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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen:

A. ottaa huomioon strategisen tarpeen nykyaikaistaa Euroopan unionin infrastruktuureja ja 
erityisesti liikenne- ja logistiikkainfrastruktuureja ja -palveluja – TEN-T-
infrastruktuurihankkeiden tapaisista laajan mittakaavan verkostoista paikallisempiin 
kohteisiin, kuten satamiin, lentokenttiin, logistisiin ja intermodaalisiin yhteyksiin sekä 
kaupunkiliikenteen infrastruktuureihin (pysäköintialueisiin, paikallisrautateihin, 
raitiovaunuihin, maanalaisiin, linja-autoihin sekä paikallisiin julkisiin liikennepalveluihin) 
– jotka huomattavien rahoituksellisten vaikutustensa vuoksi rasittavat jäsenvaltioiden 
talousarviota entisestään,

B. ottaa huomioon esimerkiksi tulevien vuosien valtavat, yhteisön omat varat ylittävät 
rahoitustarpeet TEN-T-infrastruktuurihankkeita varten, joiden arvioidaan olevan 
600 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä (225 miljardia euroa ainoastaan 
30 ensisijaista hanketta varten, josta 140 miljardia euroa ajanjaksolla 2007–2013); katsoo, 
että kyseiset tarpeet voidaan kattaa ainoastaan turvautumalla useisiin lähteisiin, joihin 
kuuluu monia julkisia ja yksityisiä toimijoita, ja hyödyntämällä yhteisön tukien suomia 
rahoitusmahdollisuuksia,

C. ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä 
säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla 
(KOM(2004)0475), jolla pyritään julkisten investointien edistämiseen alalla kasvattamalla 
yhteisön yhteisrahoituksen osuutta,

D. ottaa huomioon joissakin jäsenvaltioissa vuosien varrella saadut kokemukset julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista – sekä sopimusperusteisista 
yhteistyösopimuksista että laitosten yhteistyösopimuksista – erityisesti liikenneprojektien 
alalla ja varsinkin sopimuspohjaisten julkisten ja yksityisten yhteisyösopimusten myötä, 
joiden avulla julkiset viranomaiset voivat optimoida julkisten varojen rahallisen 
hyödyntämisen ja jakaa riskit yksityisten kumppaneiden kanssa,

E. ottaa huomioon, että kyseinen ilmiö esiintyy eri muodoissa, jotka vaativat yhä 
suuremmassa määrin erityisten yhteisön periaatteiden ja normien soveltamista, ja että se 
on aikaansaanut säännöstön, jolle on annettava jokin alustava muoto, vaikka on syytä 
antaa sen kehittyä,

F. katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyillä voidaan ja pitää 
edistää julkisten palvelujen laatua ja jatkuvuutta julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
riskinjakojärjestelyiden avulla,

G. katsoo, että liikenneinfrastruktuurin kustannustehokkuuden maksimoimiseksi on kuitenkin 
välttämätöntä edistää yksityissektorin mahdollisimman kattavaa osallistumista 
infrastruktuurien suunnitteluun, rakentamiseen, hallintoon ja rahoittamiseen avointen 
tarjouspyyntö-, tarjouskilpailu- ja sopimuksentekomenettelyjen kautta,
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H. ottaa huomioon, että Eurostatin mukaan ensisijaisia riskityyppejä (muun muassa 
rakentamiseen, saatavuuteen ja kysyntään liittyvät riskit) arvioitaessa käytetään kriteeriä, 
jolla määritellään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjen vaikutus 
jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpitoon,

I. ottaa huomioon, että julkisten ja yksityisten yhteistyösopimusten yhteydessä julkiset 
yritykset ja laitokset eivät ehkä ole oikeutettuja saamaan yhteisön lainoja, koska ne eivät 
vastaa rakennuskustannuksista, kun taas yksityiset yritykset ja laitokset eivät mahdollisesti
ole oikeutettuja saamaan kyseisiä lainoja, koska niille maksetaan kapasiteetin 
saatavuudesta maksettavia korvauksia rakennuskustannusten kattamiseksi,

