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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka publiskā un privātā partnerība (PPP) ir nozīmīga kā ekonomiskās izaugsmes, 
inovācijas, konkurētspējas un darbvietu radīšanas veicinātāja gan vienotajā tirgū, gan 
ārpus tā; uzsver PPP stratēģisko nozīmi infrastruktūras, jo īpaši enerģijas, ūdens, ceļu un 
digitālās infrastruktūras, modernizācijā; norāda, ka Eiropas uzņēmumi ir pietiekami 
sagatavoti konkurencei par šādiem līgumiem un to izpildei;

2. uzsver, ka PPP pozitīvā ietekme izriet no labākas projektu īstenošanas, labas izmaksu un 
ieguvumu attiecības, iespējas nodrošināt ilgtermiņa izmaksu finansēšanu, kā arī no tā, ka 
PPP rada stimulu inovācijai un pētniecībai un elastīgākai un prasmīgākai pārvaldībai;

3. ņem vērā, ka PPP parasti ir ilgtermiņa un to darbības laiks dažkārt ir no 10 līdz 30 gadiem; 
uzskata, ka PPP darbības laikam jābūt pamatotam un jāatbilst mērķiem, kas noteikti 
saistībā ar darba, preču un pakalpojumu nodrošināšanu, mākslīgi nekropļojot konkurenci 
vai nepaaugstinot izmaksas, kā arī neradot lieku slogu valsts pārvaldes iestādēm un 
nodokļu maksātājiem;

4. atgādina, ka infrastruktūras projekti (jo īpaši būvniecības, vides aizsardzības, telesakaru 
un enerģētikas tīklu jomā) ir saistīti ar vairākiem riskiem un ka valdība, izmantojot PPP, 
daļu risku nodod privātiem līgumslēdzējiem tā, lai abas puses varētu gan gūt labumu, gan 
sadalīt riskus un  atbildību saistībā ar šādiem projektiem; turklāt uzsver, ka atbilstīgs risku 
sadalījums ir būtisks, lai samazinātu projekta izmaksas un nodrošinātu tā sekmīgu 
īstenošanu un dzīvotspēju;

5. atgādina, ka PPP ir raksturīga augsta vērtība un tehniska sarežģītība, kā arī pušu 
ilgtermiņa saistības; atzīmē, ka tādēļ šīm partnerībām ir nepieciešama gan pietiekama 
elastība, gan arī pienācīgas procesuālās garantijas, lai nodrošinātu pārredzamību, 
nediskrimināciju un vienlīdzīgu attieksmi;

6. uzsver nepieciešamību visām PPP iesaistītajām pusēm nodrošināt godīgu konkurenci un 
pieejamību, jo īpaši valdībām šādu partnerību veidošanā izmantojot taisnīgas un 
pārredzamas atlases procedūras; 

7. uzsver, ka PPP izveidē ir īpaši jāņem vērā problēmas, ar kurām saskaras Eiropas 
Savienībā reģistrētie MVU, kas starptautiskajos tirgos konkurē saistībā ar PPP, un 
nepieciešamība MVU nodrošināt konkrētu, taisnīgu un savstarpēju pieeju, sevišķi 
sabiedrisko pakalpojumu sektoros, kā noteikts Direktīvā 2014/25/ES; šajā sakarībā uzsver, 
ka ir būtiski izstrādāt konkrētus noteikumus, lai MVU varētu iesniegt kopas vai grupas 
piedāvājumus un varētu izmantot atvērtas un pārredzamas apakšuzņēmumu līgumu ķēdes;

8. atgādina, ka PPP jārada augsta pievienotā vērtība iedzīvotājiem un patērētājiem, 
jānodrošina kvalitatīvi pakalpojumi un/vai preces un jāsniedz konkrētas konkurētspējīgas 
ekonomiskās priekšrocības pārvaldes iestādēm valdības un vietējā līmenī, vienlaikus 
izvairoties no papildu sloga vai zaudējumu radīšanas valsts sektoram;
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9. uzsver — lai gan PPP līgumiem var būt dažādi veidi, vienotā tirgus tiesību akti nosaka 
stingrus procedūras standartus; norāda, ka šie tiesību akti tika pārskatīti un konsolidēti 
Direktīvā 2014/24/ES un Direktīvā 2014/25/ES par publisko iepirkumu, Direktīvā 
2014/23/ES par koncesijām un pamatnostādnēs par institucionalizētām PPP; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju nodrošināt jaunattīstības valstīm tehnisko palīdzību un 
konsultācijas par to, kā sagatavot un ieviest ES standartus šo valstu tirgos;

10. uzsver, ka ES publiskā iepirkuma tirgi ir pamatā atvērti starptautiskai konkurencei, 
noteikumu mērķis ir godīgas un efektīvas konkurences veicināšana vienotā tirgū un 
iekļaujošas izaugsmes panākšana, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanā balstoties uz 
ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma principu, kā arī vienlīdzīgu spēles noteikumu 
nodrošināšana starptautiskajiem ieguldītājiem; atgādina, ka nepastāv uz ārvalstu 
īpašumtiesībām vai kontroli balstīta diskriminācija un ka ārvalstu uzņēmumi var dibināt 
vietējo uzņēmumu, lai piedalītos PPP;

11. mudina Komisiju nodrošināt, lai Savienības tirdzniecības nolīgumos būtu iekļauti 
nepieciešamie nosacījumi, kas ļautu Eiropas uzņēmumiem vienlīdzīgi konkurēt ar 
vietējiem uzņēmumiem ārvalstīs; uzskata, ka tas nozīmē arī saistīto pakalpojumu 
pieejamību kopā ar skaidriem un vienlīdzīgiem noteikumiem par piedāvājumu 
iesniegšanas informācijas un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju pieejamību; 
uzsver, ka lielāka pārredzamība, kā arī tiešsaistes procedūru izstrāde ir īpaši svarīga 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un ilgtspējīgu un iekļaujošu PPP izveidei;

12. uzsver — lai PPP, jo īpaši pārrobežu PPP, būtu pievilcīgas privātajam sektoram, ir 
ārkārtīgi svarīgi sniegt ieguldītājiem pietiekamas garantijas, ka viņu ilgtermiņa 
ieguldījumiem būs droša vide, juridiskā noteiktība un laba pārvaldība; tādēļ uzsver 
nepieciešamību nodrošināt efektīvu aizsardzību PPP līgumos iesaistīto Eiropas uzņēmumu 
ieguldījumiem un ekonomiskajiem aktīviem ārpus ES;

13. aicina Komisiju strādāt tirdzniecības politikas un nolīgumu jomā, lai panāktu tirgus 
pieejamību Eiropas uzņēmumiem saistībā ar PPP līgumiem ārpus ES;

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka informācija par iesaistīšanos PPP ārpus ES ir pieejama arī 
ES atbalstītajām struktūrām, piemēram, Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu aģentūrai 
(EASME) un Eiropas Biznesa atbalsta tīklam (EEN), un šīs struktūras šo informāciju var 
nodot MVU, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos PPP trešās valstīs;

15. aicina Komisiju sarunās par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem ar citām valstīm 
veicināt tādu šķēršļu likvidāciju, kuri traucē ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai tie var 
piedalīties PPP šajās valstīs, un atbalstīt ES iedzīvotāju profesionālo mobilitāti uz šīm 
valstīm, lai viņi varētu vienlīdzīgi konkurēt ar vietējiem un trešo valstu uzņēmumiem.
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