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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades strateegilist vajadust uuendada Euroopa Liidu infrastruktuuri, eelkõige 
transpordi infrastruktuuri ja teenuseid ning logistikat – alates ulatuslikest võrkudest, nagu 
üleeuroopalised transpordivõrgud, kuni spetsiifiliste transpordisõlmedeni, nagu sadamad 
ja lennujaamad, logistilised platvormid ja transpordiliikide vahelise ülemineku 
platvormid, ning linnatranspordi infrastruktuurini (autoparklad, kohalikud raudteeliinid, 
trammiliinid, metroo, bussid ja kohalikud ühistransporditeenused) –, mis äärmiselt 
rahamahukatena avaldavad kasvavat survet liikmesriikide eelarvetele;

B. arvestades näiteks üleeuroopaliste transpordivõrkude infrastruktuuriprojektide äärmiselt 
suurt rahastamisvajadust – väljaspool ühenduse omavahendeid – eelseisvatel aastatel, mis 
aastani 2020 ulatub arvestuslikult 600 miljardi euroni (sealhulgas 225 miljardit eurot 30 
eelisprojekti jaoks, millest 140 miljardit eurot ajavahemikus 2007–2013); selle vajaduse 
katmiseks on tingimata tarvis vahendeid erinevatest allikatest, nende seas suurelt hulgalt 
avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt ja asutustelt, keda motiveeritakse rahaliselt ühenduse 
toetustega;

C. arvestades ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja 
energiavõrkude valdkonnas (KOM (2004) 0475) ning mis kavandati ühendusepoolse 
kaasfinantseerimise määra suurendamisega julgustama avaliku sektori investeeringuid 
majandusharusse;

D. arvestades mõnedes liikmesriikides aastate jooksul saadud kogemusi avaliku ja erasektori 
vahelise partnerluse (nii lepingulise kui institutsioneeritud) alal, eriti transpordiprojektide 
valdkonnas ning eelkõige kontsessioonipõhise avaliku ja erasektori partnerluse alusel, 
mis on võimaldanud riigiasutustel optimeerida kulutusi riiklikest vahenditest ja jagada 
riske erasektoriga;

E. arvestades, et nimetatud partnerlus võtab erinevaid vorme, nõudes üha rohkem ühenduse 
asjakohaste põhimõtete ja eeskirjade rakendamist ning põhjustades reeglite süsteemi 
tekke, mis vajab algset raamistikku, ehkki neile reeglitele tuleks anda võimalus välja 
kujuneda;

F. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus saab ja peab aitama parandada avalike 
teenuste kvaliteeti ning järjepidevust meetmete kaudu, mis jagavad riske avaliku ja 
erasektori vahel;

G. arvestades, et transpordiinfrastruktuurile tehtavate kulutuste võimalikult tulemusliku ja 
tõhusa kasutamise tagamiseks on igal juhul vajalik edendada erasektori võimalikult laia 
osalust infrastruktuuride kavandamises, ehitamises, haldamises ning rahastamises 
läbipaistvate pakkumiskutsete, pakkumismenetluse ning lepingute sõlmimise abil;

H. arvestades, et Eurostat peab riski põhikategooriate (ehituse, ligipääsetavuse ja nõudlusega 
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seotud riskid) jaotumist avaliku ja erasektori partnerlusprojektide poolt liikmesriikide 
rahvamajanduse arvepidamisele avaldatava mõju kriteeriumiks;

I. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerluse puhul ei pruugi avalikud ettevõtjad ning 
asutused olla kõlblikud saama ühenduse toetust, kuna neil pole ehituskulusid, sellal kui 
eraettevõtjad ning -asutused ei pruugi olla kõlblikud saama samu toetusi, kuna nad saavad 
ehituskulusid katvat "ligipääsetavustoetust";

