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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. ņemot vērā stratēģisko vajadzību modernizēt Eiropas Savienības infrastruktūras, sevišķi 
transporta infrastruktūras, loģistikas un pakalpojumu jomā, sākot ar tādiem liela mēroga 
projektiem kā TEN-T, un beidzot ar tādiem specifiskiem projektiem kā ostas, lidostas, 
loģistikas punkti un daudzfunkcionālie pārkraušanas punkti, pilsētas transports 
(autostāvvietas, vietējās dzelzceļa līnijas, tramvaja līnijas, metro, autobusu un vietējā 
sabiedriskā transporta pakalpojumi), kas, ņemot vērā milzīgās finansējuma vajadzības, 
rada pieaugošu spiedienu uz dalībvalstu budžetiem;

B. ņemot vērā, piemēram, milzīgās nākamo gadu TEN-T infrastruktūru projektu 
finansējuma vajadzības, kas pārsniedz pašas Kopienas resursus un kuru apjoms līdz 2020. 
gadam tiek lēsts aptuveni EUR 600 miljardi (EUR 225 miljardi no tiem piešķirti 30 
prioritārajiem projektiem, savukārt EUR 140 miljardi no šīs summas ir paredzēti laika 
posmam no 2007. līdz 2013. gadam), šīs vajadzības nav iespējams apmierināt, 
nepiesaistot līdzekļus no vairākiem avotiem, kas aptver plašu valsts iestāžu un privātā 
sektora pārstāvju loku, nodrošinot finansiālu stimulu ar Kopienas dotāciju palīdzību;

C. ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu regulai, ar ko paredz vispārējus 
noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas 
tīklu jomā (KOM(2004)0475), kura mērķis bija veicināt valsts investīcijas šajā nozarē, 
paaugstinot Kopienas līdzfinansējuma līmeni,

D. ņemot vērā atsevišķās dalībvalstīs vairāku gadu garuma gūto pieredzi attiecībā uz valsts 
un privātajām partnerībām (VPP) kā līgumsaistību, tā institucionālā līmenī, jo īpaši 
transporta projektu jomā un sevišķi saistībā ar uz koncesijas pamata dibinātām VPP, ar 
kuru palīdzību valsts iestādes optimizē valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu un dala risku 
ar partneriem no privātā sektora,

E. tā kā šī partnerība izpaužas dažādās formās, kas aizvien vairāk skar specifisku Kopienas 
principu un noteikumu piemērošanu, un tā kā ir radies noteikumu kopums, kas jāapvieno 
pamatdokumentā, tajā pašā laikā nemazinot iespējas veidot jaunus noteikumus; 

F. tā kā valsts un privātā sektora partnerības, izmantojot risku dalīšanas mehānismu starp 
valsts un privāto sektoru, var dot un tām ir arī jādod savs ieguldījums sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un to kontinuitātes nodrošināšanā;

G. tā kā, lai nodrošinātu, ka ar transporta nozares infrastruktūru saistītās izmaksas tiktu 
izmantotas pēc iespējas efektīvāk un racionālāk, ir jāveicina privātā sektora visplašākā 
līdzdalība infrastruktūru koncepcijas izstrādē, celtniecībā, kā arī to pārvaldē un 
finansēšanā, izmantojot pārredzamas konkursu izsludināšanas, konkursu norises un 
līgumu piešķiršanas procedūras;

H. tā kā Eurostat ir izstrādājis veidu, kā noteikt galvenās riska kategorijas (ar celtniecību 
saistītais risks, ar pieejamību saistītais risks, ar pieprasījumu saistītais risks), kuras 



PE 357.741v03-00 4/6 AD\578384LV.doc

LV

izmanto par kritērijiem, nosakot VPP projektu ietekmi uz dalībvalstu nacionālajiem 
kontiem;

