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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να ενσωματώσει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη τη στρατηγική ανάγκη του εκσυγχρονισμού των υποδομών της Ένωσης 
και ειδικότερα των υποδομών και των υπηρεσιών των μεταφορών και της εφοδιαστικής -
από ευρείας κλίμακας δίκτυα όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) σε 
συγκεκριμένες, όπως λιμένες και αερολιμένες, πλατφόρμες εφοδιαστικής και κομβικές 
πλατφόρμες και σε εκείνες που έχουν σχέση με τις αστικές μεταφορές (χώροι 
στάθμευσης οχημάτων, τοπικές σιδηροδρομικές γραμμές, γραμμές τραμ, υπόγειοι 
σιδηρόδρομοι, λεωφορεία και τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς) - οι οποίες λόγω των 
τεράστιων χρηματοδοτικών διαστάσεών τους δημιουργούν αυξανόμενη πίεση στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών,

Β. έχοντας υπόψη, για παράδειγμα, τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες - πέραν των ίδιων 
πόρων της Κοινότητας - κατά τα προσεχή έτη για τα έργα υποδομής των TEN-T τα οποία 
υπολογίζονται σε 600 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο έως το 2020 
(συμπεριλαμβανομένων 225 δισεκατ. ευρώ για τα 30 έργα προτεραιότητας, από τα οποία 
140 δισεκατ. ευρώ στην περίοδο 2007-2013), ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν 
χωρίς να χρησιμοποιηθεί ποικιλία πόρων που προέρχονται από διάφορες πηγές τόσο 
δημόσιες όσο και ιδιωτικές μέσω του χρηματοδοτικού κινήτρου των κοινοτικών 
επιδοτήσεων,

Γ. έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής 
οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και 
ενέργειας (COM(2004)0475), πρόταση η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση των δημόσιων 
επενδύσεων στον τομέα μέσω της αύξησης του ποσοστού κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης,

Δ. έχοντας υπόψη την πείρα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - αφενός 
"συμβατικών" και αφετέρου "θεσμικών" - που αποκτήθηκε επί σειρά ετών σε ορισμένα 
κράτη μέλη ειδικά στον τομέα των έργων μεταφορών και ειδικότερα μέσω συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφήν συμβάσεων παραχώρησης, ως μέσον για τις 
δημόσιες αρχές προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αξία των χρημάτων των δημόσιων 
πόρων και να καταμεριστούν τους κινδύνους με τους ιδιώτες εταίρους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το φαινόμενο λαμβάνει διάφορες μορφές οι οποίες διαρκώς 
περισσότερο απαιτούν την εφαρμογή ειδικών κοινοτικών αρχών και κανόνων και οι 
οποίες έχουν δημιουργήσει σειρά κανόνων που χρειάζονται ένα αρχικό πλαίσιο, ακόμα 
και αν πρέπει να αφεθούν να εξελιχθούν,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν και πρέπει 
να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και τη συνέχιση των δημόσιων υπηρεσιών, 
με τη βοήθεια μηχανισμών καταμερισμού των κινδύνων μεταξύ του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα,
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των δαπανών υποδομής στον τομέα των μεταφορών, είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο 
σχεδιασμό, στην κατασκευή, καθώς και στη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των 
υποδομών μέσω διαφανών διαδικασιών έρευνας της αγοράς, πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurostat, στην ανάλυσή της του ορισμού των βασικών τύπων 
κινδύνων (κατασκευή, διαθεσιμότητα, ζήτηση), διακρίνει το κριτήριο της επίπτωσης των 
δραστηριοτήτων των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην εθνική λογιστική 
των κρατών μελών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατόν 
ορισμένοι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να μην δικαιούνται κοινοτικών 
επιδοτήσεων διότι δεν έχουν κόστος κατασκευής και ορισμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί και 
επιχειρήσεις να μην μπορούν να επωφεληθούν από τις ίδιες επιδοτήσεις διότι λαμβάνουν 
«πληρωμές διαθεσιμότητας» για την κάλυψη του κόστους κατασκευής,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στάδια σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και κατασκευής  των 
έργων διευρωπαϊκών δικτύων μπορούν να υπερβούν κατά πολύ το δημοσιονομικό 
πλαίσιο εντός του οποίου χορηγούνται οι επιδοτήσεις,

