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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. uwzględniając strategiczną potrzebę modernizacji unijnej infrastruktury, a w 
szczególności infrastruktury i usług transportowych i logistycznych, począwszy od 
rozległych sieci, takich jak TEN-T, a skończywszy na specjalistycznych sieciach, takich 
jak porty i lotniska, platformy logistyczne i platformy wymiany intermodalnej oraz inne 
sieci związane z transportem miejskim (parkingi, lokalne linie kolejowe, linie 
tramwajowe, system metra, autobusy i lokalne usługi komunikacji publicznej), która ze 
względu na nadzwyczajne koszty finansowe stanowi rosnące obciążenie budżetów państw 
członkowskich, 

B. uwzględniając na przykład ogromne i przekraczające zasoby własne Wspólnoty potrzeby 
finansowe w nadchodzących latach dotyczące realizacji projektów infrastrukturalnych
transeuropejskich sieci transportu szacowane na 600 mld euro do roku 2020 (w tym 225 
mld euro na 30 projektów priorytetowych, z czego 140 mld euro w latach 2007-2013), 
potrzeby, które nie mogą zostać sfinansowane nie uciekając się do różnorodnych środków 
pochodzących z licznych źródeł tak publicznych, jak i prywatnych, uwolnionych dzięki 
mechanizmowi finansowemu dotacji wspólnotowych,

C. uwzględniając projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego 
ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych (COM(2004)0475), który ma na celu zachęcanie do 
publicznych inwestycji w sektorze poprzez podniesienie wysokości współfinansowania 
wspólnotowego;

D. uwzględniając doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno 
„umownego”, jak i „instytucjonalnego”, zdobyte na przestrzeni lat w niektórych 
państwach członkowskich, w szczególności w dziedzinie projektów transportowych, 
głównie dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu opartemu o koncesję, jako sposób 
optymalizacji przez władze publiczne wykorzystania środków publicznych oraz 
ponoszenia ryzyka wspólnie z partnerami prywatnymi,

E. uwzględniając, że zjawisko to występuje w różnej postaci, co wiąże się coraz bardziej z 
koniecznością stosowania szczegółowych zasad i przepisów wspólnotowych oraz 
wprowadza szereg zasad wymagających określenia ram wstępnych, chociaż należy 
umożliwić ich dalszy rozwój,

F. uwzględniając, iż partnerstwo publiczno-prywatne może i powinno przyczyniać się do 
poprawy jakości i ciągłości usług publicznych dzięki mechanizmom podziału ryzyka 
pomiędzy sektor publiczny i prywatny,

G. uwzględniając iż, aby zoptymalizować skuteczność wydatków na infrastrukturę w 
dziedzinie transportu, konieczne jest jednak zachęcanie do szerszego uczestnictwa 
sektora prywatnego w projektowanie, budowę, zarządzanie i finansowanie 
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infrastruktury poprzez przejrzystą procedurę zapraszania do składania ofert, procedurę 
przetargu i udzielania zamówień,

H. uwzględniając, iż podczas dokonywania analizy definicji głównych rodzajów ryzyka 
(związanego z budowaniem, dostępnością, popytem) Eurostat rozróżnia kryterium 
wpływu operacji dokonywanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na 
gospodarkę krajową,

I. uwzględniając, iż w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego możliwe jest, że 
niektóre organizacje i przedsiębiorstwa publiczne nie kwalifikują się do korzystania z 
dotacji wspólnotowych, ponieważ nie ponoszą kosztów bodowy, oraz że niektóre 
organizacje i przedsiębiorstwa prywatne nie mogą korzystać z tych samych dotacji, 
gdyż otrzymują „dopłaty za dostępność”(ang. availability payments) na pokrycie 
kosztów budowy,

J. uwzględniając, iż fazy planowania, podejmowania decyzji i realizacji projektów TEN 
mogą w znacznym stopniu wyjść poza ramy finansowe, w których zakresie 
przyznawane są dotacje,

1. uważa, że Komisja powinna przyjąć instrument prawny określający wytyczne w celu 
połączenia istniejącego prawodawstwa i zasad, definicji oraz podstawowych koncepcji 
odnoszących się do różnych rodzajów partnerstw publiczno-prywatnych w Europie i które 
mają zastosowanie zarówno do partnerstw umownych, jak i instytucjonalnych, tak aby 
zapewnić zgodność z zasadami równego traktowania i jednolitości w obrębie państw 
członkowskich, pozostawiając jednocześnie państwom członkowskim i ich władzom 
lokalnym jak największą swobodę w określaniu szczegółów ustaleń umownych i 
instytucjonalnych, zgodnie z zasadą pomocniczości;

2. uważa, iż instrument prawny dotyczący instytucjonalnych i umownych partnerstw 
publiczno-prywatnych powinien dążyć do ułożenia listy „najlepszych praktyk” i 
„najgorszych praktyk” w zakresie działalności partnerstw publiczno-prywatnych, 
szczególnie w odniesieniu do etapu wyboru kontrahenta prywatnego, publicznego lub 
prywatno-publicznego, oraz do określenia przypadków, w których można zastosować tzw. 
zjawisko „in-house”;

