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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. tekintettel az Európai Unió infrastruktúrája modernizálásának stratégiai szükségességére, 
különös tekintettel a közlekedési és logisztikai infrastruktúrára és szolgáltatásokra –
beleértve a nagyszabású hálózatokat, mint amilyen a TEN-T, az egyedi, kikötőket, 
repülőtereket és logisztikai, illetve modális közlekedés-irányítási platformokat, valamint a 
városi közlekedési hálózatokat (autóparkolók, helyi vonatok, villamosvonalak, 
metróhálózatok, autóbuszok és helyi tömegközlekedési szolgáltatások) – amelyek óriási 
pénzügyi horderejük miatt egyre nagyobb nyomást jelentenek a tagállamok 
költségvetéseire,

B. tekintettel például a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) infrastrukturális 
projektjeihez az elkövetkező években szükséges – a Közösség saját forrásait meghaladó –
hatalmas pénzösszegekre, amelyeket 600 milliárd euróra becsülnek a 2020-ig terjedő 
időszakra (ebből 225 milliárd euró csak a prioritást élvező 30 projektre, amiből 140 
milliárd euró a 2007–2013 közötti időszakban), amely igényt csak a közösségi 
támogatások pénzügyi ösztönző erején keresztül a köz- és magánforrások és testületek 
széles körére alapozva lehet kielégíteni,

C. tekintettel a transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok területén történő közösségi 
pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0475), amely a közösségi társfinanszírozás 
részesedésének megnövelésével kívánja a közbefektetéseket ösztönözni az ágazatban,

D. tekintettel egyes tagállamok által az évek során a – „szerződéses” és az „intézményi” –
köz- és magánszféra közötti partnerségekkel (PPP), különösen a szállítási projektekkel 
kapcsolatosan és a közhatóságok számára a közforrások értékének optimalizálására és a 
magánpartnerekkel való kockázatmegosztásra szolgáló koncesszión alapuló PPP-ken 
keresztül szerzett tapasztalatokra,

E. mivel ez a jelenség különböző formákban jelenik meg, amelyek egyre inkább egyedi 
közösségi alapelvek és szabályok alkalmazásával járnak, és olyan szabályokat alakítottak 
ki, amelynek kereteit meg kell határozni, ugyanakkor hagyni kell magától tovább fejlődni,

F. mivel a köz- és magánszféra közötti partnerségek a köz- és a magánszféra közötti 
kockázatmegosztási mechanizmusokon keresztül hozzájárulhatnak és hozzá kell járulniuk 
a közszolgáltatás minőségének javításához és folytonosságának előmozdításához,

G. mivel a közlekedési hálózatokra fordított kiadások lehető leghatékonyabb és 
leghatásosabb felhasználása érdekében az infrastruktúra-tervezés, -kivitelezés, -
működtetés és -finanszírozás terén szükség van a magánszféra legszélesebb körű 
bevonására átlátható pályázatra való felhívási, pályázati és szerződési odaítélési 
eljárásokon keresztül,



PE 357.741v03-00 4/7 AD\578384HU.doc

HU

H. mivel az Eurostat a főbb kockázati kategóriák (kivitelezési, rendelkezésre állási, keresleti 
kockázat) felosztásának módjával foglalkozó elemzésben meghatározza a PPP-
műveleteknek a tagállamok állami számvitelére kifejtett hatását meghatározó kritériumot,

I. mivel elképzelhető, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségekben részt vevő 
közvállalkozások és -testületek azért nem részesülhetnek közösségi támogatásban, mert 
nem ők viselik a kivitelezés költségeit, míg a részt vevő magánvállalkozások és -testületek 
azért nem részesülhetnek támogatásban, mert a kivitelezés költségeire vonatkozóan 
rendelkezésre állási díjban részesülnek,

J. mivel a TEN-projektek tervezési, döntési és kivitelezési szakaszai jóval túlmutathatnak a 
támogatás alapjául szolgáló pénzügyi kereten,

