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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze ciągle malejący budżet UE przy równoczesnym wzroście zadań 
związanych z rozwojem regionalnym, w związku z czym coraz ważniejszym staje się 
zdobywanie środków prywatnych;

B. mając na uwadze możliwości zwiększenia środków na cele służące rozwojowi 
regionalnemu dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP), na co wskazują 
pozytywne doświadczenia niektórych państw członkowskich, 

C. mając na uwadze, że dzięki partnerstwom publiczno-prywatnym podmioty publiczne 
zyskują możliwość korzystania ze specjalistycznej wiedzy firm prywatnych i 
mechanizmów rozłożenia ryzyka pomiędzy sektor prywatny i publiczny oraz mogą 
prowadzić zarówno do podniesienia jakości i ciągłości usług publicznych jak i do 
zmniejszenia kosztów wykonywania przedsięwzięć i zaoszczędzenia ograniczonych 
środków na takie działania,

D. mając na uwadze, że formuła PPP jest jeszcze mało znana; mając również na uwadze, że 
aby pozbyć się istniejących wątpliwości potrzebne są jasne, przejrzyste zasady 
postępowania i wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem 
działań administracji publicznej i biznesu,

1. uznaje, że na obecnym etapie należy lepiej zdefiniować pojęcie PPP, a dla pewności 
prawnej uregulować udzielanie koncesji z wyraźnym rozgraniczeniem koncesji i 
zamówień publicznych; nie powinno się jednak tworzyć jeszcze bardziej kompleksowych 
uregulowań prawnych PPP;

2. wyraża uznanie dla Komisji z powodu przeprowadzenia konsultacji publicznych przy 
pomocy Zielonej Księgi oraz uważa, że wysłuchanie opinii zainteresowanych partnerów, 
w tym partnerów na poziomie lokalnym i regionalnym, ma fundamentalne znaczenie;

3. uważa, że w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji zasady tworzenia i 
funkcjonowania zinstytucjonalizowanych PPP, sposoby udzielania im zamówień oraz 
nowa procedura dialogu konkurencyjnego w odniesieniu do metod ochrony własności 
intelektualnej powinny być wyjaśnione w komunikatach Komisji, z uwzględnieniem 
zasady pomocniczości oraz wyjaśnień odnośnie korzystania z subwencji publicznych w 
kontekście PPP;

4. proponuje, aby wątpliwości natury prawnej dotyczące wewnętrznych definicji ujętych w 
orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Stadt Halle inter alia”1 zostały jak 
najszybciej wyeliminowane poprzez uzupełnienie obowiązującej obecnie dyrektywy 

  
1 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie „Stadt Halle (City of Halle) inter 
alia przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna”, 
2005r., str. I-0001
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2004/18/WE1 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi; domaga się, aby podjęto wszelkie środki prawne w celu 
ułatwienia zinstytucjonalizowanym PPP rozpoczęcia działalności;

5. zwraca się do Komisji o pilne utworzenie we współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym europejskiego centrum wiedzy specjalistycznej z zakresu PPP, w oparciu 
w miarę możliwości, o istniejące struktury, w celu przeprowadzania regularnych ocen 
postępów i wyników projektów PPP, rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej oraz 
wymiany informacji na temat dobrych praktyk z zakresu rozpoczynania działalności 
przez PPP w różnych sektorach , we wszystkich językach urzędowych UE, 
przekazywanych instytucjom UE i z których będą mogły korzystać zarówno państwa 
członkowskie jak i władze lokalne i regionalne;

6. w kontekście proponowanego utworzenia europejskiego centrum wiedzy specjalistycznej 
z zakresu PPP za konieczne uważa się przygotowanie standardowych projektów 
dotyczących często powtarzających się sytuacji, w których PPP daje najlepsze efekty;
takie standardowe projekty, łącznie z katalogiem najlepszych praktyk z państw 
członkowskich, byłyby dużym ułatwieniem szczególnie dla państw, które podchodzą z 
obawami do sięgania po instrument PPP;

7. wzywa Komisję, aby przy tworzeniu przyszłych regulacji dotyczących zakładania PPP 
oraz przy obecnym dokonywaniu oceny wpływu przepisów prawnych na koncesje wzięła 
poważnie pod uwagę interesy samorządów regionalnych oraz zaangażowała do tworzenia 
przyszłych przepisów przedstawicieli interesów regionalnych oraz lokalnych;

8. uważa, iż niezbędne jest włączenie w ramach PPP kapitału niepublicznego jako części 
udziału krajowego w funduszach strukturalnych we wszystkich państwach 
członkowskich oraz dodanie PPP do listy beneficjentów w ramach tych funduszy, co 
zwiększy rozwój we wszystkich regionach;

9. uważa, że szybkie uruchomienie programu JASPERS oraz włączenie formuły PPP w 
sferę polityki spójności UE ułatwi sfinansowanie kosztów przygotowania 
skomplikowanych projektów PPP i przyczyni się do tworzenia dobrze przygotowanych 
przedsięwzięć w ramach PPP.

  
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, z 30.4.2004., str.114
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