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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju strateške potrebe po posodobitvi infrastrukture Unije, zlasti prometne 
infrastrukture, storitev in logistike - od obsežnih omrežij kot je TEN-T do posameznih 
delov infrastrukture kot so pristanišča in letališča, logistične platforme in platforme za 
modalno izmenjavo, ter tistih, ki so povezani z urbanim prevozom (parkirišča za 
avtomobile, lokalne železnice, tramvajske proge, podzemne železnice, avtobusi in 
storitve lokalnega javnega prevoza) - ki zaradi svojih ogromnih finančnih razsežnosti vse 
bolj pritiskajo na proračune držav članic,

B. ker na primer velikih finančnih potreb - le-te presegajo lastna sredstva Skupnosti -
infrastrukturnih projektov TEN-T v naslednjih letih, ocenjenih na 600 milijard EUR do 
leta 2020 (vključno z 225 milijardami EUR za 30 prednostnih projektov, od tega 140 
milijard EUR v obdobju 2007–2013), ni mogoče zadovoljiti brez črpanja iz različnih 
virov ter vključitve cele vrste pravnih in fizičnih oseb in subjektov s finančnim 
spodbujanjem v obliki subvencij Skupnosti,

C. ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih 
pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in 
energetskih omrežij (KOM(2004)0475), katerega namen je spodbujanja javnih naložb v 
sektor z zvišanjem stopnje sofinanciranja Skupnosti,

D. ob upoštevanju z leti pridobljenih izkušenj z javno-zasebnim partnerstvom, tako 
"pogodbenim" kot "institucionaliziranim", v nekaterih državah članicah, zlasti na 
področju transportnih projektov in še posebej prek na koncesijah temelječih javno-
zasebnih partnerstev, kot načinov, s katerimi javni organi zagotovijo čim večjo vrednost 
denarja iz javnih virov in delijo tveganje z zasebnimi partnerji,

E. ker ima ta pojav različne oblike, ki vsakič posebej zahtevajo uporabo posebnih načel in 
pravil Skupnosti, na podlagi česar je že nastala vrsta pravil, ki zahtevajo nek začetni 
okvir, čeprav bi jih bilo dobro pustiti, da se razvijajo, 

F. ker javno-zasebna partnerstva lahko prispevajo in tudi morajo prispevati k izboljšavi 
kakovosti in stalnosti javnih služb s pomočjo ukrepov, namenjenih delitvi tveganj med 
javnim in zasebnim sektorjem,

G. ker je treba, če hočemo zagotoviti, da se izdatek za prometno infrastrukturo razporedi 
čimbolj učinkovito in uspešno, spodbujati čim širše sodelovanje zasebnega sektorja pri 
načrtovanju, izgradnji ter upravljanju in financiranju infrastruktur s preglednimi javnimi 
razpisi, natečaji in postopki oddaje naročil,

H. ob upoštevanju, da Eurostat določi način, kako so porazdeljene glavne vrste tveganj 
(povezanih z izgradnjo, razpoložljivostjo, povpraševanjem) kot merilo za določanje 
vpliva projektov javno-zasebnih partnerstev na nacionalne račune,
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I. ker se v javno-zasebnih partnerstvih lahko zgodi, da javna podjetja in organizacije niso 
upravičeni do prejemanja subvencij Skupnosti, ker ne nosijo stroškov izgradnje, zasebna 
podjetja in organizacije pa niso upravičeni do istih subvencij, ker prejemajo „plačila, ki 
temeljijo na razpoložljivosti“ za pokritje stroškov izgradnje,

J. ob upoštevanju, da se lahko faze načrtovanja, odločanja in gradnje projektov TEN 
nadaljujejo onkraj finančnega okvira, v skladu s katerim so subvencije dane na voljo,

