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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína dôležitosť verejno-súkromných partnerstiev (VSP) ako prostriedku na 
dosiahnutie hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest na 
jednotnom trhu aj v zahraničí; zdôrazňuje strategickú úlohu VSP v modernizácii 
infraštruktúry, a to najmä energetickej, vodnej, cestnej a digitálnej infraštruktúry; 
konštatuje, že európske spoločnosti sú dostatočne konkurencieschopné a vybavené na 
realizáciu týchto opatrení;

2. zdôrazňuje, že pozitívny vplyv VSP vyplýva z lepšieho plnenia projektov, z dobrého 
pomeru medzi prínosmi a nákladmi, z možnosti dlhodobého financovania nákladov, zo 
stimulovania inovácie a výskumu, ale aj z flexibilnejšieho a kvalifikovanejšieho 
manažérskeho prostredia;

3. berie na vedomie skutočnosť, že VSP sú charakterizované dlhým cyklom životnosti, 
ktorý niekedy predstavuje obdobie 10 až 30 rokov; domnieva sa, že životný cyklus VSP 
by mal byť zmysluplný a mal by zodpovedať sledovaným cieľom, pokiaľ ide o prácu, 
tovary a služby, ktoré sa majú poskytovať bez umelého narúšania hospodárskej súťaže 
alebo vytvárania vyšších nákladov a zbytočnej záťaže na verejnú správu a daňových 
poplatníkov;

4. pripomína, že v prípade projektov na rozvoj infraštruktúry (najmä tých, ktoré súvisia s 
budovami, životným prostredím, telekomunikáciami alebo energetickými sieťami) 
existuje množstvo vnútorných rizík a že vláda prostredníctvom VSP presúva časť rizika 
na súkromného dodávateľa, tak aby obe strany mali osoh, ale aj spoločne znášali riziká a 
niesli zodpovednosť za tieto projekty; ďalej zdôrazňuje, že adekvátne rozdelenie rizika je 
dôležité v záujme zníženia nákladov na projekt a zabezpečenia jeho úspešnej realizácie a 
životaschopnosti;

5. pripomína, že VSP sa vyznačujú vysokou hodnotou a technickou náročnosťou, ako aj 
dlhodobou angažovanosťou zúčastnených strán; konštatuje, že zároveň si vyžadujú 
primeranú úroveň flexibility, ako aj procesných záruk na zabezpečenie transparentnosti, 
nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania;

6. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť spravodlivú súťaž a prístup všetkým stranám 
podieľajúcim sa na VSP, a to najmä prostredníctvom spravodlivých a transparentných 
výberových konaní, prostredníctvom ktorých vlády rozvíjajú partnerstvá; 

7. zdôrazňuje, že pri rozvoji VSP sa musia zohľadňovať najmä úlohy malých a stredných 
podnikov so sídlom v EÚ v hospodárskej súťaži na medzinárodných trhoch v rámci VSP, 
ako aj to, aby malé a stredné podniky mali konkrétny, spravodlivý a recipročný prístup, 
najmä v odvetviach služieb, ako sa vytyčuje v smernici 2014/25/EÚ;  zdôrazňuje v tejto 
súvislosti dôležitosť konkrétnych pravidiel umožňujúcich účasť klastrov alebo skupín 
malých a stredných podnikov v súťažiach a využívanie otvorených a transparentných 
subdodávateľských reťazcov;

8. pripomína, že VSP by mali byť pre občanov a spotrebiteľov obrovským prínosom, 
zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb alebo tovarov a konkrétnych konkurenčných 
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a hospodárskych výhod verejným správam na celoštátnej, ako aj miestnej úrovni, pričom 
by mali zabraňovať vytváraniu dodatočnej záťaže alebo strát pre verejný sektor;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že zatiaľ čo VSP môžu mať rôzne formy, právne predpisy 
týkajúce sa jednotného trhu stanovujú prísne procedurálne normy; konštatuje, že právne 
predpisy boli revidované a konsolidované v smerniciach 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ o 
verejnom obstarávaní, v smernici 2014/23/EÚ o koncesiách a v usmernení o 
inštitucionalizovaných VSP; vyzýva Komisiu, aby v prípade rozvojových krajín posúdila 
možnosť na poskytovanie technickej pomoci a poradenstva v oblasti prípravy a 
uplatňovania noriem EÚ na ich trhoch;

10. zdôrazňuje, že trhy EÚ  pre verejné obstarávanie sú do veľkej miery otvorené 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, pričom jej pravidlá sú zamerané na podporu 
spravodlivej a efektívne hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu s cieľom dosiahnuť 
inkluzívny rast na základe zásady udeľovania zákaziek hospodársky najvýhodnejším 
ponukám, a vytvárajú rovnaké podmienky pre medzinárodných investorov; pripomína, že 
na základe zahraničného vlastníctva alebo kontroly nedochádza k diskriminácii a že 
spoločnosti zo zahraničia sa môžu usadiť na mieste, aby sa mohli podieľať na VSP;

11. naliehavo vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby obchodné dohody Únie obsahovali 
nevyhnutné podmienky, ktoré umožnia európskym spoločnostiam súťažiť s domácimi 
spoločnosťami v zahraničí za rovnakých podmienok; domnieva sa, že to zahŕňa prístup k 
súvisiacim službám spolu s jasnými a spravodlivými pravidlami prístupu k informáciám o 
účasti vo verejnom obstarávaní a ku kritériám na vyhodnocovanie návrhov; zdôrazňuje, 
že pre malé a stredné podniky a na uzatváranie trvalých a inkluzívnych VSP sú 
mimoriadne dôležité väčšia transparentnosť a rozvoj online postupov;

12. zdôrazňuje, že na prilákanie súkromného sektora do VSP, najmä cezhraničného, treba 
poskytnúť investorom dostatočné záruky na to, že ich dlhodobé investície budú môcť 
ťažiť z bezpečného prostredia, z právnej istoty a dobrej verejnej správy; zdôrazňuje preto, 
že treba zaručiť účinnú ochranu investícií a hospodárskych aktív vo vlastníctve 
európskych spoločností v rámci opatrení týkajúcich sa VSP mimo EÚ;

13. vyzýva Komisiu, aby pracovala v hraniciach obchodných politík a opatrení s cieľom 
otvorenia prístupu na trh európskym spoločnostiam v kontexte opatrení pre VSP mimo 
EÚ;

14. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby subjekty s podporou EÚ, ako je Výkonná 
agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) a sieť Enterprise Europe Network (EEN), 
mali takisto prístup k informáciám o zapájaní malých a stredných podnikov do VSP v 
krajinách mimo EÚ a poskytovali ich týmto podnikom a aby podporovali podiel malých a 
stredných podnikov na VSP v tretích krajinách;

15. vyzýva Komisiu, aby na rokovaniach o obchodných a investičných dohodách s inými 
krajinami podporovala zrušenie prekážok pre spoločnosti z EÚ, najmä malých a 
stredných podnikov, ktoré bránia ich zapájaniu do VSP v týchto krajinách, a podporovala 
profesionálnu mobilitu občanov EÚ v týchto štátoch, aby spoločnosti z EÚ mohli za 
rovnakých podmienok súťažiť s domácimi spoločnosťami, ako aj so spoločnosťami z 
tretích krajín;
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