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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно външното въздействие на политиката на ЕС в областта на търговията и 
инвестициите върху публично-частните партньорства в държави извън ЕС
(2014/2233(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 годиназа възлагане на договори за концесия1,

– като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 годиназа обществените поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО2,

– като взе предвид Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 годинаотносно възлагането на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Мобилизиране на 
частни и публични инвестиции за възстановяване и дългосрочно структурно 
изменение — развиване на публично-частни партньорства“ (COM(2009)0615),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-активно участие на 
частния сектор за постигането на приобщаващ и устойчив растеж в развиващите 
се държави“ (COM(2014)0263),

– като има предвид измененията, приети от него на 15 януари 2014 г. към 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени 
поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите 
относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на 
трети държави4,

– като взе предвид резолюцията си от 26 октомври 2006 г. относно публично-
частните партньорства и законодателството на Общността в областта на 
обществените поръчки и концесии5,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия съответно 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно обществените поръчки (COM(2011)0896), относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на 

                                               
1 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.
2 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
3 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
4 Приети текстове, P7_TA(2014)0027.
5 ОВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 447.
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обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги (COM(2011)0895), и относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане 
на договори за концесия (COM(2011)0897),

– като взе предвид Ръководството за насърчаване на доброто управление в 
публично-частните партньорства за 2008 г. на Икономическата комисия за Европа 
на ООН1, 

– като взе предвид препоръките на ОИСР от май 2012 г. относно принципите на 
публичното управление на публично-частните партньорства2,

– като взе предвид законодателното ръководство относно частно финансираните 
инфраструктурни проекти от 2001 г. на Комисията на ООН по международно 
търговско право (UNCITRAL)3, както и докладите, представени на 
Международния колоквиум на UNCITRAL относно публично-частните 
партньорства (ПЧП), проведен във Виена на 2 и 3 май 2013 г.,

– като взе предвид доклада на Адийската корпорация за развитие от 2010 г., 
озаглавен „Публични инфраструктури и частно участие: понятия и опит от 
Америка и Испания“, 

– като взе предвид „Справочника за публично-частните партньорства: Версия 2.0“ 
от юли 2014 г., издадено от Азиатската банка за развитие (ADB), 
Интерамериканската банка за развитие (IDB), Групата на Световната банка и 
консултативния механизъм за публично-частните инфраструктури (PPIAF)4,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по развитие и комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A8-0000/2015),

A. като има предвид, че икономическите структури на държавите и техният 
динамизъм имат полза от среди, които позволяват взаимодействието между 
публичния и частния сектор и сътрудничеството между публични и частни 
субекти чрез съвместни инициативи и рискове;

Б. като има предвид, че, въпреки че публично-частните партньорства (ПЧП) са 
дългосрочен инструмент, използван в правителствени политики на федерално, 
регионално и местно равнище, по отношение на тях не съществува международно 
признато определение и всеобхватна регулаторна рамка; като има предвид, че в 
практиката се подразбира, че ПЧП се отнасят за „широк и разнообразен спектър 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 http://api.ning.com/files/Iumatxx-

0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuy
NI5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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от кооперативни отношения между публични участници (правителства, агенции и 
международни организации или комбинация от тях) и частни участници 
(дружества или субекти с нестопанска цел) като обикновено това предполага 
предоставянето от частния сектор на инфраструктури или активи, които 
традиционно се осигуряват от правителствата;

В. като има предвид, че  от 2007 г. насам световната икономическа криза сериозно 
засегна напредналите държави, държавите с бързо развиваща се икономика и 
развиващите се държави и има въздействие върху бюджетните политики и върху 
достъпа както на институционалните, така и на частните субекти до средствата, 
необходими за изпълнението на проекти, с което засяга развитието на 
инфраструктурата и на други проекти, изискващи значителни капиталовложения, 
и предоставянето на основни услуги;

Г. като има предвид, че поради публичните бюджетни ограничения, изострени от 
икономическата криза и кризата на държавния дълг, е важно да се подобрят 
разходните показатели, ефективността, ефикасността и качеството на публичните 
услуги и да се осигури навременното предоставяне на публични инфраструктури 
и като има предвид, че подходящата съпричастност на публични и частни 
участници може да допринесе за това;

Д. като има предвид, че в допълнение съществуват нови области, които трябва да 
бъдат развити, в които не са били осигурявани в миналото от публични услуги, 
наред с новоразработени финансови инструменти и мрежа от споразумения за
свободна търговия, които предвиждат, или подготвят пътя на по-нататъшното 
участие в инвестиционни проекти в чужбина, обединяващи частни дружества и 
публични субекти;

