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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europa išgyvena sunkią krizę. Dauguma valstybių narių kenčia nuo skolų naštos ir turi mažai 
erdvės politiniams  sprendimams. Šioje situacijoje reikia  įvertinti ar Europos masto 
nuostatomis krizė nebūtų dar labiau sustiprinta.

Deja, Komisijos tyrimu dėl siūlomos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo į šį klausimą 
nėra atsakoma. Šiuo tyrimu nebuvo patikrinta kokį poveikį ši direktyva galėtų turėti vietos bei 
regionų savivaldai, kuri pirmą kartą reformuota Lisabonos sutartimi buvo įteisinta pirminėje 
teisėje (žr. SESV 14 straipsnį ir SESV protokolą Nr. 26).  Šiuo tyrimu taip pat nėra atsakoma 
ir į klausimą ar toks reguliavimas Europos mastu yra reikalingas, nes Europos vidaus rinkos 
veikla be tokio reguliavimo būtų iškraipyta ir(arba) jai būtų padarytas poveikis. Tačiau būtent 
to Europos Parlamentas reikalavo 2010 m. ir 2011 m. savo pranešimuose dėl viešųjų pirkimų 
kaip būtinos sąlygos Europos masto direktyvai dėl paslaugų koncesijų.

Vietoje to, siūloma direktyva ir paslaugų koncesijų atveju siūloma laikyti griežtos Europos 
viešųjų pirkimų teisės. Tai sukelia problemų, nes yra sunku bendrai apibrėžti paslaugų 
koncesijas bei jų panaudojimą, o jų teisinis statusas įvairiose valstybėse narėse yra per daug 
skirtingas. Tai pat egzistuoja pavojus, kad Europos masto reglamentu bus sukelta abejonių dėl 
pagrindinės paslaugų koncesijų sudarymo priežasties – pakankamo lankstumo bei ilgos 
sutarčių trukmės, o taip pat galimybės vėlesnių derybų pagalba pakoreguoti tai, ko nebuvo 
numatyta sudarant sutartį. Tačiau tuo paslaugų koncesijų koncepcijai yra rimtai pakenkiama. 

Komisija savo pasiūlymą visų pirma grindžia teisiniu neapibrėžtumu, kuris kiltų nesant 
Europos masto reglamento, o taip  pat būtinybe užtikrinti veiksmingą mokesčių mokėtojų lėšų 
panaudojimą ir kovą su korupcija. Šiais klausimais reikia pastebėti, kad:

Europos sutartimis ir ES Teisingumo Teismo sprendimais yra aiškiai  apibrėžiamos koncesijų  
skyrimo sąlygos – skaidrumas, lygybė ir nediskriminuojantis elgesys. Tačiau jomis paliekama 
ir pakankamai lankstumo koncesijų administravimui. Tuo tarpu paslaugų koncesijų 
apibrėžimu šiame pasiūlyme nėra sukuriama aiškumo, juo yra  viršijama ES Teisingumo 
Teismo praktika ir sukeliama naujo neapibrėžtumo. Trūksta atribojimo nuo kitų sutarčių, kaip  
pvz. panaudos sutartys ir licencijos, rizikos perkėlimo klausimas yra išspręstas nepakankamai, 
neatsižvelgiama į specifinius pasitikėjimu tarp sutarties šalių pagrįstus santykius bei 
neužbaigtų sutarčių  ypatybes ir vėlesnių derybų poreikį.  

Dauguma paslaugų koncesijų sudaromos tinklinių paslaugų (energetika, vanduo, ryšiai ir 
transportas) srityje. Tai  yra visuotinio (ekonominio) intereso paslaugos. Jų suteikimu taip pat 
dažnai yra perduodamos ir išskirtinės bei viešosios valdžios teisės. Dėl dalinio tokių paslaugų 
įtraukimo kyla teisės nuoseklumo problemų. Paslaugų direktyvoje daugelis paslaugų nebuvo 
įtrauktos į visuotinio intereso sritį. Nėra pakankamai aiškios skirties nuo jau galiojančių 
sektoriams skirtų taisyklių, pvz. direktyvos dėl viešojo transporto arba energijos bei dujų 
sektoriaus taisyklių.  Įgyvendinimo tyrime nekalbama ir apie tai.  Tuo taip pat  nėra 
sustiprinamas teisinis apibrėžtumas ir aiškumas.

Patirtimi su Europos masto pirkimų taisyklėmis pademonstruojama,  kad detaliomis 
teisinėmis nuorodomis nėra apsaugoma nuo teisinių problemų, o greičiau priešingai.
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Pažvelgus į direktyvas dėl viešųjų pirkimų tampa aišku,  kad smulkmeniškos taisyklės 
dažniausiai nesumažina išlaidų. Vien tik Europos masto vieno viešojo konkurso 
administravimas vidutiniškai kainuoja 30.000 eurų ir tai net jei tik 1,5 proc. pasiūlymų 
pateikiama iš kitų valstybių narių.

Komisijai pagrįstai  iškelia korupcijos klausimą, tačiau jos siūlomi sprendimo būdai nėra 
tinkami. Skaidrumas yra geriausiais ginklas kovoje su korupcija. Tačiau viešųjų pirkimų 
tvarka šis skaidrumas nėra užtikrinamas. Skaidrumas suprantamas tik kaip vienodo elgesio su 
pasiūlymų teikėjais pagrindas. Šis skaidrumas nėra užtikrinamas visuomenei, piliečiams, o 
pasiūlymas dėl koncesijos sutarčių skyrimo šiuo klausimu yra  dar labiau ribotas nei viešųjų 
pirkimų direktyvos. Todėl šiame pasiūlyme nereikėtų šnekėti apie kovą su korupcija.   

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonės pranešėjas visiškai perrašė šį 
Komisijos pasiūlymą. Jo pasiūlymu yra išsprendžiamos keletas anksčiau paminėtų problemų. 
Tačiau nėra  atsakoma  į klausimą ar tokia direktyva bendrai yra  reikalinga.

Po išsamios analizės pranešėja mano, kad pasiūlymas šiuo metu yra nereikalingas, o jo 
poveikio negalima prognozuoti. Todėl ji siūlo Regioninės plėtros komitetui atsakingame 
komitete rekomenduoti nepritarti pasiūlymui. 

******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.