J. ottaa huomioon, että Euroopan laajuisia verkkoja koskevien hankkeiden suunnittelu-, 
päätöksenteko- ja rakennusvaiheet voivat hyvin jatkua myös lainanannon aikaisen 
rahoituskehyksen jälkeen,

1. katsoo, että komission olisi hyväksyttävä oikeusväline, jossa määritetään suuntaviivat sekä 
nykyisen lainsäädännön ja periaatteiden että unionissa toimivien erityyppisten julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien perustana olevien määritelmien ja peruskäsitteiden 
yhteensovittamiseksi; toteaa, että näiden suuntaviivojen on koskettava sekä 
sopimusperusteisia että laitosten yhteistyösopimuksia, jotta taataan yhtäläinen kohtelu ja 
yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että jäsenvaltioille ja niiden paikallisille 
viranomaisille on annettava mahdollisimman suuri vapaus päättää sopimusperusteisista tai 
laitosten yhteistyösopimuksia koskevista kysymyksistä toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;

2. katsoo, että laitosten sopimuksiin perustuvia ja sopimusperusteisia julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksia koskevan oikeusvälineen avulla olisi pyrittävä laatimaan 
luettelo julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia koskevista parhaista ja 
huonoimmista käytänteistä, jotka liittyvät erityisesti yksityisen tai julkisen taikka 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteisyrityksen valintaan sopimuspuoleksi, ja 
määrittelemään tapaukset, joihin voidaan soveltaa niin sanottua in-house-ratkaisua;

3. katsoo, että sopimusperusteisten yhteistyösopimusten tapauksessa julkisella sektorilla olisi 
tehtävä vertailu ja hintalaatusuhteen tutkimus ennen julkisten ja yksityisten 
yhteisyösopimusten yhteydessä toteutettavien hankkeiden käynnistämistä; katsoo lisäksi, 
että sopimusperusteisten yhteistyösopimusten tapauksessa – jotka on ymmärrettävä 
laajemmassa merkityksessä siten, että mainittuihin sopimuksiin kuuluvat myös sellaisten 
julkisten palvelujen hankintasopimukset, jotka edellyttävät infrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista ja joiden toimeksisaajien tuloista suurin osa on peräisin julkisten 
viranomaisten suorista maksuista – suuntaviivojen määrittämiseen tarkoitetun 
oikeusvälineen pitäisi koskea yksityisen sopimuspuolen valintavaihetta vahvistamalla –
tekemättä niistä kuitenkaan sitovia – useita esimerkkejä parhaista käytännöistä julkisia 
viranomaisia ja yksityisiä toimijoita varten; katsoo, että edellä mainituissa suuntaviivoissa 
pitäisi lisäksi määritellä sopimuskehykseen sopimuksen myöntämisvaiheessa sovellettavat 
periaatteet noudattaen kielteistä lähestymistapaa ja määritellen sellaiset toiminnot ja 
sopimuskäytännöt, jotka ovat tai saattavat olla ristiriidassa yhteisön oikeuden 
periaatteiden kanssa; katsoo, että suuntaviivojen olisi edistettävä voittojen ja riskien 
jakamista tasapuolisesti ja kohtuullisesti julkisten ja yksityisten osapuolten välillä, millä 
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estetään, ettei julkiselle osapuolelle aiheudu vahinkoa, jota ei voida hyväksyä; katsoo 
lisäksi, että komission olisi tarjottava esimerkkejä parhaista käytännöistä, mitä tulee 
riskien jakamiseen julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä;

4. korostaa, että Euroopan unionin tasolla olisi määriteltävä selkeästi, mitä "eturistiriidalla"
tarkoitetaan, jotta voitaisiin varmistaa riskien jakautuminen kohtuullisesti ja tasapuolisesti;