I. tā kā valsts un privātā sektora partnerībā ir iespējams, ka dažas valsts organizācijas un 
uzņēmumi nevar saņemt Kopienas dotācijas, jo tās nesedz celtniecības izmaksas, un ka 
dažas privātās organizācijas un uzņēmumi nevar saņemt šīs dotācijas, jo saņem 
“pieejamības maksājumus” celtniecības izmaksu segšanai;

J. tā kā TEN projektu plānošanas, lēmumu pieņemšanas un celtniecības posmi var būt 
ievērojami ilgāki nekā to finanšu shēmu darbības laiks, saskaņā ar kurām piešķirtas 
dotācijas,

1. uzskata, ka Komisijai ir jāpieņem tāds vispārējs tiesību akts, kas ietver pamatnostādnes, 
lai apkopotu dažādu Eiropā pastāvošu valsts un privātā sektora partnerības veidus 
reglamentējošos tiesību aktus, to principus, definīcijas un pamatjēdzienus, kas attiecas uz 
valsts un privātajām partnerībām kā līgumsaistību, tā institucionālā līmenī, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek ievēroti vienādas attieksmes un viendabības principi, 
līdztekus, saskaņā ar subsidiaritātes principu, ļaujot dalībvalstīm un to pašvaldībām pēc 
iespējas brīvāk lemt par līgumsaistību vai institucionālo noteikumu piemērošanu;

2. uzskata, ka šajā  skaidrojošajā tiesību aktā par institucionālajām un līgumsaistību VPP 
jācenšas izveidot “labākās pieredzes” un “nevēlamās pieredzes” saraksts VPP jomā, jo 
īpaši pievēršot uzmanību posmam, kurā lemj par privāta, publiska vai jaukta 
līgumslēdzēja izvēli, kā arī definēt gadījumus, kad var  piemērot tā saukto “uz vietas” 
(“in-house”) paņēmienu;

3. uzskata, ka līgumsaistību VPP gadījumā pirms VPP projekta uzsākšanas ir vajadzīgs 
valsts sektora salīdzināmais lielums un rentabilitātes analīze; turklāt uzskata, ka šo VPP 
gadījumā, ar to saprotot koncesijas to plašākajā nozīmē, lai šajā kategorijā ietilptu tie 
līgumi, kuri slēgti, lai nodrošinātu tādu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu, kas ietver ar 
infrastruktūru saistītus darbus, ja lielāko daļu koncesionāra ieņēmumu veido valsts 
iestāžu tiešie maksājumi, pamatnostādnes nosakošajam tiesību aktam ir jāietver privātā 
līgumslēdzēja atlases posms un vairāki labas prakses piemēri, kas tomēr nav saistoši nedz 
valsts iestādēm, nedz privātajiem uzņēmējiem; uzskata, ka šajās pamatnostādnēs ir 
jāiekļauj preskriptīvi principi, kas piemērojami līgumiskajam pamatam pēc līguma 
piešķiršanas un kas norāda, kādi rīcības vai līgumu noteikumu veidi ir pretrunā vai var 
būt pretrunā Kopienas tiesību aktu principiem; turklāt uzskata, ka šīm pamatnostādnēm ir 
jāveicina līdzsvarota un godīga peļņas un riska sadale starp valsts un privātā sektora 
partneriem un jānovērš iespēja, ka valstij var rasties nepieņemami zaudējumi; visbeidzot, 
uzskata, ka Komisijai ir jānodrošina piemēri, kas atspoguļo labu praksi riska dalīšanā 
starp valsts un privāto sektoru;

4. uzsver, ka jēdziens “interešu konflikts” ir precīzi jādefinē ES līmenī, lai risku dalīšana 
notiktu godīgi un taisnīgi;