1. úgy véli, hogy a Bizottságnak olyan jogi eszközt kellene elfogadnia, amely 
iránymutatásokat határoz meg a jelenlegi jogszabályok és elvek, valamint az Európában 
létrejött PPP-k különböző típusait alátámasztó, a szerződéses és intézményi PPP-k 
esetében egyaránt alkalmazható definíciók és alapkoncepciók összehangolásához, a 
tagállamok közötti egyenlő bánásmód és az azonos alkalmazás elveinek való megfelelés 
biztosítása érdekében, ugyanakkor a szubszidiaritás elvének megfelelően maximális 
szabadságot biztosít a tagállamok és helyi hatóságaik számára a szerződéses és intézményi 
megállapodások részleteinek meghatározására;

2. úgy ítéli meg, hogy az intézményi és szerződéses PPP-kre vonatkozó jogi eszköznek ki 
kell dolgoznia a „legjobb gyakorlatok” és a „betiltandó gyakorlatok” listáját a PPP terén, 
különös tekintettel a – magán, állami vagy vegyes – szerződő fél kiválasztásának 
szakaszára, valamint meg kell határoznia az „in house” jelenség alkalmazási eseteit;

3. úgy ítéli meg, hogy a szerződéses PPP-k esetében egy PPP-projekt elindításakor 
közszférán belüli előzetes összehasonlításra és a közszféra vonatkozásában költséghaszon-
elemzésre van szükség; továbbá, úgy ítéli meg, hogy a PPP-k ezen kategóriájában, 
amelyet a koncessziók szélesebb körére kell értelmezni, olyan módon, hogy azokra a 
szerződésekre is kiterjedjen, amelyek célja infrastrukturális munkákat igénylő 
közszolgáltatások nyújtása, és amelyekben a koncessziót elnyert fél bevételeinek nagy 
része az állami hatóságok közvetlen kifizetéseiből származik, az iránymutatásokat 
meghatározó jogi eszköznek a magánvállalkozó kiválasztási szakaszára kell vonatkoznia 
és szabványosítania kell a legjobb gyakorlat számos példáját – anélkül azonban, hogy 
kötelezővé tenné ezeket – a közhatóságok és magánüzemeltetők részére; úgy véli, hogy az 
említett iránymutatásoknak egyben a szerződés odaítélését követő szerződéses keretekre 
vonatkozó alapelveket is meg kell állapítaniuk, olyan előíró megközelítés alkalmazásával, 
amely megmutatja, mely magatartás vagy szerződési rendelkezések ütköznek vagy 
kockáztatják azt, hogy ütközzenek a közösségi jog alapelveivel; úgy véli továbbá, hogy 
ezeknek az iránymutatásoknak hozzá kell járulniuk a közszférába és a magánszférába 
tartozó partnerek közötti kiegyensúlyozott és tisztességes haszon- és 
kockázatmegosztáshoz, megakadályozva minden, a közszférát érintő elfogadhatatlan kárt;
végül pedig, a Bizottságnak a köz- és a magánszféra közötti kockázatmegosztás legjobb 
gyakorlatait bemutató példákat kell biztosítania;

