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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į strateginį poreikį atnaujinti Sąjungos infrastruktūrą, ypač transporto 
infrastruktūrą ir paslaugas – nuo plačios apimties tinklų, pvz. TEN–T, iki konkrečių 
tinklų, pvz., uostų, oro uostų ir su miesto transportu susijusių tinklų (automobilių 
stovėjimo aikštelių, vietinių geležinkelio linijų, tramvajų linijų, metro sistemų, autobusų ir 
viešųjų vietinio susisiekimo paslaugų), kurie dėl savo didelio finansinio masto tampa vis 
didesne našta valstybių narių biudžetams,

B. atsižvelgdamas į, pavyzdžiui, didžiulius TEN–T infrastruktūros projektų finansinius 
poreikius ateinančiais metais (225 mlrd. eurų 30-čiai projektų, iš kurių 140 mlrd. skirta 
2007–2013 m. laikotarpiui), kurie viršija Bendrijos nuosavus išteklius), poreikius, kurie 
negali būti patenkinti, jei nebus naudojama daug fondų iš įvairių viešųjų ir privačiųjų 
išteklių, suaktyvintų finansinio Bendrijos subsidijų sverto,

C. atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymą dėl reglamento, nustatančio 
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų ir 
energijos srityje (KOM(2004)0475), į pasiūlymą, kuriuo siekiama sustiprinti viešąsias 
investicijas į šį sektorių, padidinant Bendrijos bendrojo finansavimo procentą,

D. atsižvelgdamas į viešosios ir privačios partnerystės – ir sutartinės, ir institucinės – patirtį, 
sukauptą valstybėse narėse bėgant metams, ypač transporto projektų srityje ir koncesijų 
pagrindu sukurtą viešąją ir privačią partnerystę (VPP), kaip būdą valstybės institucijomis 
geriau panaudoti viešuosius išteklius ir pasidalyti rizika su partneriais iš privataus 
sektoriaus,

E. kadangi šis reiškinys įgyja įvairių formų, kurioms vis labiau taikomi specifiniai Bendrijos 
principai ir taisyklės, ir kuris sukūrė tam tikrą discipliną, kuriai reikia pirmosios kontrolės, 
net jei ir reikėtų jai leisti plėstis toliau,

F. kadangi dėl rizikos pasidalijimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus mechanizmų viešoji–
privačioji partnerystė gali ir privalo prisidėti gerinant viešųjų paslaugų kokybę ir 
tęstinumą,

G. kadangi siekiant optimalaus infrastruktūrų išlaidų veiksmingumo transporto srityje bet 
kuriuo atveju būtina skatinti kuo aktyvesnį privataus sektoriaus dalyvavimą kuriant, 
sudarant struktūrą, valdant ir finansuojant infrastruktūras atliekant rinkos, paraiškų 
konkursų ir skaidrių paskyrimų procedūras,

H. kadangi Eurostatas pagrindinių rizikos tipų apibrėžimo analizėje (kūrimas, prieinamumas, 
paklausa) išskiria VPP operacijų poveikio valstybių narių apskaitai kriterijus,

I. kadangi VPP viduje gali būti taip, kad kai kurios viešosios organizacijos ir įmonės 
negauna Bendrijos subsidijų, nes nepakelia struktūros sudarymo išlaidų, ir kad kai kurios 
privačios organizacijos ir įmonės negali gauti tų pačių subsidijų, nes gauna likvidumo 
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išmokas struktūros sudarymo išlaidoms padengti,

J. kadangi RTE planavimo, sprendimo ir struktūros sudarymo etapai gali smarkiai viršyti 
finansines perspektyvas, pagal kurias yra skiriamos subsidijos,

1. Takes the view that the Commission should adopt a legal instrument that defines 
guidelines with a view to bringing together existing legislation and principles as well as 
definitions and basic concepts underpinning the various types of public-private 
partnership found in Europe and which are applicable to both 'contractual' and 
'institutional' PPPs in order to ensure compliance with the principles of equal treatment 
and uniformity among Member States while leaving Member States and their local 
authorities maximum freedom to settle the details of contractual or institutional 
arrangements, in accordance with the subsidiarity principle;

2. mano, kad negriežtosios teisės priemonė institucijų ir sutarčių VPP turėtų padėti sudaryti 
pažangios patirties ir  patirties, kurią reikia panaikinti VPP srityje sąrašą, ypač kai tai 
susiję su viešojo, privataus arba mišraus rangovo pasirinkimo etapu, ir nustatyti 
vadinamojo „in-house“ reiškinio taikymo atvejus;

