k záveru, že plán Komisie strojnásobiť do roku
2030 dĺžku vysokorýchlostnej železničnej siete pravdepodobne
nebude splnený.
Odporučili sme, aby Komisia prijala realistický dlhodobý plán
zavádzania na vybudovanie zostávajúcej infraštruktúry
potrebnej na dokončenie základnej vysokorýchlostnej
železničnej siete EÚ v kontexte revízie nariadenia o TEN-T.
Komisia odporúčanie prijala.
Dospeli sme k záveru, že na úrovni EÚ bolo identifikovaných
príliš veľa tzv. základných prístavov.
Odporučili sme, aby Komisia tento počet zrevidovala s ohľadom
na zachovanie primeranej úrovne prístupnosti pre EÚ ako
celok. Komisia odporúčanie prijala.
Zistili sme, že externality spôsobené železničnou a cestnou
dopravou sa pri stanovovaní ceny, ktorú majú platiť
používatelia za prístup k infraštruktúre, nezohľadňujú v plnej
miere. To má negatívny vplyv na ciele EÚ týkajúce sa prechodu
na iné druhy dopravy.
Odporučili sme, aby Komisia podporovala rovnaké podmienky
medzi rôznymi spôsobmi dopravy tým, že v prípade potreby
zavedie dodatočné regulačné a/alebo iné opatrenia na podporu
železničnej nákladnej dopravy. Komisia odporúčanie prijala.

Správa EDA

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach, 2020

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

Osobitná správa
o námornej doprave,
2016

Osobitná správa
o železničnej
nákladnej doprave,
2016
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Koordinácia
Predchádzajúce závery a odporúčania EDA
Dospeli sme k záveru, že o tom, či a kedy sa
bude budovať vysokorýchlostná železničná
infraštruktúra, rozhodujú členské štáty. Práce
na vysokorýchlostných železničných
hraničných priechodoch sa neukončili
koordinovaným spôsobom.
Odporučili sme, aby Komisia prijala nápravné
opatrenia, ak by sa projekty na prioritných
úsekoch nezačali realizovať podľa
dohodnutého harmonogramu, ak by sa
oneskorili, alebo ak by problémy
s koordináciou pozdĺž rôznych hraníc mohli
zabrániť uvedeniu trate do prevádzky podľa
plánu. Komisia odporúčanie prijala.
Dospeli sme k záveru, že Európska komisia
má obmedzené právne nástroje
na presadzovanie dokončenia siete do roku
2030.
Odporučili sme, aby Komisia zaviedla
ustanovenia na posilnenie súladu medzi
národnými dopravnými plánmi a záväzkami
TEN-T s cieľom zabezpečiť riadne
presadzovanie a vykonávanie nariadenia
o TEN-T. Komisia odporúčanie prijala.

Správa EDA

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

Švajčiarsko a USA:
regionálne plány sa
vypracúvajú
na základe
usmernení, ktoré
poskytuje
federálna úroveň,
a následne sa jej
zasielajú.

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Austrália:
databázu projektov
spravuje nezávislá
agentúra.

Dospeli sme k záveru, že bez ohľadu
na priestor na zlepšenie, vykonávacie
rozhodnutia boli krokom k účinnejšiemu
dohľadu nad tým, ako členské štáty
dokončujú koridory základnej siete.
Odporučili sme posilniť úlohu európskych
koordinátorov posilnením presadzovania
pracovných plánov pre koridor, v ktorých sú
vyzdvihnuté prioritné úseky, umožnením ich
prítomnosti na kľúčových rokovaniach
správnych rád a zlepšovaním ich úlohy
v oblasti oznamovania cieľov politiky TEN-T.
Komisia odporúčanie prijala.