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes és egyenlő kockázatmegosztás megvalósítása érdekében 
az „összeférhetetlenség” kifejezést pontosan meg kellene határozni EU-szinten;
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5. úgy ítéli meg, hogy – az intézményi PPP-k vonatkozásában – figyelembe véve a jelenlegi 
jogi bizonytalanságot, különösen tekintetbe véve az Európai Közösségek Bírósága 
joggyakorlatát a vegyesvállalatokat illetően (2005. január 11-i, C-26/03 Stadt Halle és 
RPL Lochau ügyben hozott határozat), szükségesnek látszik a PPP-k jogilag 
biztonságossá tétele néhány tagállam e téren szerzett tapasztalatának értékelése alapján, 
egy külön jogi eszköz által, amely lehetővé tenné a társasági jogra, a versenyjogra és a 
versenytárgyalásokra és koncessziókra vonatkozó jogra alkalmazandó szabályok, valamint 
az ezekkel kapcsolatos közösségi szabályok és alapelvek közötti kapcsolat tisztázását; 
ennek a jogi eszköznek tiszteletben kell tartania az 1999. november 18-i, C-107/98 Teckal 
ügyben hozott határozatban foglalt kritériumokat, a helyi önkormányzatok közigazgatási 
szabadságának elvét és a tagállamok kizárólagos hatásköreit, különösen a tulajdonjog 
terén; úgy véli továbbá, hogy ennek a jogi eszköznek különbséget kellene tennie a 
vegyesvállalatok közérdekű tevékenységeire és a magánérdekű tevékenységeire 
alkalmazandó szabályok között is;

6. kéri, hogy a koncessziók támogatási technikáját – amely lehetővé teszi a nem jövedelmező 
területfejlesztési infrastruktúrák finanszírozását a jövedelmező infrastruktúrák 
osztalékából, a közkiadások túlzott igénybevétele nélkül, amiket jelenleg a közbeszerzési 
szerződésekről szóló irányelv alkalmazása veszélyeztet – teljes egészében a köz- és 
magánszféra közötti partnerség eredeti és jogilag biztonságos formájának tekintsék;

7. reméli, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek szerződéseire vonatkozó nemzeti 
számviteli rendelkezések megkönnyíthetik az Európai Unió infrastruktúra-fejlesztésének 
finanszírozását, és egyben a Maastrichtban az államháztartás hiányára és az államadósság 
szintjére tett kötelezettségvállalásokat is tiszteletben tartják (sajtóközlemény 
STAT/STAT/18);

8. kéri, hogy az intézményi PPP-k (azaz vegyesvállalatok) műveletei esetében a 
magánvállalkozó kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás során történjen, amelynek során 
a vegyesvállalat és a magánvállalkozó közötti eljövendő kereskedelmi kapcsolatot 
szabályozó kritériumokat is meg kell határozni (a kettős pályázás problémájának
kezelése);

9. kéri, hogy a Bizottság az állami támogatások közösségi ellenőrzése által ügyeljen arra, 
hogy a szubvenciók kiutalásakor ne legyen megkülönböztetés a felek között, legyenek 
magán, állami vagy vegyes szereplők;

10. hangsúlyozza, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek számviteli kezeléséről 
szóló Eurostat-határozat követelményeinek való megfelelésen túl, a maastrichti 
kritériumok lehetséges megkerülésének megakadályozása érdekében további 
iránymutatásra lenne szükség a projektekkel kapcsolatos kockázatok számszerűsítésének 
vonatkozásában;

11. úgy véli, hogy a magán- és közszféra partnerségének kiegyenlítő hatása jelentősen 
növekszik majd a következő (2007–2013 közötti) pénzügyi keret során, amikor – a 
jelenlegi pénzügyi terv időszakára jellemző 600 millió euróval ellentétben – évente 2907 
millió euró összegű uniós támogatás áll majd rendelkezésre a TEN-T hálózatok részére, 
kiegészítve még külön a köz- és magánszféra partnerségének igényeihez igazított 
hitelgarancia-alappal, illetve a TEN-T projektekhez nyújtható uniós hozzájárulások 
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plafonértékének növelésével;

12. bátorítja az Európai Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot, hogy egyesítsék 
minden szaktudásukat és osszák azt meg különösen azokkal az országokkal, amelyek 
hatóságai még nem szereztek tapasztalatot a köz- és magánszféra partnerségét illetően.

13. úgy véli, hogy a PPP-projektek keretében nyújtandó közösségi pénzügyi támogatás 
odaítélésének jelenlegi szabályait az ilyen támogatás hatékony felhasználása előtt álló 
akadályok felszámolása érdekében felül kell vizsgálni.
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