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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ 
στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες
(2014/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕK3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κινητοποίηση των ιδιωτικών 
και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική 
αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (COM(2009) 0615),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες» (COM (2014) 0263),

– έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2015 στην 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της 
Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν 
τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχώρησης5,

– έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις (COM(2011) 0896), για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

                                               
1 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
2 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
3 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0027.
5  ΕΕ C 313 Ε της 20.12.2006, σ. 447.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από 
φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011) 0895), και για την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης (COM(2011) 0897),

– έχοντας υπόψη τον οδηγό για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Guidebook on Promoting Good Governance in Public-
Private Partnerships) της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη του 20081,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του ΟΟΣΑ του Μαΐου του 2012 σχετικά με τις αρχές της 
δημόσιας διακυβέρνησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα2,

– έχοντας υπόψη τον νομοθετικό οδηγό της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το 
διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τα έργα υποδομής με ιδιωτική 
χρηματοδότηση του 2001 (Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure 
Projects)3, και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διεθνές συμπόσιο της UNCITRAL για 
τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που διενεργήθηκε στη Βιέννη στις 2 
και 3 Μαΐου 2013,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Άνδεων (CAF) του 
2010 με τίτλο «Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias 
en América y España»,

– έχοντας υπόψη τον οδηγό αναφοράς για τις συμπράξεις του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
έκδοση 2.0 (Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0) του Ιουλίου του 
2014 που καταρτίστηκε από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), τη 
Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
τον συμβουλευτικό μηχανισμό δημόσιων-ιδιωτικών υποδομών (PPIAF)4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α8-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές δομές των χωρών και ο δυναμισμός αυτών 
επωφελούνται από συνθήκες που ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα καθώς και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
μέσω κοινών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 

                                               
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
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αποτελούν μακροπρόθεσμο εργαλείο που χρησιμοποιείται στις κυβερνητικές πολιτικές 
σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει διεθνώς 
αναγνωρισμένος ορισμός και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, με τον όρο ΣΔΙΤ θεωρείται ότι γίνεται αναφορά 
σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων (κυβερνήσεις, 
υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί, ή συνδυασμός αυτών) και ιδιωτικών φορέων 
(εταιρείες ή μη κερδοσκοπικοί φορείς) και συνεπάγονται συνήθως παροχή από τον 
ιδιωτικό τομέα υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού που παραδοσιακά παρέχονται από 
τις κυβερνήσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 έπληξε 
σε μεγάλο βαθμό τις ώριμες, τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και είχε 
αντίκτυπο στις δημοσιονομικές πολιτικές και στην πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων στα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με 
επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων έντασης κεφαλαίου όσο 
και για την παροχή βασικών υπηρεσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν οξυνθεί 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους, είναι σημαντική η 
βελτίωση του κόστους, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και η διασφάλιση της έγκαιρης παροχής 
δημόσιων υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέουσα συμμετοχή δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων μπορεί να συμβάλλει σε αυτό·

E. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέοι τομείς που δεν 
αφορούσαν στο παρελθόν τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και νέα χρηματοδοτικά μέσα, 
και να υπάρξει ένα δίκτυο συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που θα προβλέπουν ή θα 
προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω συμμετοχή σε επενδυτικά έργα στο εξωτερικό 
με τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων φορέων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές υποδομές 
και την κάλυψη που αυτές παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή υποδομών, η θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών μονοπωλίων ή η στρατηγική 
τους σημασία σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανοιχτός ανταγωνισμός και η 
ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής στις 
περιπτώσεις που πρέπει να επικρατούν τα δημόσια συμφέροντα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των ΣΔΙΤ είναι συνεπώς ο συγκερασμός των 
καλύτερων στοιχείων των δύο κόσμων – της παροχής υπηρεσιών και υποδομών γενικού 
συμφέροντος, αλλά μέσω της ενισχυμένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και όχι 
μέσω διαδικασιών ιδιωτικοποίησης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες έρχονται 
αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και της έλλειψης αξιόπιστων δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια 
χάσματα (που είναι εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) έχουν υπονομεύσει τη 
δυνητική ανάπτυξη, περιορίζοντας τις ικανότητες εισαγωγών/εξαγωγών ή 
διαταράσσοντας τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας επαρκών λιμενικών υποδομών, 
ελλείψεων των εσωτερικών μεταφορών (σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές ή 
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αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην 
ευημερία των ανθρώπων (λόγω της έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο των 
οποίων ένας εταίρος ή μια κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» (οικοδομικές, 
μηχανολογικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), «χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, τουλάχιστον για την προχρηματοδότηση ενός έργου) και «εκμετάλλευση» 
(υπηρεσίες συντήρησης, εποπτείας και διαχείρισης)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ 
για την παροχή βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων 
στο πεδίο της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές 
τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), 
μεταξύ άλλων, έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση δράσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, όσον αφορά τη γεωγραφική εστίαση, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η 
Μαλαισία, η Σινγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της Ασίας 
και της Λατινικής Αμερικής (με επικεφαλής τη Χιλή) διαθέτουν πείρα στη χρήση των 
ΣΔΙΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες του ΟΟΣΑ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία) διαθέτουν επίσης 
συναφή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το πλέον 
εξελιγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις ΣΔΙΤ (με το πρόγραμμα Private Finance 
Initiative να καλύπτει ποσοστό περίπου 20% των δημόσιων επενδύσεων)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ ηγείται της αγοράς υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, η οποία συγκεντρώνει 
ποσοστό άνω του 45% της ονομαστικής αξίας των ΣΔΙΤ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ΣΔΙΤ έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων, της διεύρυνσης, των διευρωπαϊκών δικτύων, των κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ε&Α (εργοστάσια του 
μέλλοντος, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, πρωτοβουλία για τα πράσινα οχήματα, 
βιομηχανία βιώσιμης μεταποίησης, φωτονική, ρομποτική, υπολογιστική υψηλής 
απόδοσης και δίκτυα 5G), της ηλεκτρονικής μάθησης, ερευνητικών έργων σε 
συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλων προγραμμάτων στο πεδίο της υγείας (όπως η 
πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ 
έχουν εκτελέσει έργα στην ΕΕ, τη γειτονία της και πέραν αυτής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ έχει συμβάλει επίσης μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων σκοπεύει να στηρίξει αρκετές ΣΔΙΤ στην ΕΕ, στις οποίες 
μπορεί να συμμετάσχουν εταιρείες από εμπορικούς εταίρους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ περιλαμβάνουν 
διατάξεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την υποβολή προτάσεων από εταιρείες για 
συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης στην αγορά και προεγκατάστασης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μεταχείριση και οι δυνατότητες που παρέχονται όσον αφορά την Κορέα, 
την Κολομβία και το Περού, την Κεντρική Αμερική, τη Σινγκαπούρη και τον Καναδά 
(καθώς και το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) ορίζονται με διαφορετικό και ειδικό τρόπο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση όσον 
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αφορά τις διαπραγματεύσεις με διαφορετικούς εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
πολυμερές επίπεδο, η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(GATS) και η Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (GPA) θέτουν επίσης 
μια σειρά από δεσμεύσεις, ομοίως προς άλλα πολυμερή μέσα, όπως η συμφωνία για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
το περιβάλλον στην ΕΕ καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό·

Ιστορικό

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών σχεδιασμένων 
για την τόνωση της δραστηριότητας των οικονομικών φορέων με σκοπό την εκ νέου 
δρομολόγηση της ανάπτυξης·

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να παρέχουν τη μοναδική 
τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που περιλαμβάνουν και δημόσιες 
αρχές σε τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν σε 
αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως υπεργολάβοι 
για μεγαλύτερες εταιρείες της ΕΕ·

Προκλήσεις

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής διατηρήσει 
τις αγορές δημοσίων συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό, πολλές 
εταιρείες που ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση για τους εγχώριους υποβάλλοντες προσφορά, 
περιορισμούς στην εθνική μεταχείριση και στην πρόσβαση στην αγορά, κανονιστικούς 
φραγμούς στην ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και περιορισμούς στην πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση·

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μέσω των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια των κανόνων, των 
αποφάσεων και της εφαρμογής, ο κατάλληλος προγραμματισμός, η μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, η 
αξιοπιστία, η λογοδοσία, ο δίκαιος χαρακτήρας, η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα, τα μέσα αποτροπής της διαφθοράς, η πείρα των αξιωματούχων, η 
κατάλληλη εκτίμηση και κατανομή του κινδύνου (από το γεωγραφικό πλαίσιο ως τα 
επιτόκια), και η επαρκής προστασία των επενδύσεων·

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών στο 
κοινό έχει ουσιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχημένη εφαρμογή και η 
βιωσιμότητα· υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι ΣΔΙΤ 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση κενών στη φορολογική λογιστική και αναφορά, 
γεγονός που οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
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επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει πολιτική 
δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη

6. τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα 
κινητοποιήσουν μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη υποδομών, παροχής ύδρευσης και ενέργειας, η 
πλειονότητα των οποίων θα χρειαστεί να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα· θεωρεί ότι οι 
ΣΔΙΤ μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην καινοτομία των τεχνολογιών και των 
επιχειρηματικών προτύπων, και στη δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό 
τομέα·

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ 
σε τρίτες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να εργάζονται σύμφωνα με την 
αρχή της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και να 
προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση 
των αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Δυνητικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στις εταιρείες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε ΣΔΙΤ 
σε τρίτες χώρες

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την απόκτηση 
ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και των διμερών διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη με τρίτες χώρες, 
με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα 
των αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ σε σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων·

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να 
συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα και τις 
ορθές πρακτικές, με σκοπό την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή παρατηρητηρίων, να 
προωθήσει τις φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και τα δίκτυα για την παροχή 
ενημέρωσης στις ΜΜΕ της ΕΕ σχετικά με δυνατότητες συμμετοχής σε ΣΔΙΤ στο 
εξωτερικό καθώς και να παράσχει τεχνική στήριξη όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τις 
αναμενόμενες προκλήσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση σαφών και 
ολοκληρωμένων λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί η έλλειψη 
βεβαιότητας όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, και ταυτόχρονα να προωθήσει τις ορθές 
δημοσιονομικές πολιτικές και τη βιωσιμότητα των έργων·

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα σε 
ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι οι 
μακροχρόνιες επενδύσεις θα επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και ασφαλές 
περιβάλλον, χρηστή διακυβέρνηση και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι 
αναγκαίες νομικές συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι είναι διαφανείς, 
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αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα των 
επενδύσεων επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων κατά 
τρόπο που προσθέτει αξία από άποψη πρόσβασης στην αγορά και προστασίας των 
αποκτηθέντων δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες: νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης για τις εταιρείες 
της ΕΕ

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε μεγάλης κλίμακας 
διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει σημαντικά οφέλη από την άποψη της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και της 
ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά με τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της διεθνοποίησης και της καινοτομίας από άποψη 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη υποδομών και 
έργων στους καινοτόμους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της ηλεκτρονικής 
μάθησης καθώς και σε άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ 
και να προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε τέτοιου είδους επιχειρήματα 
στο εξωτερικό·

o

o o

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ορισμένες θετικές εμπειρίες με ΣΔΙΤ απορρέουν από τη βελτιωμένη 
εκτέλεση των έργων (ως προς τον έγκαιρο και σύμφωνο με τον προϋπολογισμό χαρακτήρα 
τους), την καλή αναλογία ποιότητας ή αξίας σε σχέση με το κόστος, τη δυνατότητα 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του κόστους ανάπτυξης των υποδομών, τα κίνητρα που 
παρέχονται για την καινοτομία και την έρευνα, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην 
κατασκευή ή την εκτέλεση έργων καθώς και στη χρηματοδότηση, το περισσότερο ευέλικτο 
και εξειδικευμένο διαχειριστικό περιβάλλον, καθώς και τα οφέλη από άποψη πόρων για 
εδραιωμένες εταιρείες και ΜΜΕ, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της 
ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες.

Κατά την άποψη του εισηγητή, στους τομείς της ανάπτυξης, διαχείρισης, συντήρησης ή 
λειτουργίας υποδομών στον τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, υπόγειες), των 
δημόσιων κτιρίων και του δημόσιου εξοπλισμού (φυλακές, σχολεία, νοσοκομεία), του 
περιβάλλοντος (ύδρευση και επεξεργασία ή διαχείριση των αποβλήτων), των υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας, των τηλεπικοινωνιακών ή ενεργειακών δικτύων ή της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών ή προϊόντων, υπάρχει μια σειρά δυνητικών οφελών και εγγενών κινδύνων που 
μπορούν να επιμεριστούν μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η αυξημένη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταιρειών σε μεγάλης 
κλίμακας διεθνή έργα, κυρίως σε ΣΔΙΤ, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη από άποψη 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, τεχνολογίας και 
καινοτομίας, δημιουργώντας οφέλη και οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ και τις 
χώρες υποδοχής. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θα ήθελε να εστιάσει την προσοχή στις 
δυνατότητες που παρέχουν οι ΣΔΙΤ σε εταιρείες εκτός ΕΕ, και παροτρύνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής εταιρειών της ΕΕ, 
ιδίως ΜΜΕ, σε έργα μέσω ΣΔΙΤ.


