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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a 
soukromého sektoru v zemích mimo EU
(2014/2233(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 
2014 o udělování koncesí1, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 3,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané "Mobilizace soukromých a veřejných investic pro 
obnovu a dlouhodobou strukturální změnu: rozvoj partnerství veřejného a soukromého 
sektoru" (COM(2009)0615), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané "Posílení úlohy soukromého sektoru při 
dosahování udržitelného růstu podporujícího začlenění v rozvojových zemích" 
(COM(2014)0263),

– s ohledem na pozměňovací návrhy, které přijal dne 15. ledna 2014 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie 
s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie 
na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2006 o partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a o právních předpisech Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí5, 

– s ohledem na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (COM(2011)0896), k 
návrhu Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 
(COM(2011)0895) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování 

                                               
1 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 1.
2 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 65.
3 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.
4 Přijaté texty, P7_TA(2014)0027.
5 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 447.
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koncesí (COM(2011)0897),

– s ohledem na příručku Evropské hospodářské komise OSN z roku 2008 o podpoře řádné 
správy v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru1,

– s ohledem na doporučení OECD z května 2012 týkající se zásad veřejné správy v rámci 
partnerství veřejného a soukromého sektoru2, 

– s ohledem na legislativní příručku pro oblast projektů infrastruktury financovaných ze 
soukromých zdrojů kterou vydala Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 
(UNCITRAL) v roce 20013, a na dokumenty, které byly předloženy na mezinárodní 
konferenci UNCITRAL týkající se partnerství veřejného a soukromého sektoru, jež se 
konala ve Vídni ve dnech 2. až 3. května 2013, 

– s ohledem na zprávu CAF z roku 2010 nazvanou "Infraestructura pública y 
participación privada: conceptos y experiencias en América y España",

– s ohledem na Referenčního průvodce pro partnerství veřejného a soukromého sektoru: 
verze 2.0 z července 2014, který vypracovala Asijská rozvojová banka(ADB), 
Meziamerická rozvojová banka (IDB), skupina Světové banky a poradní nástroj pro 
veřejno-soukromou infrastrukturu (PPIAF)4,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro rozvoj a 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že na hospodářskou strukturu a dynamiku zemí má příznivý vliv 
prostředí, které umožňuje interakci veřejného a soukromého sektoru a spolupráci 
veřejných a soukromých subjektů ve formě společných iniciativ a akcí;

B. vzhledem k tomu, že přestože partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou na 
federální, regionální i místní úrovni dlouho využívaným nástrojem, neexistuje pro tato 
partnerství žádná mezinárodně uznávaná definice ani komplexní regulační rámec;
vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru se obecně chápe jako 
široké a různorodé spektrum spolupráce mezi veřejnými subjekty (vládami, agenturami, 
mezinárodními organizacemi nebo jejich spojením) a soukromými aktéry (podniky nebo 
neziskovými subjekty) a obvykle se jedná o dodávku, kterou zajišťuje soukromý sektor, 
v podobě infrastruktury nebo majetku tradičně zajišťovanou orgány veřejné správy;

C. vzhledem k tomu, že celosvětová hospodářská krize měla od roku 2007 zásadní 
negativní dopad na vyspělé, rozvíjející se i rozvojové země a na rozpočtové politiky i 
přístup institucí a soukromých subjektů k prostředkům potřebným k realizaci projektů, 

                                               
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-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf



PR\1043319CS.doc 5/9 PE544.336v01-00

CS

což ovlivnilo rozvoj infrastruktur a dalších kapitálově náročných projektů a poskytování 
základních služeb;

D. vzhledem k tomu, že kvůli omezením veřejných rozpočtů zhoršeným dále hospodářskou 
krizí a krizí veřejných rozpočtů je důležité dosáhnout zlepšení, pokud jde o náklady, 
účinnost, účelnost a kvalitu veřejných služeb, a zajistit včasné dodávky veřejné 
infrastruktury, a vzhledem k tomu, že k tomuto cíli může přispět vhodné zapojení 
veřejných a soukromých subjektů; 

E. vzhledem k tomu, že mimoto existují nové oblasti, které je třeba rozvíjet a v minulosti 
nebyly poskytovány v rámci veřejných služeb, a nově vytvořené finanční nástroje a sítě 
dohod o volném obchodu, které zajišťují nebo připravují podmínky pro další účast na 
investičních projektech v zahraničí v rámci spolupráce soukromých podniků a veřejných 
subjektů;

F. vzhledem k tomu, že soukromý sektor může podhodnocovat sociální infrastrukturu a 
podporu, kterou poskytuje. a s ohledem na značné náklady související se zajištěním 
infrastruktury, pozici některých sektorů jakožto přirozených monopolů nebo jejich 
strategický význam, což může v mnoha případech znamenat to, že otevřená 
hospodářská soutěž a privatizace nepředstavují nejvhodnější politickou volbu, jestliže 
musí převážit veřejný zájem;

