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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙT) ως μοχλού 
οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο 
στην ενιαία αγορά όσο και εκτός αυτής· τονίζει τον στρατηγικό ρόλο των ΣΔΙΤ για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών, ιδίως των ενεργειακών, υδρευτικών, οδικών και 
ψηφιακών υποδομών· σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι καλά εξοπλισμένες 
ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους σχήματα·

2. τονίζει ότι οι θετικές εμπειρίες από τις ΣΔΙΤ πηγάζουν από τη βελτιωμένη εκτέλεση των 
έργων, την καλή αναλογία οφέλους προς κόστος, τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης του κόστους, τα κίνητρα που παρέχονται για καινοτομία και έρευνα 
αλλά και από το περισσότερο ευέλικτο και εξειδικευμένο διαχειριστικό περιβάλλον·

3. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι ΣΔΙΤ χαρακτηρίζονται από μεγάλο κύκλο ζωής που 
ορισμένες φορές εκτείνεται από 10 έως 30 χρόνια. θεωρεί ότι ο κύκλος ζωής των ΣΔΙΤ θα 
πρέπει να είναι ουσιαστικός και συνεπής προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή την 
παροχή εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τεχνητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
ή δημιουργία υψηλότερου κόστους και άσκοπης επιβάρυνσης για τις δημόσιες διοικήσεις 
και τους φορολογούμενους πολίτες·

4. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν διάφοροι εγγενείς κίνδυνοι στα έργα υποδομών (ιδίως σε εκείνα 
που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών, του περιβάλλοντος, των 
τηλεπικοινωνιακών ή ενεργειακών δικτύων) και ότι η κυβέρνηση, μέσω των ΣΔΙΤ, 
μεταβιβάζει μέρος του κινδύνου στον ιδιώτη ανάδοχο, ούτως ώστε να μπορέσουν 
αμφότεροι να αξιοποιήσουν τα οφέλη αλλά και να μοιραστούν τους κινδύνους και τις 
ευθύνες των έργων αυτών· τονίζει ακόμα ότι ο δέων επιμερισμός του κινδύνου έχει 
ουσιώδη σημασία για τον περιορισμό του κόστους ενός έργου και τη διασφάλιση της 
επιτυχημένης υλοποίησης και της βιωσιμότητάς του·

5. υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙT χαρακτηρίζονται από την μεγάλη αξία και την τεχνική 
πολυπλοκότητά τους καθώς και από την μακροπρόθεσμη δέσμευση των μερών· 
σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, απαιτούνται κατάλληλα επίπεδα ευελιξίας και 
διαδικαστικών εγγυήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η αμεροληψία 
και η ίση μεταχείριση·

6. επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού και δίκαιης πρόσβασης 
για όλα τα μέρη που μετέχουν στη ΣΔΙΤ, ιδίως μέσω δίκαιων και διαφανών διαδικασιών 
επιλογής, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσουν τέτοιες συμπράξεις οι κυβερνήσεις· 

7. τονίζει ότι η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη τις προκλήσεις των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, 
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συγκεκριμένης, αμοιβαίας και δίκαιης πρόσβασης 
των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως ορίζεται στην 
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οδηγία 2014/25/ΕΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία ειδικών κανόνων που θα 
επιτρέπουν τη συλλογική ή ομαδική υποβολή προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση 
ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων υπεργολαβίας·

8. υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙΤ θα πρέπει να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε πολίτες και 
καταναλωτές, να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και να παρέχουν 
συγκεκριμένα ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα στις δημόσιες διοικήσεις, 
τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφεύγοντας 
παράλληλα τη δημιουργία πρόσθετης επιβάρυνσης ή τις ζημίες για τον δημόσιο τομέα·

9. τονίζει ότι, αν και οι ΣΔΙΠ μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, η νομοθεσία για την ενιαία 
αγορά ορίζει υψηλά διαδικαστικά πρότυπα· σημειώνει ότι αυτή η νομοθεσία 
αναθεωρήθηκε και ενοποιήθηκε στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EΕ σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, στην οδηγία 2014/23/EU σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης 
και στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεσμοθετημένες ΣΔΙT· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει στις αναπτυσσόμενες χώρες τεχνική 
βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τρόπους προετοιμασίας και εφαρμογής των προτύπων 
της ΕΕ στις αγορές τους·

10. τονίζει ότι οι αγορές της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτές 
στον διεθνή ανταγωνισμό, με κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δίκαιου και 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στους κόλπους της εσωτερικής αγοράς και στη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, με συμβάσεις των οποίων η ανάθεση βασίζεται στην αρχή της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τους διεθνείς επενδυτές· υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
αλλοδαπού καθεστώτος ιδιοκτησίας ή ελέγχου και ότι οι εταιρείες του εξωτερικού 
μπορούν να εγκαθίστανται στον εκάστοτε τόπο για να συμμετάσχουν σε ΣΔΙT·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης θα 
περιέχουν τους αναγκαίους όρους για να μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να 
ανταγωνίζονται με ίσους όρους με τις τοπικές εταιρείες στο εξωτερικό· φρονεί ότι τούτο 
συμπεριλαμβάνει πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με σαφείς και 
δίκαιους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις διαδικασίες
υποβολής προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης· τονίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας 
καθώς και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τη σύναψη βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς 
ΣΔΙΤ·

12. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να προσελκυστεί ο ιδιωτικός τομέας σε ΣΔΙΤ, ιδίως 
διασυνοριακές, έχει τεράστια σημασία να παρασχεθούν στους επενδυτές επαρκείς 
διαβεβαιώσεις ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους θα απολαμβάνουν ασφαλές 
περιβάλλον, ασφάλεια δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη εξασφάλισης ουσιαστικής προστασίας των επενδύσεων και των στοιχείων 
ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετέχουν σε ΣΔΙT 
εκτός της ΕΕ·

13. καλεί την Επιτροπή, να εργαστεί στο πλαίσιο των εμπορικών πολιτικών και συμφωνιών, 
σε μια προσπάθεια για εξασφάλιση της πρόσβασης ευρωπαϊκών εταιρειών στην αγορά 
στο πλαίσιο ΣΔΙT εκτός της ΕΕ·
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14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υποστηριζόμενοι από την ΕΕ φορείς, όπως ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και το 
Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (EEN), μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση και να 
μοιράζονται πληροφορίες με ΜΜΕ σχετικά με τρόπους πρόσβασης σε ΣΔΙΤ σε κράτη 
εκτός της ΕΕ και προώθησης της συμμετοχής ΜΜΕ σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες·

15. καλεί την Επιτροπή, κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων με 
άλλες χώρες, να στηρίξει την εξάλειψη των φραγμών για την είσοδο εταιρειών από την 
ΕΕ και ιδίως ΜΜΕ σε ΣΔΙΤ στις χώρες αυτές και να στηρίξει την κινητικότητα των 
επαγγελματιών από την ΕΕ προς αυτά τα κράτη, ούτως ώστε να μπορούν να 
ανταγωνίζονται ισότιμα με τις εγχώριες εταιρείες καθώς και με εταιρείες από τρίτες 
χώρες.
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