J. arvestades, et üleeuroopaliste võrkude projektide kavandamis-, otsustus- ja 
ehitusstaadiumid võivad kesta palju kauem kui finantsraamistik, mille raames neid 
toetatakse,

1. on seisukohal, et komisjon peaks võtma vastu suuniseid määratleva õigusliku vahendi 
eesmärgiga liita tervikuks nii olemasolevad õigusaktid ja põhimõtted kui ka määratlused 
ja põhimõisted, mis on aluseks Euroopas esinevatele avaliku ja erasektori partnerluse 
erinevatele vormidele ning mida saab kohaldada nii avaliku ja erasektori lepingulisele 
partnerlusele kui ka institutsioneeritud partnerlusele, et tagada vastavust võrdse 
kohtlemise põhimõttega ning ühtsust liikmesriikide seas, jättes samas liikmesriikidele ja 
nende kohalikele ametiasutustele võimalikult suure vabaduse lepinguliste või 
institutsioneeritud partnerluste detailide kindlaksmääramisel kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega;

2. on seisukohal, et avaliku ja erasektori institutsioneeritud ja lepingulistele partnerlustele 
kohaldatav õiguslik vahend peab püüdma kehtestada partnerlustega seotud parimate ning 
halvimate tavade kogumit, pidades eelkõige silmas eraõiguslike, avalik-õiguslike või 
avaliku sektori osalusega töövõtjate valiku etappi, ning määratleda juhud, mil võib 
rakendada "majasisest" lahendust;

3. on seisukohal, et avaliku ja erasektori lepinguliste partnerluste puhul vajab avalik sektor 
enne partnerlusprojekti käivitamist eelmist võrdlusobjekti avalikust sektorist ning 
tasuvusanalüüsi; on lisaks seisukohal, et selle kategooria avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul, mida tuleks vaadelda kontsessioonide laiemas kontekstis, et hõlmata lepingud, 
mille eesmärgiks on infrastruktuuri ülesehitust nõudvate avalike teenuste pakkumine ning 
kus suur osa kontsessionääri tuludest pärineb riigiasutuste otsemaksetest, peab suuniseid 
määratlev õiguslik vahend käsitlema eraõigusliku töövõtja valikuetappi ning tooma ära 
parimate tavade standardnäited – mis ei tohiks siiski olla siduvad – nii riigiasutuste kui 
eraettevõtjate jaoks; on seisukohal, et sellistes soovituslikes suunistes tuleks lisaks 
sätestada riigihankelepingu sõlmimisel kohaldatavad raampõhimõtted, osutades 
välistavalt, millised meetodid või lepingusätted on vastuolus või võivad sattuda vastuollu 
ühenduse õiguse põhimõtetega; on lisaks seisukohal, et sellised suunised peaksid toetama 
kasumi ja riski hästi tasakaalustatud ning õiglast jaotust avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
osapoolte vahel, et vältida vastuvõetamatut kahju avalikkusele; on lõpuks seisukohal, et 
komisjon peaks esitama parima tava näiteid riski jagamise kohta avaliku ja erasektori 
vahel;

4. rõhutab, et õiglase ja võrdse riskide jagamise huvides tuleb ELi tasandil täpselt 
määratleda väljend "huvide konflikt";

5. on seisukohal, et pidades silmas praegust õigusselguse puudumist ja võttes eelkõige 
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arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu avaliku sektori osalusega ettevõtjaid puudutavat 
kohtuasja (11. jaanuari 2005. aasta otsus kohtuasjas C-26/03, Stadt Halle ja RPL 
Lochau), peaks avaliku ja erasektori institutsioneeritud partnerlustele looma kindlama 
õigusliku aluse, mis põhineks teatud liikmesriikide sellealaste kogemuste hindamisel, 
tehes seda eraldi õigusliku vahendiga, mis selgitaks kohaldatavaid eeskirju ning ühenduse 
eeskirjade ja põhimõtete vahelist sidet äriühinguõiguse, konkurentsiõiguse ning 
riigihankelepingu- ja kontsessiooniõiguse vallas, vastates samas kohtuasjas C-107/98, 
Teckal tehtud 18. novembri 1999. aasta otsuses sätestatud kriteeriumitele, austades 
kohalike ametiasutuste haldusvabadust ning liikmesriikide ainupädevust selles vallas ja 
eelkõige omandiküsimustes; on lisaks seisukohal, et õiguslik vahend peaks eristama 
avaliku sektori osalusega ettevõtjate avalikes huvides olevale tegevusele kohaldatavaid 
eeskirju ettevõtjate erahuvides toimuvale tegevusele kohaldatavatest eeskirjadest; 