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα ήταν σκόπιμο να εγκρίνει ένα νομικό μέσον το οποίο θα 
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να συνδυασθούν η ισχύουσα νομοθεσία με 
τις υφιστάμενες αρχές καθώς και ορισμούς και βασικές έννοιες των διαφόρων μορφών 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που παρατηρούνται στην Ευρώπη και που 
εφαρμόζονται αφενός στις διάφορες πτυχές των συμβατικών συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και αφετέρου στις διάφορες μορφές των θεσμικών συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης όσο και της ομοιομορφίας μεταξύ των κρατών μελών, αφήνοντας 
στα κράτη μέλη και στις τοπικές αρχές τους τη μεγαλύτερη ελευθερία σχετικά με τους 
συμβατικούς ή θεσμικούς τρόπους εφαρμογής, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

2. εκτιμά ότι το νομικό μέσον για τις θεσμικές και συμβατικές συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάρτιση ενός καταλόγου «άριστων 
πρακτικών» και «χείριστων πρακτικών» για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά το στάδιο επιλογής του ιδιωτικού, δημόσιου ή μικτού 
συμβαλλομένου, και στον ορισμό των περιπτώσεων εφαρμογής της λεγόμενης 
«εσωτερικής» λύσης·

3. θεωρεί ότι στην περίπτωση των συμβατικών συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται για το δημόσιο τομέα μια προκαταρκτική 
σύγκριση και μια ανάλυση της σχέσης κόστους και πλεονεκτημάτων κατά την έναρξη 
ενός έργου σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα· θεωρεί εξάλλου ότι αυτή η 
κατηγορία συμβατικών συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες πρέπει να 
δοθεί η ευρύτερη έννοια των συμβάσεων παραχώρησης και μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών που επιβάλλουν την πραγματοποίηση έργων υποδομής και για τις οποίες το 
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μεγαλύτερο μέρος των κερδών του αναδόχου προέρχονται από άμεσες πληρωμές οι 
οποίες πραγματοποιούνται από το Δημόσιο, το νομικό μέσον το οποίο καθορίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να αντιμετωπίζει το στάδιο της επιλογής του 
ιδιωτικού συμβαλλόμενου, τυποποιώντας - χωρίς ωστόσο να τις καθιστά υποχρεωτικές -
ορισμένα παραδείγματα άριστων πρακτικών για τις δημόσιες αρχές και για τους ιδιώτες 
επιχειρηματίες· θεωρεί ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να 
καθορίζουν τις αρχές που εφαρμόζονται στο συμβατικό πλαίσιο, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, υιοθετώντας μια προσέγγιση προγραφής η οποία θα αναφέρει τη 
συμπεριφορά και τις συμβατικές διατάξεις που βρίσκονται σε αντίθεση, ή κινδυνεύουν 
να βρεθούν σε αντίθεση, με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου· θεωρεί περαιτέρω ότι οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμβάλουν σε ένα ισορροπημένο και δίκαιο 
καταμερισμό των κερδών και των κινδύνων μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών 
εταίρων και στην πρόληψη των απαράδεκτων ζημιών για τον δημόσιο τομέα· τέλος, 
θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να παράσχει παραδείγματα άριστης πρακτικής 
στον καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

4. υπογραμμίζει ότι η έκφραση «σύγκρουση συμφερόντων» θα πρέπει να ορίζεται με 
ακρίβεια σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση έντιμου και 
δίκαιου καταμερισμού του κινδύνου·

