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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES biudžetas nuolat mažėja, o regioninės plėtros uždavinių yra kaip niekad daug, 
todėl vis svarbiau užsitikrinti privačių išteklių,

B. kadangi, remiantis tam tikrų valstybių narių teigiama patirtimi, įmanoma padidinti regionų 
plėtrai skirtą finansavimą pasinaudojant viešojo ir privataus sektorių partneryste 
(angl. PPP),

C. kadangi PPP leidžia valstybės subjektams pasinaudoti privačių įmonių kompetencija ir 
priemonėmis, skirtomis paskirstyti riziką viešajam ir privačiam sektoriams, gali užtikrinti 
geresnės kokybės viešąsias paslaugas, prisidėti prie jų tęstinumo, sumažinti uždavinių 
įgyvendinimo kainą ir padėti sutaupyti išteklių, kurių tokiai veiklai trūksta,

D. kadangi PPP modelis dar nėra plačiai žinomas, o siekiant išsklaidyti esamas abejones 
reikia aiškių ir skaidrių elgesio taisyklių ir šios srities žinių, ypatingą dėmesį skiriant 
viešųjų subjektų ir įmonių veiklai,

1. pripažįsta, kad šiuo metu reikia labiau apibrėžti PPP sąvoką, o dėl teisinio tikrumo 
sudarant koncesijos sutartis reikia aiškiai atskirti koncesiją nuo viešųjų pirkimų ir išvengti 
didesnės PPP teisinių nuostatų painiavos;

2. džiaugiasi, kad Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kurias Žaliojoje knygoje ji buvo 
įsipareigojusi pradėti, ir mano, jog itin svarbu, kad būtų išklausytos įvairių suinteresuotų 
partnerių, įskaitant partnerius vietose ir regionuose, nuomonės;

3. mano, kad laikantis subsidiarumo principo Komisijos komunikatuose turėtų būti labiau 
išaiškintos taisyklės, reglamentuojančios oficialios PPP įsteigimą, veiklą ir uždavinių 
skyrimo priemones, ir nauja konkurencingo dialogo procedūra, susijusi su intelektinės 
nuosavybės apsaugos būdais, taip pat pateikti su valstybės dotacijų skyrimu PPP susiję 
paaiškinimai siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją;

4. siūlo nedelsiant išsklaidyti su vidaus sandorių apibrėžimu susijusį teisinį neaiškumą, kurį 
sukūrė Halės miesto byloje priimtas Teisingumo Teismo sprendimas1, papildant šiuo 
metu galiojančią Sutarčių sudarymo direktyvą 2004/18/EB2; reikalauja pakoreguoti visas 
teisines priemones taip, kad būtų lengviau steigti oficialias PPP;

5. ragina Komisiją neatidėliojant ir bendradarbiaujant su Europos investicijų banku įsteigti 
(jei įmanoma – esamose institucijose) PPP skirtą Europos informacijos centrą tam, kad 
būtų nuolat vertinama PPP pažanga ir rezultatai, visomis oficialiomis ES kalbomis 
skleidžiama patirtis ir keičiamasi informacija apie pažangiosios patirties pavyzdžius, 
susijusius su PPP kūrimu įvairiuose sektoriuose, apie tai pranešant Bendrijos 
institucijoms ir sudarant sąlygas tuo pasinaudoti valstybėms narėms bei vietos ir regionų 
valdžios institucijoms;

  
1 2005 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Stadt Halle (Halės miestas) inter alia prie7 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 2005, p. I-0001.
2 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).



PE 369.904v02-00 4/5 AD\612233LT.doc

LT

6. mano, jog, atsižvelgiant į pasiūlymą įsteigti PPP skirtą Europos informacijos centrą, 
būtina parengti dažniausiai susidarančių situacijų ir tokių situacijų, kuriose PPP duoda 
geriausius rezultatus, standartinius projektus; šie standartiniai projektai ir valstybių narių 
pažangiosios patirties pavyzdžių rinkinys labai padėtų, ypač toms valstybėms narėms, 
kurios nedrįsta naudotis PPP;

7. reikalauja, kad, reglamentuodama būsimų PPP veiklą ir vertindama su koncesija 
susijusios teisinės nuostatos poveikį, Komisija labai atidžiai atsižvelgtų į regionų 
savivaldos interesus ir, rengdama būsimas taisykles, pakviestų dalyvauti regionų ir vietos 
interesams atstovaujančius asmenis;

8. mano, kad dėl PPP būtina, jog visose valstybėse narėse nacionaliniam įnašui į 
struktūrinius fondus būtų naudojamos ir privataus sektoriaus lėšos; taip pat mano, kad 
būtina papildyti šių fondų naudos gavėjų sąrašą PPP, nes tai paspartintų visų regionų 
plėtrą;

9. mano, kad, skubiai pradėjus įgyvendinti JASPERS programą ir naudojant PPP 
sanglaudos politikos tikslams pasiekti, atsiras galimybių finansuoti sudėtingus PPP 
projektus ir bus lengviau įgyvendinti gerai parengtus PPP sumanymus.
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