Е. като има предвид факта, че е възможно частният сектор да подценява социалната 
инфраструктура и предоставяния от нея обхват, значителните разходи, свързани с 
осигуряването на инфраструктура, но позицията на някои сектори като естествени 
монополи или тяхното стратегическо значение означават, че в много случаи 
откритата конкуренция и приватизацията не са възможно най-подходящата 
политика, когато трябва да надделее публичния интерес;

Ж. като има предвид, че целта на ПЧП е следователно да съчетае най-доброто от 
двата свята – предоставянето на услуги и инфраструктури от общ интерес, но чрез 
засилено участие на частния сектор вместо чрез процеси на приватизация;

З. като има предвид, че много държави с бързо развиваща се икономика и развиващи 
се държави са изправени пред несъответствие между динамизма на частните 
предприятия и липсата на надеждни публични инфраструктури; като има предвид, 
че такива пропуски (които са впечатляващи в Индия или Бразилия) подкопават 
потенциала за развитие, ограничават капацитета за износ/внос или нарушават 
работата на производствените линии поради отсъствието на достатъчно 
пристанищна инфраструктура, недостатъци във вътрешния транспорт 
(железопътен и товарен транспорт и магистрали) или  нефункциониращи единици 
за производство на електроенергия и електропреносни мрежи; като има предвид, 
че те имат отрицателно въздействие и върху човешкото благоденствие (поради 
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недостига на канализационни и водопреносни мрежи); като ПЧП позволяват 
интегрирани решения, при които партньор или консорциум предоставя 
„строителство“ (изграждане, проектантски и архитектурни услуги), 
„финансиране“ (вкарване на частно финансиране, поне за предварителното 
финансиране на проекта) и „експлоатация“ (поддръжка, надзор и управленски 
услуги);

И. като има предвид, че неправителствените организации също използват ПЧП за 
предоставяне на помощ на най-слабо развитите страни чрез партньорства, 
осъществяващи дейност в областта на развитието и сътрудничеството; Световната 
банка, регионалните банки за възстановяване, Организацията на ООН за прехрана 
и земеделие (ФАО), Световната здравна организация и Фонда на ООН за децата 
(УНИЦЕФ), за да изброим само някои, са използвали ПЧП за осъществяването на 
действия; като има предвид, че що се отнася до географския фокус, САЩ, 
Австралия, Япония, Малайзия, Сингапур, Обединените арабски емирства и други 
страни от Азия и Латинска Америка (водени от Чили) имат опит в областта на 
ПЧП; като има предвид, че държави от ОИСР (Финландия, Франция, Германия, 
Гърция, Италия, Ирландия, Нидерландия, Португалия и Испания) също така 
разполагат със съответно законодателство; като има предвид, че Великобритания 
разполага с най-развитата програма по отношение на ПЧП (като частната 
финансова инициатива представлява около 20 % от публичните инвестиции); като 
има предвид, че ЕС е лидер на пазара на инфраструктури, осъществени чрез 
публично-частни партньорства, като съсредоточава повече от 45% от 
номиналната стойност на ПЧП;

Й. като има предвид, че ПЧП бяха използвани в контекста на структурните фондове, 
разширяването, трансевропейски мрежи, съвместните технологични инициативи, 
Европа 2020, НИРД („фабриките на бъдещето“, енергийно ефективните сгради, 
инициативата за „зелени“ автомобили, устойчивите промишлени процеси, 
фотониката, роботиката, високоефективните компютри и 5G мрежи), електронно 
обучение, изследователски проекти с университети и други програми в областта 
на здравеопазването (като например инициативата за иновативни лекарства); като 
има предвид, че Европейската инвестиционна банка и Европейският експертен 
център за ПЧП; изпълняват проекти в ЕС, в съседните му държави и отвъд тях; 
като има предвид, че ЕС допринася също така чрез Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия; като има предвид, че Европейският фонд за 
стратегически инвестиции възнамерява да подкрепи редица публично-частни 
партньорства в ЕС, в които могат да участват дружества от търговски партньори;