G. vzhledem k tomu, že účelem partnerství veřejného a soukromého sektoru je spojit to 
nejlepší z obou těchto světů – zajištění služeb a infrastruktury obecného zájmu, avšak
spíše než procesem privatizace prostřednictvím posílené účasti soukromého sektoru; 

H. vzhledem k tomu, že mnohé rychle se rozvíjející a rozvojové země se potýkají s 
problémy vyplývajícími z nesouladu mezi dynamickými soukromými podniky a 
nedostatkem spolehlivé veřejné infrastruktury; vzhledem k tomu, že tyto nedostatky 
(které jsou velmi výrazné v Indii nebo Brazílii) oslabují případný růst, omezují kapacitu 
v oblasti vývozu/dovozu nebo narušují výrobu v důsledku chybějící přístavní 
infrastruktury, nedostatků v oblasti vnitrostátní dopravy (železnice, nákladní doprava či 
dálnice) nebo nefunkčních jednotek pro výrobu energie nebo distribučních 
energetických sítí; vzhledem k tomu, že tato situace má negativní dopad i na blahobyt 
obyvatelstva (v důsledku nedostatečných odpadních a vodárenských distribučních sítí); 
vzhledem k tomu, že partnerství soukromého a veřejného sektoru nabízejí integrovaná 
řešení, kdy partner či konsorcium zajišťuje "budování" (výstavbu, inženýrské a 
architektonické služby), "financování" (investice ze soukromých zdrojů, na předběžné 
financování projektů) a "využívání" (služby v oblasti údržby, dohledu a řízení);

I. vzhledem k tomu, že mezivládní organizace rovněž využívaly partnerství soukromého a 
veřejného sektoru k poskytování pomoci nejméně rozvinutým zemím v rámci 
partnerství v oblasti rozvoje a spolupráce: partnerství soukromého a veřejného sektoru 
využívala Světová banka, regionální banky pro obnovu, Organizace pro výživu a 
zemědělství, Světová zdravotnická organizace, Dětský fond OSN (UNICEF), máme-li
uvést několik z těchto organizací; vzhledem k tomu, že pokud jde o geografické 
zaměření, mají s partnerstvími soukromého a veřejného sektoru zkušenost USA, 
Austrálie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Spojené arabské emiráty a další země Asie a 
Latinské Ameriky (v čele s Chile); vzhledem k tomu, že země OECD (Finsko, Francie, 
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Německo, Řecko, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko) mají také 
příslušné právní předpisy; vzhledem k tomu, že Spojené království má v oblasti 
partnerství soukromého a veřejného sektoru nejrozvinutější program (iniciativa 
financování ze soukromých zdrojů pokrývá asi 20 % veřejných investic); vzhledem k 
tomu, že EU zaujímá přední místo na trhu infrastruktury v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, přičemž soustřeďuje více než 45 % nominální hodnoty partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;

J. vzhledem k tomu, že partnerství soukromého a veřejného sektoru byla využívána v 
souvislosti se strukturálními fondy, rozšířením, celoevropskými sítěmi, společnými 
technologickými iniciativami, strategií Evropa 2020, výzkumem a vývojem (továrny 
budoucnosti, energeticky účinné budovy, iniciativa v oblasti ekologických vozidel, 
udržitelné výrobní procesy, fotonika a robotika, vysoka výpočetní výkonnost a sítě 5G), 
elektronickými vzděláváním, výzkumnými projekty s univerzitami a dalšími programy 
v oblasti zdravotnictví (jako například iniciativa v oblasti inovativních léčivých 
přípravků); vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka a odborné centrum pro 
partnerství veřejného a soukromého sektoru realizovaly projekty v EU, jejím sousedství 
i v dalších zemích; vzhledem k tomu, že EU rovněž přispěla prostřednictvím Globálního 
fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii; vzhledem k tomu, že cílem 
Evropského fondu pro strategické investice je podpora řady partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v EU, do nichž se mohou zapojit i podniky obchodních partnerů;

K. vzhledem k tomu, že dohody EU o volném obchodu obsahují ustanovení, které 
připravují podmínky pro podniky, aby se ucházely o partnerství veřejného a 
soukromého subjektu prostřednictvím přístupu na trh a předběžného stanovení; 
vzhledem k tomu, že zacházení a možnosti, které se otvírají v souvislosti s Koreou, 
Kolumbií/Peru, Střední Amerikou, Singapurem a Kanadou (a Vietnamem a Japonskem) 
jsou definovány rozdílně a specificky; vzhledem k tomu, že je třeba uplatňovat relativně 
flexibilní přístup, pokud jde o jednání s různými partnery; vzhledem k tomu, že na 
mnohostranné úrovni Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) a Dohoda o 
vládních zakázkách (GPA) rovněž stanoví řadu závazků, stejně jako mohou i další 
vícestranné nástroje, jako je dohoda o obchodu se službami (TiSA); vzhledem k tomu, 
že prostředí v EU se tak stává v rostoucí míře konkurenční;