Zistený postup

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Austrália
a Švajčiarsko:
federálna úroveň
je zastúpená
v dozorných
radách a riadiacich
výboroch
projektov, na ktoré
poskytuje finančné
prostriedky.
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Výber
Predchádzajúce závery a odporúčania EDA
Dospeli sme k záveru, že ani pri jednej
z dopravných infraštruktúr (HDI) v našej
vzorke neboli analýzy nákladov a prínosov
riadne využité ako nástroj pri rozhodovaní
o HDI ako celku.
Odporučili sme, aby Komisia vyžadovala
spoľahlivú, komplexnú a transparentnú
celkovú analýzu sociálno-ekonomických
nákladov a prínosov za jednotlivé
megaprojekty ako celok okrem podrobných
analýz týkajúcich sa jednotlivých úsekov.
Komisia odporúčanie neprijala.
Zistili sme, že kvalita posudzovania potrieb
investícií do vysokorýchlostných železníc
v členských štátoch je nízka a rozhodnutia
o výstavbe sú vnútroštátne a politické a len
zriedka sa zakladajú na náležitej analýze
nákladov a prínosov.
Odporučili sme, aby Komisia podmienila
spolufinancovanie EÚ posúdením potreby
vysokorýchlostných tratí. Komisia toto
odporúčanie prijala sčasti.
Dospeli sme k záveru, že v prípade polovice
kontrolovaných finančných prostriedkov sa
prístavné infraštruktúry nevyužívali alebo sa
využívali veľmi nedostatočne. To zase
poukazuje na nedostatky v ex ante
posudzovaní potrieb.
Odporučili sme, aby Komisia financovala
prístavné infraštruktúry okrem spojení
s vnútrozemím len za osobitných podmienok
vrátane preukázanej potreby a preukázanej
pridanej hodnoty EÚ. Komisia toto
odporúčanie prijala sčasti.
Zistili sme, že spolufinancovanie EÚ sa
poskytuje veľkým dopravným projektom
prostredníctvom početných opatrení, a to
aj v dôsledku sedemročného programového
obdobia EÚ. Tento spôsob
spolufinancovania vedie k duplicite.
Odporučili sme, aby Komisia riadila výber
opatrení, ktoré sú súčasťou megaprojektov

Správa EDA

Zistený postup

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

Všetky krajiny
vybrané
na preskúmanie:
nespracované
údaje a sprievodné
analýzy, ktoré
používajú
predkladatelia
projektov, sa
predkladajú spolu
so žiadosťou
a orgány
na federálnej
úrovni zopakujú
analýzu, pričom
overujú
spoľahlivosť údajov
a zvolených
predpokladov.

Osobitná správa
o námornej doprave,
2016

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Kanada: žiadosť
podávaná v dvoch
krokoch znižuje
riziko
administratívnej
záťaže.
Austrália
a Švajčiarsko: sú
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Predchádzajúce závery a odporúčania EDA

Správa EDA

tak, aby sa zvýšila efektívnosť riadenia.
Komisia odporúčanie neprijala.

Zistený postup
zavedené
mechanizmy
na prepojenie
obdobia
oprávnenosti
financovania
s dlhým časovým
rámcom realizácie
veľkých dopravných
projektov.

Monitorovanie
Predchádzajúce závery a odporúčania EDA
Dospeli sme k záveru, že efektívnosť
realizácie veľkých dopravných projektov je
nízka a v rámci Komisie neexistuje žiadny
osobitný útvar zameraný na veľké dopravné
projekty, ktorý by usmerňoval
predkladateľov projektov.

Správa EDA

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

USA: osobitne
určení manažéri
dohľadu
nad projektmi
a automatický
mechanizmus
na posilnenie
monitorovania.

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

Švajčiarsko:
pokročilé
mechanizmy
monitorovania
výkonnosti.

