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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže rozpočet Európskej únie sa postupne znižuje, kým množstvo úloh regionálneho 
rozvoja sa stále zvyšuje, a preto je získavanie súkromných zdrojov čoraz dôležitejšie,

B. keďže možno zvýšiť financovanie cieľov regionálneho rozvoja prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev (VSP), čo dokazujú pozitívne skúsenosti niektorých členských 
štátov,

C. keďže VSP umožňujú verejným orgánom ťažiť z odborných znalostí súkromných firiem 
a využívať mechanizmy na rozdelenie rizika medzi verejný a súkromný sektor a môžu 
viesť k vyššej úrovni a lepšej kontinuite verejných služieb, ako aj k znižovaniu nákladov 
pri plnení úloh a k úsporám obmedzených finančných zdrojov disponibilných na tieto 
činnosti,

D. keďže charakter VSP ešte stále nie je veľmi známy a keďže na prekonanie existujúcich 
pochybností sú potrebné jasné a transparentné pravidlá správania a odborné znalosti 
v tejto oblasti s osobitným dôrazom na činnosti verejných entít a podnikov,

1. uznáva, že v tomto štádiu je potrebná lepšia definícia zámeru VSP a na ciele právnej istoty 
aj definícia udeľovania koncesií s jednoznačným rozlíšením medzi koncesiou a verejnou 
zákazkou, ale bez toho, aby právne ustanovenia o VSP boli ešte zložitejšie;

2. blahoželá Komisii za to, že prostredníctvom tejto zelenej knihy podnietila verejné 
konzultácie, a považuje za hlavnú skutočnosť, že sa vypočuli názory rozličných 
zainteresovaných partnerov vrátane regionálnej a miestnej úrovne;

3. domnieva sa, že pravidlá upravujúce založenie a fungovanie inštitucionalizovaných VSP, 
prostriedky na prideľovanie im úloh a nová procedúra konkurenčného dialógu, ak ide 
o spôsoby ochrany duševného vlastníctva, by sa mali vysvetliť v oznámeniach Komisie, 
ktoré budú dodržiavať zásadu subsidiarity, ako aj obsahovať vysvetlivky týkajúceho 
používania verejných grantov v kontexte VPS s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku 
súťaž;

4. navrhuje, aby sa čo najskôr odstránila právna neistota týkajúca sa interných definícií 
vytvorených rozhodnutím Súdneho dvora1, a to doplnením platnej smernice 2004/18/ES2

  
1  „Mesto Halle“ (C-26/03) rozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2005, prípad mesto Halle a ďalší verzus 
združenie Thermische Restabfall - und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 2005, s. I-0001.  
„Parkovisko Brixton“ (C-458/03) rozsudok Súdneho dvora z 13. októbra 2005, prípad parkovisko Brixen s.r.o. 
verzus mesto Brixen a Stadtwerke Brixen a.s., 2005, s. 00000.
"Prípad Coname verzus Comune di Cingiea de' Botti" (C-231/03) rozsudok Súdneho dvora z 21. júla 2005, 
prípad Consorzio Aziende Metano (Coname) verzus Comune di Cingia de' Botti, 2005, s. 00000.
a iné
2  Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. L 134, 
30.04.2004, s. 114).
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o zadávaní zákaziek; požaduje, aby sa všetky zákonné opatrenia smerovali k 
zjednodušeniu zakladania inštitucionalizovaných VSP;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene a v spolupráci s Európskou investičnou bankou vytvorila 
európske expertízne stredisko pre otázky VSP podľa možností založené na existujúcich 
štruktúrach, ktorého úlohou by mali byť pravidelné hodnotenia pokroku a výsledkov 
VSP, šírenie odborných znalostí a výmena informácií o skúsenostiach týkajúcich sa 
osvedčených praktík pri vytváraní VSP v rozličných odvetviach, vo všetkých úradných 
jazykov EÚ, ktoré sa predkladajú inštitúciám Spoločenstva a ktoré budú môcť využívať 
tak členské štáty, ako aj miestne a regionálne orgány;

6. považuje za potrebné, v súvislosti si navrhovaným európskym expertíznym strediskom pre 
otázky VSP, aby sa vypracovali normy týkajúce sa situácií, aké často vznikajú a v ktorých 
VSP dosahujú najlepšie výsledky; tieto vzorové projekty spolu s katalógom najlepších 
skúseností členských štátov by veľmi pomohli najmä tým členským štátom, ktoré majú 
obavy z využívania VSP;

7. požaduje, aby Komisia pri regulovaní budúcich zakladaní VSP a v súčasnom hodnotení 
vplyvu právneho ustanovenia o koncesiách zohľadnila veľmi intenzívne regionálne 
samosprávne záujmy a zapojila zástupcov regionálnych, ako aj miestnych záujmov, pri 
vypracúvaní budúcich pravidiel;

8. domnieva sa, že v súvislosti s VSP je dôležité, aby do štrukturálnych fondov prichádzali 
príspevky zo súkromného sektora ako súčasť národných príspevkov a aby sa VSP pridali 
do zoznamu príjemcov v rámci týchto fondov, čo povedie k väčším možnostiam, najmä 
v chudobnejších regiónoch;

9. domnieva sa, že urýchlené začatie programu JASPERS a zahrnutie vzoru VSP do 
kohéznej politiky umožní financovať zložité projekty VSP a pomôcť pri zakladaní dobre 
pripravených podnikov VSP.
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