1. meni, da bi morala Komisija sprejeti pravni instrument za določanje smernic, s katerim bi 
povezala obstoječo zakonodajo in načela, pa tudi opredelitve in temeljne pojme, na 
katerih temeljijo različne vrste javno-zasebnih partnerstev v Evropi in ki so uporabni tako 
pri "pogodbenih" kot pri "institucionaliziranih" javno-zasebnih partnerstvih, z namenom, 
da zagotovi spoštovanja načel enake obravnave in izenačenosti med državami članicami;
obenem pa državam članice in njihovim lokalnim oblastem še naprej omogoči kar 
največjo svobodo pri dogovarjanju o podrobnostih pogodbenih ali institucionaliziranih 
sporazumov, v skladu z načelom subsidiarnosti;

2. meni, da bi si morali v okviru  pravnega instrumenta za institucionalizirana in pogodbena 
javno-zasebna partnerstva prizadevati za pripravo seznama "najboljših in najslabših 
praks" na področju javno-zasebnih partnerstev, zlasti glede faze, v kateri je zasebni, javni 
ali poljavni pogodbenik izbran, treba pa bi bilo tudi opredeliti primere, ko se lahko
uporabi "interno" rešitev;

3. meni, da je v primeru pogodbenih javno-zasebnih partnerstev pred uvajanjem projektov 
javno-zasebnega partnerstva v javni sektor potrebno opraviti predhodno primerjavo na 
področju javnega sektorja in analizo stroškovne učinkovitosti; meni tudi, da bi moral pri 
kategoriji javno-zasebnih partnerstev, ki bi jo bilo treba razumeti v širšem smislu 
koncesij, s čemer bi vključevala pogodbe, katerih predmet je zagotavljanje javnih 
storitev, ki zahtevajo izvajanje infrastrukturnih del in pri katerih večji del 
koncesionarjevega dobička izhaja iz neposrednih plačil s strani javnih organov, pravni 
instrument, ki določa smernice, obravnavati fazo izbire zasebnega pogodbenika in da bi 
moral standardizirati več primerov najboljše prakse (ki pa ne bi bili zavezujoči) za javne 
organe in zasebne izvajalce; omenjene smernice bi morale tudi določiti načela, veljavna 
za pogodbeni okvir po oddaji pogodbe, pri čemer bi morale uporabiti normativen pristop 
in navesti, katere vrste ravnanja ali pogodbenih določb so ali bi lahko bile v nasprotju z 
načeli zakonodaje Skupnosti; meni tudi, da bi morale te smernice prispevati k dobro 
uravnoteženi in pravični delitvi dobička in tveganja med javnimi in zasebnimi partnerji, 
ter preprečevati nesprejemljivo oškodovanje javnosti; nazadnje bi morala Komisija 
zagotoviti primere najboljših praks v zvezi z delitvijo tveganja med javnim in zasebnim 
sektorjem;

4. poudarja, da bi moral biti izraz "navzkrižje interesov" natančno opredeljen na ravni EU, 
kar bi omogočilo določitev pravične in nepristranske delitve tveganja;

5. meni, da je treba institucionalizirana javno-zasebna partnerstva, ob upoštevanju sedanje 
pravne negotovosti, zlasti ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti o 
poljavnih podjetjih (sodba z dne 11. januarja 2005 v zadevi C-26/03, Stadt Halle in RPL 
Lochau), na podlagi ovrednotenja izkušenj nekaterih držav članic na tem področju pravno 
zavarovati s posebnim pravnim instrumentom, s katerim bi se razjasnili veljavna pravila 
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in povezava med pravili in načeli Skupnosti v odnosu do prava gospodarskih družb, 
konkurenčnega prava ter prava o javnih naročilih in koncesijah in da bi moral ta 
instrument biti usklajen z merili, navedenimi v sodbi v primeru C-107/98 (Teckal), z dne 
18. novembra 1999, pa tudi z načelom o upravni svobodi organov lokalnih skupnosti in z 
izključnimi pristojnostmi držav članic, zlasti glede urejanja lastnine. meni tudi, da bi 
moral instrument razločevati med pravili, ki veljajo za dejavnosti poljavnih podjetij, ki so 
v splošnem javnem interesu, in pravili, ki veljajo za dejavnosti, ki jih ta podjetja izvajajo 
v lastnem interesu;