5. katsoo, että laitosten yhteistyösopimusten kohdalla – ottaen huomioon niitä koskevan 
nykyisen oikeudellisen epävarmuuden erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteisyrityksiä koskevassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
(asiassa C-26/03, Stadt Halle ja RPL Lochau, 11. tammikuuta 2005 annettu tuomio) –
pitäisi tiettyjen jäsenvaltioiden asiaa koskevien kokemusten perusteella vahvistaa 
tällaisten sopimusten oikeudellinen asema erityisellä oikeusvälineellä, jolla selkeytetään
sovellettavia säännöksiä ja yhteisön normien ja periaatteiden sekä yhtiöoikeuden, 
kilpailuoikeuden sekä julkisten hankintojen ja toimilupien alaa koskevan lainsäädännön 
välistä yhteyttä; katsoo, että tämän oikeusvälineen kohdalla olisi noudatettava asiassa C-
107/98, Teckal, 18. marraskuuta 1999 annetussa tuomiossa vahvistettuja kriteerejä, 
paikallisten viranomaisten hallinnollisen vapauden periaatetta ja jäsenvaltioiden 
yksinomaista toimivaltaa varsinkin omistusjärjestelmiin liittyvissä asioissa; katsoo, että 
yhteisyritysten toimintaa koskevan oikeusvälineen perusteella olisi tehtävä ero julkisessa 
ja yksityisessä toimintaympäristössä toimivia yhteisyrityksiä koskevien säännösten välillä;

6. vaatii, että toimilupien saajien ristiintukeminen – koska tällä menettelyllä on mahdollista 
rahoittaa kannattamattomia alueellisia infrastruktuureja kannattavien infrastruktuurien 
tuloilla ilman, että joudutaan turvautumaan liian suuressa määrin julkisiin varoihin, joiden 
saanti on nykyään vaikeaa julkisia hankintoja koskevan direktiivin soveltamisen vuoksi –
pidetään kokonaan erillisenä julkisen ja yksityisen yhteistyön muotona ja että sen 
oikeudellinen asema vahvistetaan sellaisena;

7. toivoo, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten kansalliset 
kirjanpitojärjestelyt helpottavat EU:n infrastruktuurien nykyaikaistamisen rahoittamista, 
vaikkakin noudattaen alijäämiä ja velkaa koskevia Maastrichtin sitoumuksia 
(lehdistötiedote STAT/STAT/18);

8. vaatii, että laitosten yhteistyösopimuksiin liittyvässä toiminnassa (esimerkiksi julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteisyritykset) yksityinen sopimuspuoli valitaan avoimella ja 
julkisella menettelyllä ja että sen yhteydessä vahvistetaan myös tulevissa julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteisyrityksen ja sen yksityisen sopimuspuolen välisissä 
liikesuhteissa noudatettavat kriteerit (puuttuminen päällekkäisiä tarjouskilpailuja 
koskevaan ongelmaan);

9. kehottaa komissiota varmistamaan valtiontukia koskevan yhteisön valvontavallan nojalla, 
että tukien myöntämiseen ei liity minkäänlaista toimijoihin kohdistuvaa syrjintää, olipa 
sitten kyse yksityisistä tai julkisista toimijoista taikka yksityisten ja julkisten toimijoiden 
yhteenliittymistä;

10. korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia koskevasta Eurostatin 
päätöksestä johtuvien vaatimusten täyttäminen ei yksin riitä, vaan olisi annettava myös 
lisäohjeita hankkeisiin liittyvien riskien kvantifioinnista, jotta voitaisiin estää Maastrichtin 
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kriteerien mahdollinen kiertäminen;

11. uskoo, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten vipuvaikutus kasvaa
huomattavasti, kun tulevassa rahoituskehyksessä (2007–2013) EU:lla on käytettävissään 
2 907 miljoonaa euroa vuosittain TEN-T-rahoitusta varten, kun taas sillä nykyisellä 
rahoitusnäkymäkaudella on käytettävissään 600 miljoonaa euroa sekä erityinen 
lainatakuurahasto, joka on suunniteltu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten 
erityistarpeita varten sekä lisäksi EU:lle on asetettu korkeammat enimmäismäärät TEN-T-
hankkeiden rahoitusosuuksille;

12. kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia yhdistämään asiantuntemuksensa ja 
levittämään sitä erityisesti niissä valtioissa, joiden viranomaiset eivät tunne julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia;

13. katsoo, että nykyisiä sääntöjä yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä julkisten ja 
yksityisten yhteistyösopimusten yhteydessä olisi tarkistettava, jotta voidaan poistaa 
kyseisen tukimuodon tehokkaan käytön esteet.
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