Souvislosti

1. zdůrazňuje, že je třeba podnítit vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost a 
produktivitu prostřednictvím nových akcí určených k povzbuzení činnosti hospodářských 
subjektů s cílem oživit růst;

2. poznamenává, že MSP a větší podniky mohou poskytnout jedinečné know-how ze 
soukromé sféry, zkušenosti a sítě zahrnující veřejné orgány v zemích mimo EU; domnívá 
se, že MSP mohou naplnit svůj potenciál, pokud budou operovat na globální úrovni a 
vstoupí na trhy mimo Evropu, mimo jiné prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, a to často v roli subdodavatelů větší podniků z EU;

Výzvy

3. považuje za politováníhodné, že zatímco EU doposud ponechávala své trhy s vládními 
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zakázkami z převážné části otevřené mezinárodní konkurenci, mnohé podniky ucházející 
se o zakázky na úrovni EU působí z chráněných zemí, přičemž takováto ochrana má 
různou formu, jako například státní vlastnictví podniků, obchodní překážky v oblasti 
vládních zakázek, preference týkající se služeb nebo investic určené pro domácí uchazeče, 
omezení týkající se vnitrostátního zacházení a přístupu na trh, regulační překážky pro 
zřizování poboček nebo dceřiných podniků a omezení týkající se přístupu k financování;

4. uznává, že výzvy související s partnerstvími veřejného a soukromého sektoru by bylo 
možné řešit pomocí zásad řádné správy, jako je transparentnost pravidel, rozhodnutí a 
provádění, řádné plánování, střednědobá a dlouhodobá efektivita nákladů, zapojení 
zúčastněných stran, spolehlivost, odpovědnost, spravedlivost, účinnost a účelnost, 
prostředky odrazující korupci, odbornost úředníků, řádné posouzení rizik (od 
geopolitického hlediska po úrokové sazby) a rozdělení a přiměřená ochrana investic;

5. připomíná, že zajištění vysoce kvalitních a nákladově efektivních služeb pro veřejnost má 
zásadní význam, pokud jde o zajištění úspěšného provádění a životaschopnosti; 
připomíná, že složitý výběr modelů a smluv má dopad na rozvoj projektů; varuje, že v 
některých obdobích byla partnerství veřejného a soukromého sektoru používána ke 
zužitkování mezer ve fiskálním účetnictví a podávání zpráv, což vedlo k tomu, že Eurostat 
přijal cílená účetní pravidla; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit odpovídající institucionální 
rámec kombinující politický závazek, řádnou správu a vhodné základní legislativní 
předpisy;

Zapojení soukromého sektoru do rozvoje

6. zdůrazňuje rostoucí potenciál partnerství veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s 
podporou inovativních řešení uvolňujících dlouhodobé soukromé finanční a domácí zdroje 
pro cíle v oblasti rozvoje, s ohledem na masivní investice, kterých je třeba v rozvojových 
zemích, pokud jde o infrastrukturu, dodávky vody a energie, přičemž většina těchto 
investic bude muset přijít ze soukromého sektoru; je přesvědčen, že výsledkem partnerství 
veřejného a soukromého sektoru mohou rovněž být inovace v oblasti technologií a 
obchodních modelů a vybudování mechanismů, díky nimž by soukromý sektor nesl 
odpovědnost;

7. vyzývá orgány a instituce EU, aby pobídly podniky z EU zapojené do partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve třetích zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, aby spolupracovaly v souladu s politikou soudržnosti a byly tak zohledněny cíle v 
oblasti rozvojové spolupráce; vyzývá dále Komisi, aby podporovala udržitelné investice a 
prosazovala projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, nakládání s odpady nebo 
například využití energie z obnovitelných zdrojů;

Případné nástroje, kterém umožní podnikům z EU zapojit se do partnerství veřejného a 
soukromého sektoru mimo EU

8. vyzývá Komisi, aby pracovala na mezinárodní úrovni na zajištění podstatných závazků 
týkajících se přístupu na trh v rámci Světové obchodní organizace a probíhajících 
dvoustranných jednání se třetími zeměmi, aby se napravila asymetrie v úrovni otevřenosti 
trhů s vládními zakázkami v EU oproti trhům ostatních obchodních partnerů;