К. като има предвид, че споразуменията за свободна търговия на ЕС включват 
разпоредби, които подготвят условията дружествата да участват ч ПЧП 
посредством достъп до пазара и предварително установяване; като има предвид, 
че третирането и възможностите, предоставени по отношение на Корея, 
Колумбия/Перу, Централна Америка, Сингапур и Канада (и Виетнам и Япония) са 
формулирани по различен и специфичен начин; като има предвид, че е необходим 
относително гъвкав подход по отношение на преговорите с различните 
партньори; като има предвид, че на многостранно равнище Общото споразумение 
по търговията с услуги (ГАТС) и на Споразумението за държавните поръчки 
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(СДП) създават също така редица ангажименти, както и други многостранни 
инструменти като Споразумението по търговията с услуги (TiSA); като има 
предвид, че следователно средата в ЕС става по-конкурентоспособна;

Общ контекст

1. подчертава необходимостта от стимулиране на създаването на работни места, 
конкурентоспособността и производителността посредством нови начинания, 
предназначени да стимулират дейността на икономическите участници, за да се 
даде нов старт на растежа;

2. отбелязва, че МСП и по-големите дружества от частния сектор могат да осигурят 
уникални знания, опит и мрежи от частния сектор, като приобщят публичните 
органи в държави извън ЕС; счита, че МСП могат да достигнат своя потенциал, ако 
осъществяват дейност на световно равнище и навлязат на пазари извън Европа, 
наред с другото чрез ПЧП, като често играят ролята на подизпълнители на по-
големи дружества от ЕС;

Предизвикателства

3. изразява съжаление, че въпреки че досега ЕС държи своите пазари за държавни 
поръчки в голяма степен отворени за международна конкуренция, много дружества, 
конкуриращи се на равнище ЕС, осъществяват дейност от защитени държави, като 
тази защита възприема различни форми, като например държавни предприятия, 
търговски бариери в областта на обществените поръчки, услугите и инвестициите, 
предпочитание на националните оференти, ограничения за националното третиране 
и достъпа до пазара, регулаторни бариери пред установяването на клонове или 
дъщерни дружества, и ограничения по отношение на достъпа до финансиране;

4. Признава, че предизвикателствата, свързани с ПЧП, могат да бъдат преодолени 
посредством принципите на доброто управление, като например прозрачност на 
правилата, решения и тяхното изпълнение, адекватно планиране, ефективност на 
разходите в средносрочен и дългосрочен план, участието на заинтересованите 
страни, надеждност, отчетност, справедливост, ефективност и ефикасност, 
възпиращи средства срещу корупцията, експертен опит на длъжностните лица, 
подходяща оценка и разпределяне на риска (от геополитическия контекст до 
лихвените проценти), както и адекватна защита на инвестициите;

5. припомня, че предоставянето на висококачествени и рентабилни услуги за 
обществеността е от съществено значение, за да се гарантира успешно прилагане и 
жизнеспособност; припомня, че сложният избор на модели и договори има 
отражение върху развитието на проектите; предупреждава, че на някои етапи ПЧП 
са били използвани, за да използват пропуски в данъчното отчитане и докладване, 
което накара Евростат да приеме целеви счетоводни правила; подчертава 
необходимостта от подходяща институционална рамка, съчетаваща политически 
ангажимент, добро управление и адекватно прилежащо законодателство;

Приобщаване на частния сектор към развитието
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6. подчертава нарастващия потенциал на ПЧП за насърчаване на иновативни решения, 
които мобилизират дългосрочно частно финансиране и национални ресурси за 
целите на развитието, като се има предвид, че са необходими огромни инвестиции в 
развиващите се държави по отношение на инфраструктурата, водоснабдяването и 
енергетиката, по-голямата част от които ще трябва да дойдат от частния сектор; 
счита, че ПЧП могат също да създават иновации в технологичните и 
предприемачески модели и да изградят механизми за това частният сектор да бъде 
държан под отговорност;

7. призовава органите на ЕС да насърчават дружествата от ЕС, участващи в публично-
частни партньорства в трети страни, по-специално в най-слабо развитите страни, да 
работят в съответствие с принципа за съгласуваност на политиките, така че се 
вземат под внимание целите на сътрудничеството за развитие; освен това призовава 
Комисията да насърчава устойчивите инвестиции и проектите, насочени например 
към опазването на околната среда, управлението на отпадъците и използването на 
възобновяеми енергийни източници;

Инструменти, които потенциално могат да позволят участието на предприятия от 
ЕС в ПЧП извън ЕС

8. призовава Комисията да работи в посока към получаването на значителни 
ангажименти за достъп до пазара в международен аспект в рамките на Световната 
търговска организация и в рамките на текущите двустранни преговори с трети 
държави за разрешаване на асиметрията по отношение на степента на отвореност на 
пазарите на обществени поръчки на ЕС в сравнение с тези на други търговски 
партньори;