6. nõuab, et ristsubsiidiumite kasutamine kontsessioonide puhul – meetod, mis võimaldab 
rahastada mittetulunduslikke piirkondliku arengu infrastruktuure tulutoovate 
infrastruktuuride kaudu ilma liigsete riiklike kulutusteta, ning mida ohustab 
riigihankelepinguid käsitleva direktiivi rakendamine – loetakse avaliku ja erasektori 
partnerluse eraldi ja algupäraseks vormiks ning talle antakse sellisena kindel õiguslik 
alus;

7. avaldab lootust, et riikides avaliku ja erasektori partnerluslepingute suhtes rakendatavad 
raamatupidamismeetodid hõlbustavad Euroopa Liidu infrastruktuuri uuendamise 
rahastamist, tagades samas Maastrichti eelarvedefitsiidi ja riigivõla piirangutest 
kinnipidamise (pressiteade STAT/STAT/18);

8. nõuab avaliku ja erasektori institutsioneeritud partnerlusega (st avaliku sektori osalusega 
ettevõtjad) seotud toimingute korral eraõigusliku osapoole kindlaksmääramist avatud 
avaliku menetluse teel, mille käigus tuleb samuti kehtestada kriteeriumid, mis kehtivad 
edasistele ärisuhetele avaliku sektori osalusega ettevõtja ning tema eraõigusliku partneri 
vahel (et lahendada "kahekordse pakkumise" probleem);

9. kutsub komisjoni üles tagama riigiabi üle teostatava ühenduse kontrolli abil, et toetuste 
andmisel ei esineks ettevõtjate diskrimineerimist, olgu nad eraõiguslikud, avalik-
õiguslikud või nende kahe segu;

10. rõhutab, et lisaks EUROSTATi avaliku ja erasektori partnerluste arvepidamist 
reguleerivas otsuses kehtestatud nõuete täitmisele tuleb anda edasisi juhiseid projektidega 
seotud riskide kvantifitseerimiseks, et vältida võimalikku Maastrichti kriteeriumitest 
möödavaatamist;

11. usub, et avaliku ja erasektori partnerluse mõju võimendub märkimisväärselt järgmise 
finantsraamistiku perioodil (2007–2013), kui ELi eraldised üleeuroopalistele 
transpordivõrkudele on 2 907 000 000 eurot aastas võrrelduna 600 000 000 euroga aastas 
käesoleva finantsperspektiivi perioodil, ning sellele lisandub spetsiaalne laenutagatisfond, 
mille loomisel on silmas peetud avaliku ja erasektori partnerluse vajadusi, ja kõrgemad 
ELi eraldiste ülemmäärad üleeuroopaliste transpordivõrkude alaste projektide jaoks;

12. julgustab komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka kogemusi koondama ja neid 
vahendama eelkõige riikidele, kus ametiasutused ei tunne nii hästi avaliku ja erasektori 
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partnerluse funktsioneerimist;

13. on veendunud, et avaliku ja erasektori partnerlusprojektide raames ühenduse rahalise abi 
andmist reguleerivate kehtivate eeskirjade läbivaatamine on vajalik selleks, et kõrvaldada 
selle abi vormi tõhusa kasutamise takistused.
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