6. želi, da bi bilo navzkrižno subvencioniranje koncesij - metoda, ki omogoča financiranje 
neprofitne infrastrukture v okviru regionalnega razvoja z iztržki od profitne infrastrukture 
brez pretiranega zatekanja k javni porabi in ki je zdaj ogrožena zaradi izvajanja direktive 
o postopku oddaje javnih naročil -, obravnavano kot ločena in izvirna oblika javno-
zasebnega partnerstva in da bi bilo kot tako pravno zavarovano;

7. izraža upanje, da bodo nacionalni računovodski ukrepi glede pogodb javno-zasebnih 
partnerstev olajšali financiranje posodabljanja infrastrukture EU ob spoštovanju 
maastrichtskih obvez o primanjkljaju in dolgu (izjava za javnost STAT/STAT/18);

8. poziva, naj se pri postopkih, v katerih so udeležena "institucionalizirana" javno-zasebna 
partnerstva (na primer poljavna podjetja), zasebnega partnerja poišče na podlagi odprtega 
javnega postopka, v okviru katerega je treba tudi določiti merila, ki bodo urejala kasnejše 
gospodarsko razmerje med poljavnim podjetjem in njegovim zasebnim partnerjem 
(reševanje problema "dvojnih ponudb");

9. zahteva, da Komisija z izvajanjem nadzora Skupnosti nad državno pomočjo zagotovi, da 
pri dodeljevanju subvencij ne bo razlikovanja med izvajalci, ne glede na to, ali so 
zasebni, javni ali poljavni;

10. poudarja, da je treba poleg izpolnjevanja zahtev iz odločitve EUROSTATA o 
računovodski obravnavi javno-zasebnih partnerstev zagotoviti druga navodila o 
količinski opredelitvi tveganj, povezanih s projekti, da bi se preprečilo morebitno 
izogibanje merilom iz Maastrichta;

11. meni, da se bo učinek finančnega vzvoda, ki ga bodo ustvarila javno-zasebnega 
partnerstva znatno povečal, če bo v obdobju prihodnje finančne perspektive (2007–2013) 
za financiranje TEN-T s strani EU na razpolago 2.907 milijonov EUR na leto, v nasprotju 
s 600 milijoni EUR v obdobju sedanje finančne perspektive, v povezavi s posebnim 
jamstvenim skladom za posojila, namenjenem posebnim potrebam javno-zasebnih 
partnerstev, in z višjimi zgornjimi mejami za prispevke EU k projektom TEN-T;

12. spodbuja Komisijo in Evropsko investicijsko banko, da združita svoje strokovno znanje 
in ga razširita zlasti v tiste države, kjer javni organi niso seznanjeni z javno-zasebnim 
partnerstvom;

13. meni, da je treba sedanja pravila dodeljevanja finančne pomoči Skupnosti pregledati v 
okviru sistemov javno-zasebnih partnerstev, da bi se odpravile ovire za učinkovito 
uporabo te vrste pomoči.



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

SL

POSTOPEK

Naslov Javno-zasebna partnerstva in zakonodaja Skupnosti na področju 
javnih naročil in koncesij

Št. postopka 2006/2043(INI)

Pristojni odbor IMCO
Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju
TRAN
16.2.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum 
razglasitve na zasedanju

16.2.2006

Pripravljavec/-ka mnenja
Datum imenovanja

Paolo Costa
23.11.2004

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka 
mnenja
Obravnava v odboru 15.6.2005 29.8.2005
Datum sprejetja 30.8.2005

Izid končnega glasovanja za:
proti:
vzdržani:

45
1
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo 
Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr 
Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim 
Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist 
Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg 
Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick 
Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi 
Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, 
Renate Sommer, Dirk Sterckx, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta 
Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Den Dover, Nathalie 
Griesbeck, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Anne Elisabet Jensen, Sepp 
Kusstatscher, Zita Pleštinská

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju
Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)


	578384sl.doc