9. призовава Комисията да следи предприятията от ЕС в чужбина и да формулира 
заключения относно успехите, модели и добрите практики с цел изготвянето на 
насоки и да обмисли създаването на виртуални центрове за документация или 
обсерватории за насърчаване на лесни за ползване на платформи и мрежи на ЕС, 
които да информират МСП относно възможностите за участие в ПЧП в чужбина, 
както и да предоставя техническа помощ във връзка с правната рамка и очакваните 
предизвикателства; също така призовава Комисията да насърчава използването на 
ясни и изчерпателни счетоводни правила на международно равнище, така че да се 
намали несигурността, свързана с ПЧП, като същевременно се насърчават разумни 
бюджетни политики и устойчивостта на проектите;

10. предвид факта, че за привличането на трансгранични частни средства в ПЧП, от 
първостепенна важност е да се предостави достатъчна увереност, че дългосрочните 
инвестиции ще извлекат полза от ясната, стабилна и сигурна среда, доброто 
управление и ефективното решаване на спорове; призовава Комисията и Съвета да 
си сътрудничат, за да се гарантира, че необходимата правна уредба в тази област 
съществува и е прозрачна, ефективна и рентабилна (новата компетентност на ЕС в 
областта на инвестициите да дава възможност за полезни взаимодействия между 
инвестициите и обществените поръчки по начин, който добавя стойност по 
отношение на достъпа до пазара и защитата на придобитите права и активи);

ПЧП извън ЕС: нови работни места и възможности за растеж на предприятия от 
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ЕС

11. изразява убеденост, че засиленото участие на дружества от ЕС в широкомащабни 
международни ПЧП ще доведе до значителни ползи по отношение на създаването 
на работни места, производителността, конкурентоспособността и развитието на 
технологиите и иновациите в Европа; припомня, че докладът 
„Интернационализация на европейските МСП“ подчертава положителната връзка 
между интернационализацията и иновациите по отношение на продукти, услуги и 
процеси;

12. припомня постиженията в ЕС чрез използването на публично-частни партньорства в 
развитието на инфраструктурата и на водещи области на технологията, научните 
изследвания, електронно обучение и други сектори с висока добавена стойност, и 
насърчава Комисията да идентифицира проектите, постигнали най-добри резултати 
в ЕС, и да насърчава участието на дружествата от ЕС в подобни инициативи в 
чужбина;

o

o o

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и Европейската инвестиционна банка.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че част от положителния опит от ПЧП произтича от подобряването 
на резултатите от проектите (по отношение на навременно и съобразено с определения 
бюджет изпълнение), добро съотношение между качество и цена или стойност, 
възможността за дългосрочно финансиране на разходите за изграждане на 
инфраструктура, предоставените стимули за иновации и научноизследователска 
дейност, участието на частния сектор както в изграждането или експлоатацията на 
проекти, така и по отношение на финансирането, по-гъвкавата и квалифицирана среда 
за предприемаческа дейност, ползи по отношение на ресурсите за вече утвърдените 
дружества и МСП, укрепването на конкурентоспособността на дружествата от ЕС да 
участват в обществени поръчки в трети страни.

Докладчикът е на мнение, че при изграждането, управлението, поддържането или 
експлоатацията на инфраструктурите в областта на транспорта (пътища, железопътни 
линии, метра), обществени сгради и съоръжения (училища, болници, затвори) и 
околната среда (обработване на водите и отпадъците или тяхното управление), 
комуналните услуги, телекомуникационните и енергийни мрежи или разработването на 
нови технологии или продукти, съществуват редица потенциални ползи и рискове, 
които могат да бъдат споделени между обществения и частния сектор.

Докладчикът поддържа мнението, че засиленото участие на европейските дружества в 
широкомащабни международни проекти, най-вече в ПЧП, ще доведе до значителни 
ползи по отношение на създаването на работни места, производителността, 
конкурентоспособността и технологиите и иновациите, което ще доведе до ползи и 
икономически растеж в целия ЕС и в приемащите държави. Поради това докладчикът 
би желал да насочи вниманието към възможностите, предлагани от публично-частните 
партньорства с предприятия извън ЕС, и настоятелно призовава институциите на ЕС да 
предприемат необходимите стъпки, за да насърчат участието на дружества от ЕС, 
особено на малките и средни предприятия (МСП) в проекти на ПЧП.