PE544.336v01-00 8/9 PR\1043319CS.doc

CS

9. vyzývá Komisi, aby sledovala podniky EU v zahraničí a učinila závěry na základě 
úspěšných příkladů, modelů a osvědčených postupů s cílem vypracovat pokyny, a aby 
zvážila vytvoření virtuálních dokumentačních středisek nebo pozorovatelen, podporovala 
uživatelsky vstřícné platformy a sítě sloužící k informování MSP z EU o příležitostech k 
účasti na partnerství v zahraničí a poskytovala technickou podporu, pokud jde o právní 
rámec a očekávané výzvy; vyzývá rovněž Komisi, aby podporovala používání 
jednoznačných a souhrnných účetních pravidel na mezinárodní úrovni, aby se snížily 
nejasnosti spojené s partnerstvími veřejného a soukromého sektoru, přičemž je třeba 
současně prosazovat řádné rozpočtové politiky a udržitelnost projektů;

10. s cílem přilákat do partnerství veřejného a soukromého sektoru prostředky z 
přeshraničního soukromého sektoru je naprosto nezbytné poskytnout dostatečné záruky, 
že dlouhodobé investice budou mít zajištěno jednoznačné, stabilní a bezpečné prostředí, 
řádnou správu a účinné řešení sporů; vyzývá Komisi a Radu, aby spolupracovaly na 
vytvoření nezbytných právních podmínek pro tuto oblast, které budou transparentní, 
efektivní a nákladově účelné (nová pravomoc EU v oblasti investicí umožňuje součinnost 
mezi investicemi a vládními zakázkami způsobem, který zvyšuje hodnotu, pokud jde o 
přístup na trh a ochranu získaných práv a majetku); 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru mimo EU: nová pracovní místa a 
příležitosti k růstu pro podniky z EU

11. je přesvědčen, že by zvýšená účast podniků z EU v rozsáhlých mezinárodních 
partnerstvích veřejného a soukromého sektoru měla výrazné přínosy, pokud jde o 
vytváření pracovních míst, produktivitu, konkurenceschopnost a technologický rozvoj a 
inovace v Evropě; připomíná, že zpráva o internacionalizaci evropských MSP zdůrazňuje, 
pozitivní vazbu mezi internacionalizací a inovacemi, pokud jde o produkty, služby a 
procesy;

12. připomíná úspěchy, kterých bylo v EU dosaženo díky používání partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti rozvoje infrastruktury a průkopnických oblasti v odvětví 
technologie, výzkumu, elektronického vzdělávání a dalších sektorů s vysokou přidanou 
hodnotou, a vyzývá Komisi, aby označila ty projekty, které přinesly v EU nejlepší 
výsledky a podpořila účast podniků z EU na takových zahraničních akcích;

o

o o

13. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a Evropské investiční 
bance.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj se domnívá, že některé pozitivní zkušenosti získané díky partnerstvím veřejného a 
soukromého sektoru jsou důsledkem zlepšeného provádění projektů (bez zpoždění a při 
dodržení daného rozpočtu), dobrého poměru kvality či hodnoty vůči nákladům, možnosti 
dlouhodobého financování nákladů na budování infrastruktury, pobídek poskytovaných v 
oblasti inovací a výzkumu, zapojení soukromého sektoru jak do budování, tak provozu 
projektů a rovněž v souvislosti s financováním, vhodnějším a kvalifikovanějším prostředím 
pro řízení, přínosy v oblasti zdrojů pro dobře zavedené podniky a MSP, přičemž se podporuje 
konkurenceschopnost podniků z EU, aby se mohly ucházet o veřejné zakázky ve třetích 
zemích;

zpravodaj se domnívá, že při budování, řízení, údržbě či provozu infrastruktur v oblasti 
dopravy (silnice, železnice, metro), veřejných budov a vybavení (vězení, školy, nemocnice), 
životního prostředí (vodní hospodářství a nakládání s odpady), veřejných služeb, 
telekomunikačních nebo energetických sítí nebo rozvoje nových technologií nebo produktů, 
vzniká řada případných přínosů a spojených rizik, které by mohly být sdíleny veřejným a 
soukromým sektorem;

zpravodaj uvádí, že by zvýšená účast podniků z EU v rozsáhlých mezinárodních projektech, 
především partnerstvích veřejného a soukromého sektoru, měla výrazné přínosy, pokud jde o 
vytváření pracovních míst, produktivitu, konkurenceschopnost a technologický rozvoj a 
inovace, což by přineslo prospěch a hospodářský růst v celé EU i hostitelských zemích. 
zpravodaj by proto rád zaměřil pozornost na možnosti, které skýtají partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v podnicích ze zemích mimo EU, a naléhavě vyzývá orgány a instituce 
EU, aby přijaly nezbytná opatření k podpoře účasti podniků z EU, zejména MSP, na 
partnerstvích veřejného a soukromého sektoru. 


