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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se proračun EU nenehno zmanjšuje, število nalog, s katerimi se srečuje regionalni 
razvoj, pa je vedno večje, postaja zato pridobivanje zasebnih sredstev vedno bolj 
pomembno,

B. ker je mogoče finančna sredstva za regionalne razvojne cilje povečati z uporabo javno-
zasebnih partnerstev, glede na pozitivne izkušnje nekaterih držav članic,

C. ker javno-zasebna partnerstva javnim subjektom omogočajo, da koristijo strokovno 
znanje zasebnih podjetij in uporabo mehanizmov za porazdelitev tveganja med javnim in 
zasebnim sektorjem ter lahko vodijo do višjega standarda in večje kontinuitete javnih 
storitev, kot tudi do zmanjšanja stroškov izvajanja nalog in prihranka sredstev iz 
omejenih virov, ki so na voljo za take dejavnosti,

D. ker javno-zasebna partnerstva še vedno niso splošno znana in ker potrebujemo za 
odpravljanje obstoječih dvomov jasna in pregledna pravila ravnanja ter strokovna znanja, 
povezana predvsem z dejavnostmi javnih subjektov in podjetij,

1. priznava, da je treba v tem trenutku natančneje opredeliti pojem javno-zasebnega 
partnerstva in zaradi zagotavljanja pravne varnosti urediti dodeljevanje koncesij z jasnim 
razlikovanjem med koncesijami in javnimi naročili, vendar ne da bi pravni predpisi za 
javno-zasebna partnerstva postali bolj zapleteni;

2. čestita Komisiji za organizacijo javnega posvetovanja, ki je potekalo v okviru te zelene 
knjige, in meni, da je bistveno slišati mnenja različnih zadevnih partnerjev na regionalni 
in lokalni ravni;

3. meni, da je treba v sporočilih Komisije, v skladu z načelom subsidiarnosti, pojasniti 
pravila, ki veljajo za ustanavljanje in delovanje institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev, načine dodeljevanja nalog in nov postopek konkurenčnega dialoga v zvezi z 
načini za zaščito intelektualne lastnine, pojasniti pa je treba tudi javne donacije v okviru 
javno-zasebnih partnerstev, da bi tako zagotovili pošteno konkurenco;

4. poziva, naj se z dopolnitvijo veljavne direktive o javnih naročilih1 čim prej odpravi 
pravna negotovost v internih opredelitvah, nastala s sodbami Sodišča ES2; poziva, naj so 
vsi pravni ukrepi namenjeni lažjemu ustanavljanju institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev;

5. poziva Komisijo, naj čim prej in v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko ustanovi 
Evropsko središče za strokovno znanje na področju javno-zasebnih partnerstev, po 

  
1 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).
2 "Stadt Halle" (C-26/03) Sodba Sodišča z dne 11. januarja 2005 v zadevi Stadt Halle idr. proti Arbeitsgemeinschaft
Thermische Restabfall- in Energieverwertungsanlage TREA Leuna, zbirka 2005, str. I-0001.
"Parking Brixen" (C-458/03) Sodba Sodišča z dne 13. oktobra 2005 v zadevi Parking Brixen GmbH proti Gemeinde 
Brixen, Stadtwerke Brixen AG, zbirka 2005, str. 00000.
"Coname proti Comune di Cingiea de' Botti" (C-231/03) Sodba Sodišča z dne 21. julija 2005 v zadevi Consorzio Aziende 
Metano (Coname) proti Comune di Cingia de' Botti, zbirka 2005, str. 00000.
in druge.
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možnosti v okviru že obstoječih struktur, ki bi redno ocenjevalo napredek in rezultate 
javno-zasebnih partnerstev, širilo strokovno znanje in izmenjavo informacij o izkušnjah z 
najboljšimi praksami pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev na različnih področjih 
in v vseh uradnih jezikih EU, o katerih bi poročalo institucijam Skupnosti ter od katerih 
bi države članice, kot tudi lokalne in regionalne oblasti lahko imele koristi;

6. meni, da je treba v okviru predlaganega Evropskega središča za strokovno znanje na 
področju javno-zasebnih partnerstev oblikovati vzorčne projekte za situacije, ki se 
pogosto ponavljajo in v katerih dajejo javno-zasebna partnerstva najboljše rezultate; ti 
vzorčni projekti bi bili skupaj s seznamom najboljših praks iz držav članic v pomoč zlasti 
tistim državam članicam, ki imajo zadržke glede javno-zasebnih partnerstev;

7. poziva Komisijo, naj pri urejanju bodočih vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev in pri 
sedanjem ocenjevanju vplivov pravnih predpisov na koncesije resno upošteva interese 
regionalne samouprave in da v oblikovanje prihodnjih predpisov vključi predstavnike 
regionalnih in lokalnih interesov;

8. meni, da je v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi bistveno, da se zasebni kapital kot del 
nacionalnih prispevkov vključi v strukturne sklade v vseh državah članicah in da se 
javno-zasebna partnerstva doda na seznam upravičencev teh skladov, kar bo izboljšalo 
zlasti možnosti revnejših regij;

9. meni, da bosta hiter začetek programa JASPERS in vključitev javno-zasebnih partnerstev 
v kohezijsko politiko omogočila financiranje zahtevnih projektov javno-zasebnih 
partnerstev in pomagala oblikovati dobro pripravljene projekte v okviru javno-zasebnih 
partnerstev.
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