Odporučili sme, aby Komisia zriadila takýto
útvar. Komisia odporúčanie neprijala.
Dospeli sme k záveru, že prekročenie
nákladov a oneskorenia pri výstavbe
vysokorýchlostných železničných tratí, ktoré
boli predmetom auditu, boli normou
a že po vybudovaní tratí trvalo dlhý čas, kým
boli uvedené do prevádzky.
Dospeli sme k záveru, že Komisia stále
podmieňuje spolufinancovanie EÚ výhradne
dosiahnutím výstupov.
Odporučili sme, aby Komisia zahrnula
do budúcich vykonávacích rozhodnutí
vyhlásenie o očakávaných výsledkoch (napr.
prechod na iné druhy dopravy, ciele
prognózy dopravy). Komisia toto
odporúčanie prijala sčasti.
Odporučili sme, aby Komisia podmienila
spolufinancovanie EÚ prijímateľom nielen
zabezpečením výstupov, ale aj s dosiahnutím
ohlásených výsledkov. Komisia odporúčanie
neprijala.

Zistený postup

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

USA: stanovenie
ukazovateľov
výsledkov
pri výbere
projektov
a pri vypracúvaní
návrhov dohôd
o grante.
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Ex post hodnotenie
Predchádzajúce závery a odporúčania EDA
Dospeli sme k záveru, že Komisia nevykonáva
žiadne systematické ex post hodnotenia
jednotlivých veľkých dopravných projektov.
Odporučili sme, aby Komisia zahrnula
do vykonávacích rozhodnutí záväzok
všetkých členských štátov poskytnúť jej
výsledky ex post hodnotení. Komisia toto
odporúčanie prijala sčasti.

Správa EDA

Osobitná správa
o dopravných
infraštruktúrach EÚ,
2020

Odporučili sme, aby Komisia zaviedla
výkonnostný bonus pre prijímateľov, ak by sa
na základe ex post hodnotenia dalo
preukázať, že očakávané výsledky boli
prekročené. Komisia odporúčanie neprijala.

Osobitná správa
o vysokorýchlostných
železniciach, 2018

Odporučili sme, aby Komisia častejšie
vykonávala ex post posúdenia vplyvu, aby sa
mohli vyvodiť ponaučenia o tom, ako
efektívnejšie vykonávať TEN-T. Komisia
odporúčanie prijala.

Osobitná správa
o TEN-T, 2005

Zdroj: EDA.

Zistený postup
USA:
predkladatelia
projektov sú
povinní vykonať
ex post posúdenie,
ktorého náklady sú
oprávnenými
výdavkami v rámci
grantového
programu.
Nórsko: nezávislí
výskumní
pracovníci
vykonávajú ex post
hodnotenia
na základe
základného
scenára
stanoveného
vo fáze plánovania.
Francúzsko:
ex post hodnotenia
majú povinnosť
vykonávať
predkladatelia
projektov
(Bilan LOTI).
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Príloha VI – Zloženie panelu expertov
Experti

Organizácia/inštitúcia

Austrália
Peter Abelson

výkonný riaditeľ Applied Economics P/L a člen Economic
Society of Australia

Stephen Alchin

riaditeľ SD Alchin Advisory Pty Ltd

Martin Locke

mimoriadny profesor, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

John Stanley

mimoriadny profesor, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

Peter Thornton
Marion Terrill

riaditeľ Transportation Associates Pty Ltd
riaditeľka programu pre dopravu a mestá, Grattan Institute

Kanada
Mary R. Brooks

emeritná profesorka, Rowe School of Business, Dalhousie
University, Halifax

G. Kent Fellows

odborný asistent a zástupca riaditeľa programu (Canadian
Northern Corridor), School of Public Policy, University of
Calgary

Anthony Perl
Matti Siemiatycki

profesor, Simon Fraser University, Vancouver
profesor, University of Toronto, Toronto

Švajčiarsko
Brian T. Adey

profesor, Institute of Construction and Infrastructure
Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Crozet

emeritný profesor, Institute of Political Studies (University
of Lyon, Francúzsko)

Heinz Ehrbar

odborný asistent, Institute of Construction and
Infrastructure Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Putallaz

generálny riaditeľ konzultanskej firmy IMDM (Švajčiarsko)
a odborný asistent, University of Applied Sciences
St. Pölten (Rakúsko)

Spojené štáty americké
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

konzultant pre sektor medzinárodnej dopravy
so zameraním na železničné služby, Behr & Associates Inc.
doktorand, University of Antwerp
podpredseda pre politiku a financie, Eno Center for
Transportation
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Analýza výkonnosti šiestich
veľkých dopravných projektov
spolufinancovaných EÚ z hľadiska
nákladov a harmonogramu
Zdroj: EDA.

