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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ELi eelarve jätkuvalt väheneb, samal ajal kui regionaalarengut puudutavate 
ülesannete arv üha suureneb ning erasektori ressursside kaasamine muutub seetõttu järjest 
olulisemaks;

B. arvestades, et regionaalarengu eesmärkide rahastamist on võimalik suurendada avaliku ja 
erasektori koostöö (PPP) kaudu, tuginedes mõne liikmesriigi positiivsele kogemusele;

C. arvestades, et PPP võimaldab avalik-õiguslikel üksustel kasu saada erafirmade 
kogemustest ning avaliku ja erasektori vahelise riskide jaotamise mehhanismide 
kasutamisest, saavutada avalike teenuste kõrgem kvaliteet ja tõhustada järjepidevust ning 
samuti võib aidata vähendada kulutusi ülesannete täitmisel ning saavutada saadaolevate 
piiratud ressursside kokkuhoidu kõnealuse tegevuse puhul;

D. arvestades, et PPP skeem ei ole endiselt üldtuntud, ning arvestades, et olemasolevate 
kahtluste hajutamiseks on selles valdkonnas vaja selgeid ja läbipaistvaid 
tegutsemiseeskirju ning asjatundlikkust, võttes eelkõige arvesse avalik-õiguslike üksuste 
ja ettevõtete tegevust,

1. tunnistab, et praegusel etapil on tarvis PPP paremini määratleda ning õiguskindluse 
tagamiseks tuleb kontsessioonilepingute sõlmimine reguleerida kontsessiooni- ja 
riigihankelepingute selge eristamisega, muutmata siiski PPP õiguslikke sätteid veelgi 
keerukamaks;

2. õnnitleb komisjoni selle rohelise raamatu kaudu ette võetud avaliku arutelu puhul ning 
peab äärmiselt oluliseks, et kuulataks ära erinevate asjaomaste partnerite, sealhulgas 
piirkondliku ja kohaliku tasandi partnerite seisukohad;

3. on seisukohal, et komisjoni teatistes peaksid subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes 
olema selgitatud institutsionaliseeritud PPP alustamist ja toimimist puudutavad eeskirjad 
ning PPPle ülesannete andmise võimalused, samuti uus avatud läbirääkimistega menetlus, 
mis puudutab intellektuaalomandi kaitse viise, ning samuti peaksid need sisaldama 
selgitusi PPP kontekstis avalike toetuste kasutamise kohta, et tagada aus konkurents;

4. teeb ettepaneku, et Euroopa Kohtu otsustega1 loodud sisedefinitsioonide õiguskindlusetus 
tuleb kiiresti likvideerida, täiendades praegu kehtivat lepingute sõlmimise direktiivi 
2004/18/EÜ2; nõuab kõikide õiguslike meetmete suunamist institutsionaliseeritud PPP 
käivitamise soodustamisele;

  
1 Euroopa Kohtu 11. jaanuari 2005. aasta otsus kohtuasjas (C-26/03) „Stadt Halle“: muuhulgas v. 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, EKL 2005, lk I-0001.
Euroopa Kohtu 13. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas (C-458/03) „Parking Brixton“: Parking Brixen GmbH 
v. Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, EKL 2005, lk 00000.
Euroopa Kohtu 21. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas (C-231/03) „Coname v. Comune di Cingiea de' Botti 
juhtum“: Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti, EKL 2005, lk 00000
jt.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, 
asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 
30.4.2004, lk 114).
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5. palub komisjonil luua kiiresti ja koostöös Euroopa Investeerimispangaga võimaluse 
korral olemasolevatel struktuuridel põhinev Euroopa PPP erialateadmiste keskus, mille 
eesmärk on hinnata regulaarselt PPP edusamme ja tulemusi, levitada erialaseid teadmisi 
ja vahetada teavet eri sektorite PPP käivitamiste parimate tavadega seotud kogemuste alal 
kõigis ELi ametlikes keeltes, mille kohta antakse aru ühenduse institutsioonidele ning 
millest saaksid kasu liikmesriigid ning kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused;

6. peab kavandatava Euroopa PPP erialateadmiste keskuse kontekstis vajalikuks koostada 
standardprojektid sageli esinevate olukordade kohta, milles PPP annab kõige paremaid 
tulemusi; need standardprojektid koos parimate tavade kataloogiga liikmesriikidelt 
oleksid suureks abiks eriti nendele liikmesriikidele, kes suhtuvad eelarvamustega PPP 
kasutamisse;

7. palub, et komisjon võtaks tulevaste PPP käivitamiste reguleerimisel ning kontsessioonide 
õigusnormi mõju praeguses hindamises hoolega arvesse piirkondlike omavalitsuste huve 
ning kaasaks tulevaste reeglite koostamisse piirkondlike, samuti kohalike huvide 
esindajad;

8. on seisukohal, et PPP raames on oluline erakapitali osaline kaasamine riiklikku osalusse 
kõigi liikmesriikide struktuurifondides ning PPP lisamine struktuurifondide kasusaajate 
nimekirja, mis toob kaasa suurema arengu kõigis piirkondades;

9. on seisukohal, et JASPERS-programmi kiire käivitamine ning PPP valemi lisamine 
ühtekuuluvuspoliitikasse võimaldab rahastada keerulisi PPP-projekte ning aidata luua 
hästi ettevalmistatud PPP ettevõtmisi.
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