3. mano, kad sutartinių VPP atveju, pradedant vykdyti VPP projektą, yra būtina atlikti 
išankstinį palyginimą su viešuoju sektoriumi ir ataskaitos išlaidų–pranašumų analizę 
viešajam sektoriui; be to, mano, kad this category of PPPs kuriems reiktų suteikti kuo 
didesnį pritarimą koncesijų sutartims, tarp kurių taip pat yra sutarčių, kurių tikslas teikti 
viešąsias paslaugas vykdant infrastruktūrų darbus, kurių didžioji koncesininko pelno dalis 
yra iš tiesioginių perlaidų, atliekamų viešųjų administravimo institucijų, negriežtosios 
teisės priemonė turėtų būti taikoma privataus rangovo atrankos etapu ir turėtų valstybės 
institucijoms ir privačioms įmonėms standartizuoti keletą pažangios patirties pavyzdžių, 
kurie vis dėlto neturėtų būti privalomi,  minėtose gairėse taip pat turėtų būti nurodyti 
principai, taikomi sutartiniams santykiams po sutarties paskyrimo, laikantis draudžiamojo 
požiūrio ir nurodant, koks elgesys ar sutarties nuostatos prieštarauja arba gali prieštarauti 
Bendrijos teisei; šios gairės turėtų padėti suderintai ir tinkamai paskirstyti naudą ir riziką 
tarp viešųjų ir privačiųjų partnerių ir įspėti apie nepriimtiną žalą viešajam sektoriui;
galiausiai Komisija turėtų pateikti viešojo ir privataus sektorių  rizikos pasidalijimo 
pažangios patirties pavyzdžius;

4. pabrėžia, kad posakis „interesų konfliktas“ turėtų būti tiksliai apibrėžtas Europos 
lygmeniu tam, kad būtų galima sąžiningai ir teisingai pasidalyti riziką ;

5. mano, kad institucinių VPP atveju, atsižvelgiant į dabartinį teisinį nesaugumą, ypač 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo mišrioms įmonėms taikytos teisės požiūriu (2005 
m. sausio 11 d. sprendimas byloje C-26/03, Stadt Halle ir RPL Lochau), pasirodo, jog yra 
būtina, įvertinant kai kurių valstybių narių patirtį šioje srityje, jas teisiškai apsaugoti 
naudojant specialią pamatinę teisėkūrą, leidžiančią paaiškinti taikytinas taisyklės ir 
Bendrijos taisyklių ir principų ryšį bendrovių bei konkurencijos teisės bei viešąsias 
sutartis ir koncesijas reglamentuojančios teisės atžvilgiu. Šioje pamatinėje teisėkūroje 
turėtų būti laikomasi kriterijų, nustatytų 1999 m. lapkričio 18 d. sprendime dėl bylos C-
107/98, Teckal)), vietos savivaldos institucijų laisvo administravimo principo, kartu 
gerbiant išimtinę valstybių narių kompetenciją, ypač nagrinėjant nuosavybės klausimus. Ši 
pamatinė teisėkūra taip pat turėtų atskirti teisinį režimą, taikomą mišriųjų įmonių, 
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kylančių iš bendro intereso, veiklai ir įmonių, kylančių iš privataus intereso, veiklai;

6. pageidauja, kad koncesijų suteikimo būdai, leidžiantys finansuoti nerentabilias teritorijos 
tvarkymo infrastruktūras rentabilių infrastruktūrų dividendais, per daug nesinaudojant 
viešosiomis išlaidomis, dėl kurių šiuo metu yra sutarta taikant direktyvą dėl viešųjų 
sutarčių, būtų visiškai laikomi originalia ir teisiškai apsaugota viešosios–privačiosios 
partnerystės forma;

7. tikisi, kad valstybėse narėse viešosios ir privačios partnerystės sutartims taikoma apskaitos 
tvarka gali palengvinti Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo finansavimą, nors ir laikantis 
Mastrichto deficito ir skolos įsipareigojimų (pranešimas spaudai STAT/STAT/18);

8. mano, kad operacijų, įvykdytų institucinių VPP srityje (pavyzdžiui, bendros įmonės), 
privačių partnerių paieška vyks remiantis viešosiomis procedūromis, ir kad pagal šias 
procedūras bus apibrėžti kriterijai, pagal kuriuos bus nustatomi kylantys komerciniai 
santykiai tarp bendros įmonės ir jos privataus partnerio (dvigubos pasiūlos problema);

9. prašo Komisijos naudojant valstybės paramos Bendrijos kontrolę prižiūrėti, kad skiriant 
subsidijas nebūtų diskriminacijos tarp privačių, viešųjų ar mišriųjų operatorių;

10. pabrėžia, kad, be Eurostato sprendimu nustatytų reikalavimų dėl viešųjų–privačiųjų 
partnerių sąskaitų tvarkymo, svarbu duoti kitų nurodymų dėl su projektais susijusios 
rizikos dydžio įvertinimo, siekiant išvengti galimo Mastrichto kriterijų nesilaikymo;

11. mano, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės sverto poveikis gerokai sustiprės, kai 
ateinančiu finansinės perspektyvos laikotarpiu (2007–2013 m.) 2 907 milijonai eurų per 
metus bus skirti TEN-T tinklui iš ES fondų (kai tuo tarpu dabartinės finansinės 
perspektyvos metais skiriama 600 milijonų eurų) kartu su specialiu Paskolų garantijų 
fondu, kuris skirtas specialiesiems PPP poreikiams tenkinti, ir didesne ES parama TEN-T 
projektams;

12. ragina Komisiją ir Europos investicijų banką sutelkti savo patirtį ir skleisti ją ypač tose 
šalyse, kuriose valdžios institucijos nėra susipažinusios su VPP.

13. mano, kad yra būtina persvarstyti esamą Bendrijos finansinės pagalbos teikimo tvarką 
VPP blankų srityje, siekiant pašalinti kliūtis veiksmingai naudotis šia pagalba.
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