5. uzskata, ka institucionālas VPP gadījumā, ņemot vērā pašreizējo tiesisko nenoteiktību, jo 
īpaši ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas praksi attiecībā uz kopuzņēmumiem ar valsts 
kapitāla daļu (2005. gada 11. janvāra spriedums Stadt Halle un RPL Lochau lietā C-
26/03), pamatojoties uz atsevišķu dalībvalstu pieredzes novērtējumu šajā jomā, šī 
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pieredze ir juridiski jānostiprina kādā vispārējā tiesību aktā, kam jāprecizē piemērojamie 
tiesību akti, kā arī saikne starp Kopienas noteikumiem un principiem, kas attiecas uz 
uzņēmējsabiedrību tiesībām, konkurences tiesībām un tiesību aktiem par valsts iepirkumu 
un koncesijām, un ka šajā tiesību aktā jāņem vērā kritēriji, kas formulēti 1999. gada 18. 
novembra spriedumā Teckal lietā C-107/98, pašvaldību administratīvās brīvības princips 
un dalībvalstu īpašā kompetence, sevišķi attiecībā uz īpašuma jautājumiem; turklāt 
uzskata, ka šim tiesību aktam ir jānošķir tiesību normas, kas attiecas uz kopuzņēmumiem 
ar valsts kapitāla daļu un kuri ir pakļauti sabiedrības interesēm, no tām normām, kas 
attiecas uz uzņēmumiem, kuri darbojas privātās interesēs; 

6. aicina, koncesiju šķērssubsīdijas, kuras nerentablas reģionālās attīstības infrastruktūras 
ļauj finansēt no rentablu infrastruktūru peļņas, tādējādi samazinot valsts sektora 
izdevums, un kuras pašlaik apdraud direktīvas piemērošana attiecībā uz valsts iepirkumu, 
uzskatīt par īpašu valsts un privātā sektora partnerības veidu un nodrošināt tām atsevišķu 
juridisko pamatu;

7. cer, ka valsts grāmatvedības sistēmas valsts un privāto partnerības līgumu daļa varētu 
veicināt ES infrastruktūras modernizācijas finansēšanu, tomēr ņemot vērā Māstrihtas 
deficīta un parāda kritērijus (preses relīze STAT/STAT/18);

8. uzskata, ka darījumiem, ko īsteno, izmantojot institucionālo VPP (piemēram, 
kopuzņēmumi ar valsts kapitāla daļu), privāto partneri meklēs atklātā un publiskā 
konkursā, kura gaitā formulēs kritērijus, kas noteiks turpmākās komerciālās attiecības 
starp kopuzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un tā privāto partneri (lai novērstu dubultas 
konkursa procedūras problēmu);

9. aicina Komisiju, izmantojot Kopienā pastāvošo valsts atbalsta kontroli uzraudzīt, lai, 
piešķirot subsīdijas, nediskriminētu kādu no tirgus dalībniekiem – privātu, valsts vai 
jauktu;

10. uzsver, lai novērstu iespējamu izvairīšanos no Māstrihtas kritēriju ievērošanas, papildus 
Eurostat lēmumā iekļautajām prasībām par grāmatvedības uzskaiti valsts un privātā 
sektora partnerībā, ir svarīgi dot citus norādījumus par to risku skaita noteikšanu, kuri 
saistīti ar projektiem;

11. uzskata, ka valsts un privātās partnerības kopējās darbības efekts ievērojami palielināsies 
nākamās finanšu shēmas darbības periodā (2007.-2013.g.), jo pašreizējā finanšu plāna 
EUR 600 miljonu vietā ES piešķirtais TEN-T finansējums būs EUR 2907 miljoni gadā, 
būs arī speciāls Aizdevumu garantijas fonds, kas paredzēts īpašām VPP vajadzībām un 
lielākiem ieguldījumiem, ko ES novirza TEN-T projektiem;

12. mudina Eiropas Komisiju un Eiropas Investīciju banku apkopot pieredzi un izplatīt to 
īpaši tajās valstīs, kurās valsts pārvaldei nav pazīstamas VPP;

13. uzskata, ka ir jāpārskata pašreizējie Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanas noteikumi 
VPP shēmām, lai novērstu šķēršļus efektīvai šī atbalsta veida izmantošanai.
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