Oxford Global Projects Ltd.
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Akronymy a skratky
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (Lepšie využívanie
investícií na podporu rozvoja) (Spojené štáty americké)
CINEA: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie
EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF: európske štrukturálne a investičné fondy
Eurostat: Štatistický úrad Európskej únie
FHWA: Federal Highway Administration (federálna správa ciest) (Spojené štáty
americké)
FOT: Federálny úrad pre dopravu (Švajčiarsko)
FTA: Federal Transit Administration (federálna správa pre tranzit) (Spojené štáty
americké)
GR ENV: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie
GR REGIO: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku
GR MOVE: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre mobilitu a dopravu
HDP: hrubý domáci produkt
IA: Infrastructure Australia
INEA: Výkonná agentúra pre inovácie a siete
INFRA: Infrastructure for Rebuilding America (Infraštruktúra pre obnovu Ameriky)
(Spojené štáty)
KF: Kohézny fond
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (zákon o zameraní vnútornej
prepravy) (Francúzsko)
MMF: Medzinárodný menový fond
NPA: Národná partnerská dohoda (Austrália)
NPE: Nástroj na prepájanie Európy
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NRLA: projekt nového železničného spojenia cez Alpy
NTNU: Nórska univerzita vedy a technológie
OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
STEP: program rozširovania siete (Švajčiarsko)
TEN-T: transeurópska dopravná sieť
TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Investície
do dopravy na oživenie hospodárstva) (Spojené štáty americké)
VFR: viacročný finančný rámec
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Glosár
Analýza nákladov a prínosov: odhadované náklady na navrhované opatrenia
v porovnaní s prínosmi, ktoré má zabezpečiť.
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie:
Nástupnícka agentúra Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA), ktorú vytvorila
Európska komisia s cieľom riadiť technické a finančné vykonávanie programu NPE
a nástupníckych programov.
Európska zelená dohoda (európsky ekologický dohovor): stratégia rastu, ktorú EÚ
prijala v roku 2019 s cieľom dosiahnuť, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna.
Európske štrukturálne a investičné fondy: päť hlavných fondov EÚ, ktorými sa
spoločne podporujú hospodársky rozvoj v EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja,
Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a Európsky námorný a rybársky fond.
Európsky fond regionálneho rozvoja: fond EÚ na posilnenie hospodárskej a sociálnej
súdržnosti v EÚ financovaním investícií, ktoré znižujú nerovnováhu medzi regiónmi.
Grant: nenávratná platba z rozpočtu EU v prospech prijímateľa na realizáciu
oprávneného projektu alebo programu.
Kohézny fond: fond EÚ na zníženie hospodárskej a sociálnej nerovnosti v EÚ
prostredníctvom financovania investícií v členských štátoch, ktorých hrubý národný
dôchodok na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: mechanizmus finančnej podpory EÚ
na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19 a stimuláciu
oživenia pri súčasnej podpore zelenej a digitálnej transformácie.
Nástroj na prepájanie Európy (NPE): nástroj, z ktorého sa poskytuje finančná pomoc
na vytvorenie udržateľnej a prepojenej infraštruktúry v odvetví energetiky, dopravy
a informačných a komunikačných technológií.
Predkladateľ projektu: verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za realizáciu
veľkého projektu infraštruktúry vrátane žiadostí o environmentálne a stavebné