3. uważa, że w przypadku umownych partnerstw publiczno-prywatnych wstępne porównanie 
z sektorem publicznym oraz analiza stosunku kosztów do zysków konieczne są dla 
sektora publicznego w momencie lansowania danego projektu partnerstwa publiczno-
prywatnego; uważa ponadto, że w przypadku kategorii partnerstw publiczno-prywatnych, 
do której zaliczyć należy także umowy koncesyjne, tak aby obejmowała ona umowy, 
których celem jest świadczenie usług publicznych wymagających realizacji prac 
związanych z infrastrukturą, i gdzie większa część zysków posiadacza koncesji pochodzi 
z wpłat bezpośrednich dokonywanych przez administrację publiczną, instrument prawny 
określający wytyczne powinien dotyczyć etapu wyboru prywatnego kontrahenta i 
standaryzować dla władz publicznych i podmiotów prywatnych przykłady najlepszej 
praktyki, które nie powinny jednak być wiążące; uważa, że wytyczne te powinny również 
określać zasady obowiązujące w zakresie ram umownych po przyznaniu kontraktu, 
przewidując i wskazując rodzaje zachowań lub przepisów umownych, które są lub mogą 
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być sprzeczne z zasadami prawa wspólnotowego; uważa również, że wytyczne te 
powinny przyczyniać się do zrównoważonego i uczciwego podziału zysków i ryzyka 
pomiędzy partnerów publicznych i prywatnych oraz do zapobiegania szkodom nie do 
zaakceptowania dla sektora publicznego; uważa wreszcie, że Komisja powinna podać 
przykłady najlepszej praktyki w zakresie rozłożenia ryzyka pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym;

4. podkreśla, iż wyrażenie „konflikt interesów” powinno zostać dokładnie zdefiniowane na 
poziomie Unii Europejskiej, aby pozwolić na dokonanie sprawiedliwego i uczciwego 
podziału ryzyka;

5. uważa, że w przypadku instytucjonalnych partnerstw publiczno-prywatnych, biorąc pod 
uwagę obecny brak bezpieczeństwa prawnego, mając przede wszystkim na uwadze 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące 
przedsiębiorstw publiczno-prywatnych (orzeczenie z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie C-
26/03 Stadt Halle i RPL Lochau), wydaję się konieczne - na podstawie oceny 
doświadczeń niektórych państw członkowskich w tej dziedzinie - zabezpieczenie ich z 
punktu widzenia prawnego poprzez wprowadzenie instrumentu prawnego pozwalającego 
na objaśnienie obowiązujących przepisów i związku między przepisami prawa 
wspólnotowego oraz postanowieniami dotyczącymi prawa spółek, prawa konkurencji oraz 
prawa zamówień publicznych i koncesji; instrument ten powinien przestrzegać kryteriów 
ustalonych w orzeczeniu z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie C-107/98, Teckal, zasady 
wolnego zarządzania wspólnotami lokalnymi oraz wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich, zwłaszcza w zakresie uregulowania kwestii własności; uważa ponadto, że 
instrument ten powinien również dokonywać rozróżnienia pomiędzy przepisami 
stosowanymi w przypadku działalności przedsiębiorstw publiczno-prywatnych 
związanych z interesem publicznym, a przepisami regulującymi działalność prowadzoną 
w prywatnym interesie;

6. domaga się, aby subsydiowanie skrośne koncesji, metoda pozwalająca na finansowanie 
regionalnych infrastruktur związanych z zagospodarowaniem terenu dzięki dywidendom z 
infrastruktury rentownej bez uciekania się do zbyt wysokich wydatków publicznych, 
której w chwili obecnej zagraża dyrektywa dotycząca zamówień publicznych, uważana 
była za odrębną i oryginalną formę partnerstwa publiczno-prywatnego i jako taka 
zabezpieczona prawnie;

7. ma nadzieję, że krajowe uregulowania w zakresie księgowości dotyczące umów 
partnerstw publiczno-prywatnych ułatwią finansowanie unijnej modernizacji 
infrastruktury, przy uwzględnieniu zobowiązań w zakresie deficytu i zadłużenia 
określonych w Maastricht (informacja prasowa STAT/STAT/18);

8. wzywa, aby w przypadku operacji realizowanych przy udziale „instytucjonalnych” 
partnerstw publiczno-prywatnych (tzn. przedsiębiorstw wspólnych) poszukiwanie partnera 
prywatnego odbywało się w drodze otwartych procedur publicznych, w ramach których 
określić należy kryteria regulujące stosunki handlowe pomiędzy przedsiębiorstwem 
wspólnym a partnerem prywatnym tego ostatniego (aby zapobiec problemowi tzw.
„podwójnej oferty”);
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9. zwraca się do Komisji o dopilnowanie za pomocą mechanizmu wspólnotowego 
kontrolowania pomocy udzielanej przez państwo, aby przyznawanie dotacji nie 
charakteryzowało się dyskryminowaniem podmiotów prywatnych, publicznych, czy 
prywatno-publicznych;

10. podkreśla, iż poza wymaganiami nałożonymi w decyzji wydanej przez Eurostat 
dotyczącej traktowania księgowego partnerów publiczno-prywatnych, należy przekazać 
kolejne instrukcje w zakresie określania poziomu ryzyka związanego z projektami, aby 
zapobiec ewentualnemu odejściu od kryteriów z Maastricht;

11. uważa, że efekt dźwigni wytworzony przez partnerstwa publiczno-prywatne znacznie 
wzrośnie, gdy w kolejnych ramach finansowych (2007-2013), na finansowanie TEN-T 
przez UE będzie przeznaczona kwota 2,907 mln euro rocznie, w porównaniu z kwotą 600 
mln euro w obecnym okresie perspektyw finansowych, łącznie ze specjalnym Funduszem 
Poręczeń Kredytowych utworzonym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz przy wyższych limitach dopłat UE do projektów TEN-T;

12. zachęca Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny do połączenia swojej wiedzy i 
doświadczenia oraz do ich rozpowszechnienia w szczególności w krajach, których władze 
nie mają doświadczeń w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych;

13. uważa, iż konieczne jest dokonanie przeglądu obecnych zasad przyznawania 
wspólnotowej pomocy finansowej w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, 
aby usunąć przeszkody na drodze do skutecznego wykorzystywania tego rodzaju pomocy.
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