5. θεωρεί ότι στην περίπτωση των θεσμικών συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
δεδομένης της σημερινής νομικής ανασφάλειας, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις μικτές εταιρίες 
(απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2005 για την υπόθεση C-26/03, Stadt Halle και RPL 
Lochau), φαίνεται απαραίτητο, βάσει αξιολόγησης της σχετικής πείρας ορισμένων 
κρατών μελών, να διασφαλιστούν νομικά μέσω ενός ειδικού νομικού μέσου που θα 
διασαφηνίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται και το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών 
κανόνων και αρχών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, του δικαίου του ανταγωνισμού 
και του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των παραχωρήσεων· αυτό το μέσον θα 
πρέπει να τηρεί τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1999 για 
την υπόθεση C-107/98, Teckal, την αρχή της διοικητικής ελευθερίας των τοπικών αρχών 
και τις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, ειδικότερα όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις περί ιδιοκτησίας· θεωρεί επίσης ότι αυτό το μέσον θα πρέπει να κάνει διάκριση 
μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες των μικτών εταιριών 
γενικού συμφέροντος και εκείνων που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες ιδιωτικού 
συμφέροντος·

6. ζητεί την ανάληψη συμβάσεων παραχωρήσεων που επιτρέπει τη χρηματοδότηση των μη 
αποδοτικών υποδομών περιφερειακής ανάπτυξης με μερίσματα αποδοτικών υποδομών, 
χωρίς υπερβολική προσφυγή στις δημόσιες δαπάνες, οι οποίες σήμερα διατρέχουν 
κίνδυνο από την εφαρμογή της οδηγίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η οποία 
θεωρείται εξ ολοκλήρου ως πρωτότυπη μορφή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
και διασφαλίζεται πλήρως νομικά ως τέτοια·

7. επιθυμεί όπως οι λογιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά τις 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα διευκολύνουν, στο πλαίσιο της τήρησης των 
υποχρεώσεων του Μάαστριχτ όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος, τη χρηματοδότηση 
του εκσυγχρονισμού των υποδομών της ΕΕ (ανακοινωθέν Τύπου STAT/STAT/18)·
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8. θεωρεί ότι, για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των θεσμικών 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (παραδείγματος χάρη, μικτών εταιριών), ο 
προσδιορισμός του ιδιωτικού εταίρου πρέπει να πραγματοποιείται βάσει ανοικτών 
δημόσιων διαδικασιών και ότι, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, πρέπει να 
καθοριστούν κριτήρια τα οποία θα ρυθμίζουν τις διαδοχικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ 
της μικτής εταιρίας και του ιδιωτικού εταίρου της (πρόβλημα αλληλεπικάλυψης της 
προσφοράς)·

9. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει, μέσω του κοινοτικού ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων, η χορήγηση επιδοτήσεων να μην συνεπάγεται την επιβολή διακρίσεων 
μεταξύ των επιχειρηματιών, είτε ιδιωτών είτε δημόσιων είτε μικτών·

10. υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις απαιτήσεις που επιβάλλει η απόφαση της Eurostat 
σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
είναι απαραίτητο να δοθούν κι άλλες οδηγίες σχετικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
κινδύνων που συνδέονται με τα έργα, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη 
παράκαμψη των κριτηρίων του Μάαστριχτ·

11. πιστεύει ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα 
αυξηθεί σημαντικά όταν, κατά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013), 2,907 
εκατομμύρια ευρώ ανά έτος θα διατεθούν εκ μέρους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των  
TEN-T, σε αντίθεση με τα 600 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
περιόδου δημοσιονομικών προοπτικών, σε συνδυασμό με ένα ειδικό Ταμείο Εγγυήσεως 
Δανείων που θα προορίζεται για τις ειδικές ανάγκες των συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, και υψηλότερα ανώτατα όρια για τη συνεισφορά της ΕΕ στα έργα TEN-
T·

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συγκεντρώσουν 
την εμπειρογνωμοσύνη τους και να την διαδώσουν ειδικά στις χώρες των οποίων οι 
αρχές δεν είναι εξοικειωμένες με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

13. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων 
χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των τύπων  συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί στην αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση αυτού του είδους ενίσχυσης.
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