povolenia a za akékoľvek dostupné vnútroštátne finančné prostriedky a finančné
prostriedky EÚ.
Priame riadenie: riadenie fondu alebo programu EÚ len Komisiou na rozdiel od
zdieľaného riadenia alebo nepriameho riadenia.
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Referenčná hodnota: referenčný bod alebo norma, na základe ktorej možno hodnotiť
výkonnosť alebo dosiahnuté výsledky.
Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility: stratégia EÚ navrhnutá v roku 2020
na dosiahnutie 90 % zníženia emisií súvisiacich s dopravou do roku 2050
prostredníctvom konkurencieschopnejšieho, bezpečnejšieho, prístupnejšieho a cenovo
dostupnejšieho systému dopravy.
TEN-T (transeurópske dopravné siete): plánovaný súbor sietí cestnej, železničnej,
leteckej a vodnej dopravy v Európe. Siete TEN-T sú súčasťou širšieho systému
transeurópskych sietí (TEN), ktoré zahŕňajú aj telekomunikačnú sieť (TEN)
a energetickú sieť.
Ukazovateľ: informácie použité na meranie alebo posúdenie aspektu výkonnosti.
Viacročný finančný rámec: výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené priority
(na základe cieľov príslušnej politiky) a stropy, spravidla na sedemročné obdobie.
Predstavuje štruktúru, v rámci ktorej sa stanovujú ročné rozpočty EÚ, a obmedzuje
výdavky v každej kategórii výdavkov. Súčasný VFR sa vzťahuje na obdobie 2021 – 2027.
Výkonná agentúra: organizácia zriadená a riadená Komisiou na obmedzenú dobu,
aby vykonávala v jej mene a na jej zodpovednosť stanovené úlohy súvisiace
s programami alebo projektmi EÚ.
Zdieľané riadenie: spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom na rozdiel od priameho
riadenia Komisia deleguje vykonávanie úloh na členské štáty, pričom nesie konečnú
zodpovednosť.
Zrušenie viazanosti: zrušenie celého nevyužitého záväzku alebo jeho časti, ktoré
vykonáva Komisia.
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Tím EDA
V tomto preskúmaní EDA s názvom Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej
infraštruktúry: medzinárodné porovnanie sa vyzdvihujú príklady medzinárodnej praxe
a identifikujú výzvy, ktorým bude Komisia čeliť pri podpore týchto projektov
v budúcnosti.
Túto správu prijala komora II, ktorá sa špecializuje na výdavkové oblasti investícií
na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia a ktorej predsedá členka EDA Iliana Ivanova.
Úloha sa vykonávala pod vedením členky EDA Annemie Turtelboom, podporu jej
poskytli vedúca kabinetu Florence Fornaroli a atašé kabinetu Celil Ishik, hlavný
manažér Helder Faria Viegas, vedúci úlohy Guido Fara a audítori Manja Ernst,
Nils Odins a Luc T'Joen. Jazykovú podporu poskytol Adrian Williams.

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

Veľké projekty v oblasti infraštruktúry zohrávajú
kľúčovú úlohu pri realizácii transeurópskej
dopravnej siete EÚ. V tomto preskúmaní
porovnávame rámec EÚ upravujúci realizáciu
týchto projektov s vybranými krajinami
a opisujeme postupy, ktoré by Komisiu a tvorcov
politík mohli inšpirovať a v prípade potreby by
mohli byť prispôsobené kontextu EÚ.
Neobjavili sme žiadny postup, ktorým by sa mohli
riešiť slabé stránky EÚ v súvislosti so stratégiou.
Pokiaľ však ide o procesy týkajúce sa koordinácie,
výberu, monitorovania a ex post hodnotenia,
vyzdvihujeme relevantné príklady.
Takisto sme analyzovali prekročenie rozpočtu
a oneskorenie harmonogramu v šiestich
projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.
V globálnom meradle je prekročenie rozpočtu
v štyroch z týchto projektov menšie,
no oneskorenia harmonogramu vo väčšine
projektov je v priemere dlhšie.
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