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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ES budžets tiek pastāvīgi samazināts, bet reģionālās attīstības uzdevumu apjoms ir 
tik liels un finansējums tik saspringts kā nekad agrāk, un privāto līdzekļu iegūšana kļūst 
īpaši nozīmīga;

B. tā kā ir iespējams palielināt finansējumu reģionālās attīstības mērķiem, īstenojot valsts un 
privātā sektora partnerību (VPP), pārņemot dažu dalībvalstu pozitīvo pieredzi;

C. tā kā VPP dod iespēju sabiedriskajām iestādēm gūt labumu no privātfirmām un izmantot 
mehānismus, lai dalītu risku starp valsts un privāto sektoru, un var nodrošināt sabiedrisko 
pakalpojumu augstāku līmeni un nepārtrauktību, kā arī izmaksu samazināšanos par 
uzdevumu veikšanu un ierobežoto līdzekļu ietaupījumu, kas ir pieejami šādām darbībām;

D. tā kā VPP sistēma joprojām nav plaši izplatīta, un tā kā, lai pārvarētu pastāvošo 
neskaidrību, šajā jomā nepieciešamas skaidras un pārredzamas profesionālās ētikas 
normas un kompetence, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko iestāžu un privāto uzņēmumu 
darbību,

1. atzīst, ka pašreizējā posmā precīzāk jānosaka VPP statuss un juridiskas noteiktības dēļ 
koncesiju piešķiršana jāregulē, skaidri nodalot koncesijas un sabiedriskos līgumus, tomēr 
neieviešot sarežģītas VPP tiesību normas;

2. izsaka Komisijai atzinību par publisko apspriedi saistībā ar šo Zaļo grāmatu, uzskatot par 
būtisku to, ka tiek uzklausīti dažādu iesaistīto partneru viedokļi, tostarp arī reģionālā un 
vietējā līmenī;

3. uzskata, ka Komisijas paziņojumā jāizskaidro noteikumi, kas regulē VPP organizāciju 
dibināšanu un darbību, līdzekļi, kas piešķir tām uzdevumus un jaunā konkurētspējīgā 
dialoga procedūra attiecībā uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ievērojot subsidiaritātes 
principu, kā arī izskaidrojot valsts dotāciju izmantošanu VPP sakarā, lai nodrošinātu 
godīgu konkurenci;

4. ierosina, lai tiesisko nenoteiktību, ko radīja Eiropas Kopienu Tiesas spriedums1 „Halles 
pilsēta” lietā, nekavējoties likvidētu, papildinot patlaban spēkā esošo Direktīvu 
2004/18/EK2 par valsts līgumu tiesību piešķiršanas procedūru; pieprasa, lai visu tiesisko 
pasākumu mērķis būtu atvieglot VPP organizāciju darba uzsākšanu;

5. aicina Komisiju steidzamības kārtā un sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku, pēc 

  
1  "Stadt Halle" (C-26/03) EKT 2005. gada 11. janvāra spriedums lietā Stadt Halle u.a. gegen 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Slg. 2005, S. I-0001.  
"Parking Brixton" (C-458/03) EKT 2005. gada 13. oktobra spriedums lietā Parking Brixen GmbH gegen 
Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, Slg. 2005, S. 00000.
"Coname v. Comune di Cingiea de' Botti case" (C-231/03) EKT 2005. gada 21. jūlija spriedums lietā 
Consorzio Aziende Metano (Coname) gegen Comune di Cingia de' Botti, Slg. 2005, S. 00000.
un citas
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, 
piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134 
30.4.2004, 114. lpp.)
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iespējas balstoties uz pašreizējām struktūrām, izveidot Eiropas VPP izpētes centru, lai 
regulāri novērtētu VPP darbības attīstību un rezultātus, popularizētu pieredzi un 
apmainītos ar informāciju par pieredzi attiecībā uz labāko VPP izveides praksi dažādās 
nozarēs visās ES oficiālajās valodās, par ko ziņos Kopienu iestādēm un no kā gūs labumu 
dalībvalstis, kā arī vietējās un reģionālās varas iestādes;

6. uzskata par vajadzīgu ierosinātā Eiropas VPP izpētes centra sakarā izstrādāt projektu 
modeļus attiecībā uz bieži sastopamām situācijām, kurās VPP uzrāda vislabākos 
rezultātus; šie projektu modeļi un dalībvalstu labāko metožu katalogs būs liels atbalsts, jo 
īpaši tām dalībvalstīm, kuras nav pārliecinātas par VPP lietderību;

7. pieprasa, lai Komisija nopietni apsver reģionu pašvaldību intereses un iesaista reģionu un 
vietējo interešu pārstāvjus nākamo VPP normatīvu veidošanā un pašreizējo tiesisko 
nosacījumu ietekmes novērtējumā attiecībā uz koncesijām, kā arī tālāko noteikumu 
izveidē;

8. attiecībā uz VPP uzskata par būtisku iekļaut privāto kapitālu kā daļu no valsts 
ieguldījumiem strukturālajos fondos visās dalībvalstīs un uzskatīt VPP par šo fondu 
ieguvēju, kas veicinās lielāku attīstību visos apgabalos;

9. uzskata, ka ātra JASPERS programmas ieviešana un VPP izmantošana kohēzijas politikā 
dos iespēju finansēt sarežģītus VPP projektus un atvieglos rūpīgi sagatavotu VPP 
kopuzņēmumu dibināšanu.
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