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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o znaczeniu partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) będących siłą 
napędową wzrostu gospodarczego, innowacji, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy 
zarówno na jednolitym rynku, jak i poza nim; podkreśla strategiczną rolę, którą 
partnerstwa publiczno-prywatne odgrywają w modernizacji infrastruktury, zwłaszcza 
infrastruktury energetycznej, wodnej, drogowej i cyfrowej; zauważa, że przedsiębiorstwa 
europejskie są dobrze przygotowane, by rywalizować o takie inicjatywy i je realizować;

2. podkreśla, że źródłem pozytywnego wpływu partnerstw publiczno-prywatnych jest 
sprawniejsza realizacja projektów, dobry stosunek korzyści do kosztów, możliwość 
długoterminowego finansowania kosztów, impuls pobudzający innowacje i badania, a 
także bardziej elastyczne i wykwalifikowane środowisko zarządzania;

3. uwzględnia fakt, że cechą charakterystyczną PPP jest długi cykl życia, który czasami 
obejmuje okres od 10 do 30 lat; uważa, że cykl życia PPP powinien być sensowny i 
spójny z wytyczonymi celami w zakresie pracy, towarów i usług, które mają zostać 
zapewnione, bez sztucznego zakłócania konkurencji lub zawyżania kosztów i tworzenia 
zbędnego obciążenia dla administracji publicznej i podatników;

4. przypomina, że istnieje szereg zagrożeń nierozerwalnie związanych z projektami 
infrastrukturalnymi (szczególnie w obszarze budownictwa, środowiska naturalnego, 
telekomunikacji i sieci energetycznych) oraz że instytucje rządowe i samorządowe, za 
pośrednictwem PPP, przenoszą część tego ryzyka na prywatnego wykonawcę, tak aby 
obie strony mogły czerpać korzyści, ale także dzielić ryzyko i zakres obowiązków 
związanych z realizacją takich projektów; ponadto podkreśla, że odpowiedni podział 
ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia kosztów projektu i zapewnienia jego 
pomyślnej realizacji i rentowności;

5. przypomina, że cechą charakterystyczną PPP jest ich wysoka wartość i techniczna 
kompleksowość oraz długoterminowe zaangażowanie stron; zauważa, że wymagają one 
zatem odpowiedniego stopnia elastyczności oraz gwarancji proceduralnych w celu 
zapewnienia przejrzystości, braku dyskryminacji i równego traktowania;

6. podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim stronom zaangażowanym w PPP uczciwej 
konkurencji i dostępu, zwłaszcza dzięki sprawiedliwym i przejrzystym procedurom 
wyboru służącym instytucjom rządowym i samorządowym do realizacji takich 
partnerstw; 

7. podkreśla, że rozwój PPP musi uwzględniać w szczególności wyzwania dla MŚP 
mających siedzibę w UE związane z konkurowaniem na rynkach międzynarodowych w 
ramach PPP oraz podkreśla konieczność dopilnowania, by MŚP miały konkretny, 
sprawiedliwy i wzajemny dostęp, zwłaszcza w sektorze infrastruktury publicznej, 
zgodnie z dyrektywą 2014/25/UE; podkreśla w tym kontekście znaczenie specjalnych 
przepisów umożliwiających MŚP udział w zamówieniach publicznych w ramach 
klastrów lub grup oraz korzystanie z otwartych i przejrzystych łańcuchów 
podwykonawczych;
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8. przypomina, że PPP powinny mieć wysoką wartość dodaną dla obywateli i 
konsumentów, zapewniać wysokiej jakości usługi i/lub towary oraz przynosić konkretną 
przewagę konkurencyjną i korzyści gospodarcze dla administracji publicznej – zarówno 
na szczeblu rządowym, jak i lokalnym – a jednocześnie unikać tworzenia dodatkowego 
obciążenia lub strat dla sektora publicznego;

9. podkreśla, że choć umowy dotyczące PPP mogą przyjmować różne formy, przepisy 
dotyczące jednolitego rynku określają surowe normy proceduralne; zauważa, że przepisy 
te zostały poddane przeglądowi i ujednoliceniu w dyrektywach 2014/24/UE i 
2014/25/UE w sprawie zamówień publicznych, w dyrektywie 2014/23/UE w sprawie 
udzielania koncesji oraz w wytycznych dotyczących zinstytucjonalizowanych PPP; 
wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę możliwości udzielania krajom rozwijającym się 
pomocy technicznej i informacji na temat sposobów opracowania i wdrożenia unijnych 
norm na rynkach tych krajów;

10. podkreśla, że unijne rynki zamówień publicznych są w dużej mierze otwarte na 
konkurencję międzynarodową, a rządzące nimi zasady mają na celu poprawę uczciwej i 
efektywnej konkurencji na jednolitym rynku, wspieranie wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i opartego na zasadzie zamówień przyznawanych 
według najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym oferty oraz zapewnienie 
równych warunków działania dla międzynarodowych inwestorów; przypomina, że 
własność zagraniczna czy kontrola sprawowana przez podmioty zagraniczne nie są 
podstawą do dyskryminacji i że przedsiębiorstwa zagraniczne mogą otwierać lokalne 
oddziały, aby móc uczestniczyć w PPP;

11. wzywa Komisję do dopilnowania, by unijne umowy handlowe obejmowały warunki 
konieczne do umożliwienia europejskim przedsiębiorstwom konkurowania na równych 
zasadach z lokalnymi przedsiębiorstwami za granicą; uważa, że obejmuje to dostęp do 
usług powiązanych wraz z jasnymi i wyważonymi zasadami dotyczącymi dostępu do 
informacji przetargowych i kryteriów udzielania zamówień; podkreśla, że większa 
przejrzystość, jak również opracowanie procedur elektronicznych, ma szczególne 
znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zawierania trwałych PPP 
sprzyjających włączeniu społecznemu;

12. podkreśla, że aby przyciągnąć sektor prywatny do PPP, zwłaszcza do partnerstw o 
charakterze transgranicznym, ogromne znaczenie ma zapewnienie inwestorom 
wystarczających gwarancji, że ich długoterminowa inwestycja będzie korzystać z 
bezpiecznego otoczenia, pewności prawa i dobrego rządzenia; podkreśla w związku z 
tym potrzebę zapewnienia skutecznej ochrony inwestycji i aktywów gospodarczych 
należących do przedsiębiorstw europejskich w ramach PPP realizowanych poza UE;

13. wzywa Komisję do działania w obszarze polityk i umów handlowych w celu otwarcia 
dostępu do rynku dla europejskich przedsiębiorstw w kontekście PPP realizowanych poza 
UE;

14. wzywa Komisję do dopilnowania, aby wspierane przez UE organy, takie jak europejska 
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, również miały dostęp do informacji na temat możliwości 
uczestnictwa w PPP w państwach spoza UE oraz promowania uczestnictwa małych i 
średnich przedsiębiorstw w PPP w państwach trzecich, a także możliwość przekazywania 
takich informacji MŚP;
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15. wzywa Komisję, aby podczas negocjowania umów handlowo-inwestycyjnych z innymi 
krajami popierała likwidację barier utrudniających unijnym przedsiębiorstwom, a 
zwłaszcza MŚP, uczestnictwo w PPP w tych krajach oraz by wspierała mobilność 
zawodową obywateli UE w tych krajach, by umożliwić im konkurowanie na równych 
warunkach z miejscowymi firmami oraz z przedsiębiorstwami z państw trzecich.
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