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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня значението на публично-частните партньорства (ПЧП) като средство за 
икономически растеж, иновации, конкурентоспособност и създаване на работни 
места както на единния пазар, така и в чужбина; подчертава стратегическата роля, 
която ПЧП играят по отношение на модернизирането на инфраструктурата, по-
специално на енергийната, водната, пътната и цифровата инфраструктура; 
отбелязва, че европейските предприятия са добре подготвени да се съревновават за 
тези договорености и да ги прилагат;

2. подчертава, че положителното въздействие на ПЧП произтича от подобряването на 
резултатите на проекта, доброто съотношение между ползите и разходите, 
възможността за дългосрочно финансиране на разходите, предвидените стимули за 
иновациите и научните изследвания и по-гъвкавата и квалифицирана  управленска 
среда;

3. взема под внимание факта, че ПЧП се характеризират с дълъг жизнен цикъл, който 
понякога трае от 10 до 30 години; счита, че жизненият цикъл на ПЧП следва да бъде 
разумен и в съответствие с преследваните цели от гледна точка на извършваната 
работа и предоставяните стоки и услуги, без изкуствено да се нарушава 
конкуренцията или да се създават по-високи разходи и ненужна тежест за 
публичните администрации и данъкоплатците;

4. припомня, че съществуват редица присъщи рискове в инфраструктурните проекти 
(по-специално тези, отнасящи се до строителството, околната среда, 
телекомуникациите и енергийните мрежи) и че правителството, посредством 
публично-частни партньорства, прехвърля част от риска на частния изпълнител, 
така че и двете страни да могат пълноценно да се възползват от предимствата, но и 
да споделят рисковете и отговорностите на тези проекти; освен това подчертава, че 
адекватното споделяне на риска е от съществено значение за намаляване на 
разходите за проекта и гарантиране на успешното му изпълнение и 
жизнеспособност;

5. припомня, че ПЧП се характеризират с висока стойност, комплексен технически 
характер и с дългосрочен ангажимент на страните; отбелязва, че поради тази 
причина те изискват подходящо равнище на гъвкавост и процедурни предпазни 
мерки с цел осигуряване на прозрачност, недопускане на дискриминация и еднакво 
третиране;

6. подчертава необходимостта да се гарантира лоялна конкуренция и достъп за всички 
страни, участващи в ПЧП, по-специално чрез справедливи и прозрачни процедури 
по подбор, посредством които правителствата развиват тези партньорства; 

7. подчертава, че развитието на ПЧП трябва по-конкретно да отчита 
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предизвикателствата за установените в ЕС малки и средни предприятия, 
конкуриращи се на международните пазари в рамките на ПЧП, и необходимостта да 
се гарантира, че МСП получават конкретен, справедлив и взаимен достъп, особено в 
секторите на комуналните услуги, както е посочено в Директива 2014/25/ЕС; 
подчертава в този контекст значението на конкретните правила, позволяващи 
участие на МСП като клъстер или група в тръжни процедури, както и на 
използването на отворени и прозрачни вериги от подизпълнители;

8. припомня, че ПЧП следва да носят висока добавена стойност на гражданите и 
потребителите, да гарантират качествени услуги и/или стоки и да предоставят 
конкретни конкурентни и икономически предимства за публичните администрации 
както на правителствено, така и на местно равнище, като същевременно се избягва 
създаването на допълнителна тежест или загуби за публичния сектор;

9. подчертава, че въпреки че ПЧП могат да бъдат под различни форми, 
законодателството за единния пазар установява високи процедурни стандарти; 
отбелязва, че това законодателство беше преразгледано и консолидирано в 
Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС относно обществените поръчки, в 
Директива 2014/23/ЕС относно концесиите, както и в насоките относно 
институционализираните публично-частни партньорства (ПЧП); призовава 
Комисията да разгледа възможността за предоставяне на техническа помощ на 
развиващите се държави, както и на съвети относно това как да изготвят и прилагат 
стандартите на ЕС на пазарите си;

10. подчертава, че пазарите на обществени поръчки в ЕС са широко отворени за 
международна конкуренция, като правилата са насочени към укрепване на лоялната 
и ефективна конкуренция в рамките на единния пазар, постигане на приобщаващ 
растеж, основан на принципа на възлагането на договори в съответствие с най-
изгодните в икономическо отношение оферти, и осигуряване на равни условия за 
чуждестранните инвеститори; припомня, че не съществува дискриминация на 
основата на чуждестранна собственост или контрол, както и че дружествата от 
чужбина могат да се установяват на място, за да участват в ПЧП;

11. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че търговските споразумения на 
Съюза съдържат необходимите условия, за да се дава възможност на европейските 
дружества да се конкурират при равни условия с местни дружества в чужбина; 
счита, че това включва достъп до свързани услуги, заедно с ясни и справедливи 
правила относно достъпа до информация относно тръжни процедури и относно 
критериите за възлагане; подчертава, че по-голямата прозрачност и развитието на 
онлайн процедури са от особена важност за малките и средните предприятия, както 
и за сключването на трайни и приобщаващи ПЧП;

12. подчертава, че с цел привличане на частния сектор към ПЧП, по-специално към 
трансграничните ПЧП, е от първостепенно значение на инвеститорите да се 
предоставят достатъчно гаранции, че дългосрочните им инвестиции ще се 
възползват от сигурна среда, правна сигурност и добро управление; поради това 
подчертава необходимостта да се гарантира ефективна защита на инвестициите и 
икономическите активи, притежавани от европейски дружества в рамките на ПЧП 
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извън ЕС;

13. призовава Комисията да работи в областта на търговските политики и споразумения 
с цел отваряне на достъпа до пазара за европейските предприятия в контекста на 
договорености относно ПЧП извън ЕС;

14. призовава Комисията да гарантира, че подпомаганите от ЕС органи, като например 
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) и Мрежата 
Enterprise Europe (EEN), могат да имат също и достъп до и да споделят информация 
с МСП относно това как да се участва в ПЧП в държави извън ЕС, както и да 
насърчават участието на малките и средните предприятия в ПЧП в трети държави;

15. призовава Комисията, докато преговаря по споразуменията за търговия и 
инвестиции с други държави, да подкрепя премахването на бариерите за дружества 
от ЕС, и по-специално за МСП, така че те да могат да участват в ПЧП в тези 
държави, и да подпомага професионалната мобилност на гражданите на ЕС в тези 
държави, също така с цел да им се дава възможност да се конкурират на равни 
начала с местните дружества и с дружества от трети държави.
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