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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES prekybos ir investicijų politikos viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvų ne ES 
šalyse klausimu išorinio poveikio
(2014/2233(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB2,

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB3;

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Privačiųjų ir viešųjų investicijų telkimas 
ekonomikai gaivinti ir ilgalaikiams struktūriniams pokyčiams skatinti. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės plėtojimas“ (COM(2009) 0615),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Didesnis privačiojo sektoriaus vaidmuo 
siekiant integracinio ir tvaraus augimo besivystančiose šalyse“ (COM(2014) 0263),

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. priimtus pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešojo 
pirkimo vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir 
paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas4 pakeitimus,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės ir Bendrijos viešuosius pirkimus ir lengvatas reglamentuojančių teisės 
aktų5,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto atitinkamas nuomones dėl pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų (COM(2011) 0896), 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
(COM(2011) 0895) ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
koncesijos sutarčių suteikimo (COM(2011) 0897),

– atsižvelgdamas į JT Europos ekonomikos komisijos leidinį „Geros valdysenos skatinant 
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes vadovas“ (angl. Guidebook on Promoting 

                                               
1 OL L 94, 2014 3 28, p. 1.
2 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
3 OL L 94, 2014 3 28, p. 243.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0027.
5  OL C 313 E, 2006 12 20, p. 447.
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Good Governance in Public-Private Partnerships)1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės mėn. EBPO rekomendaciją dėl viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės viešojo valdymo principų2,

– atsižvelgdamas į JT tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) 2001 m. 
paskelbtą leidinį „Iš privačių išteklių finansuojamų infrastruktūros projektų teisėkūros 
vadovas“ (angl. Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects)3 ir 
dokumentus, pristatytus 2013 m. gegužės 2–3 d. Vienoje surengtame Tarptautinio 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPP) kolokviume;

– atsižvelgdamas į 2010 m. Andų plėtros korporacijos (isp. Corporación Andina de 
Fomento, CAF) ataskaitą „Infraestructura pública y participación privada: conceptos y 
experiencias en América y España“,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos mėn. Azijos plėtros banko (angl. Asian Development 
Bank, ADB), Amerikos valstybių plėtros banko (angl. Inter-American Development 
Bank, IDB), Pasaulio banko grupės ir Viešosios ir privačiosios infrastruktūrų 
patariamosios institucijos (angl. Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 
PPIAF) parengtą leidinį Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės rekomendacijų 
vadovas. 2.0 versija (angl. Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0)4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto bei 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0000/2015),

A. kadangi aplinka, kurioje esama galimybių viešojo ir privačiojo sektorių sąveikai ir 
viešojo ir privačiojo sektorių subjektų bendradarbiavimui vykdant bendras iniciatyvas ir 
steigiant bendras įmones, yra naudinga šalių ekonominei sandarai ir dinamikai;

B. kadangi, nors viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė (VPP) yra ilgalaikė priemonė, 
taikoma vyriausybės politikoje federaliniu, regionų ir vietos lygmeniu, tačiau jai nėra 
nustatytos tarptautiniu mastu pripažįstamos apibrėžties ir išsamios reguliavimo 
sistemos; kadangi praktiškai VPP yra suprantama kaip „platus ir įvairus viešojo 
sektoriaus subjektų (vyriausybių, agentūrų ir tarptautinių organizacijų arba jų junginio) 
ir privačiojo sektoriaus subjektų (įmonių arba ne pelno organizacijų) bendradarbiavimo 
santykių spektras ir paprastai reiškia, kad privatusis sektorius teikia infrastruktūrą arba 
turtą, kurį įprastai teikia vyriausybės;

C. kadangi nuo 2007 m. pasaulio ekonomikos krizė labai paveikė išsivysčiusias šalis, 
besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis ir besivystančias šalis ir darė poveikį 
biudžeto politikai ir institucinių bei privačių subjektų galimybei gauti lėšų, reikalingų 

                                               
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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projektams įgyvendinti, ir pakenkė infrastruktūros plėtrai, kitiems projektams, kuriems 
įgyvendinti reikia didelio kapitalo, ir pagrindinių paslaugų teikimui;

D. kadangi dėl per ekonomikos ir valstybės skolos krizę padidėjusių valstybių biudžeto 
apribojimų svarbu gerinti viešųjų paslaugų sąnaudas, veiksmingumą, efektyvumą ir 
kokybę bei užtikrinti, kad viešoji infrastruktūra būtų įgyvendinta laiku ir kad prireikus 
prie šių tikslų įgyvendinimo galėtų deramai prisidėti viešojo ir privačiojo sektorių 
subjektai;

E. kadangi, be to, yra naujų, anksčiau viešosiomis paslaugomis nenumatytų plėtotinų 
sričių, taip pat naujai sukurtų finansinių priemonių ir laisvosios prekybos susitarimų 
tinklas, kuriuos taikant suteikiama galimybių ir sudaromos sąlygos tolesniam 
dalyvavimui užsienyje vykdomuose investicijų projektuose, kuriuose išvien veikia 
nebiržinės bendrovės ir viešojo sektoriaus subjektai;

F. kadangi tai, kad privačiajame sektoriuje socialinė infrastruktūra ir ja teikiamos 
garantijos gali būti nepakankamai vertinamos, su infrastruktūros teikimu susijusios 
didelės sąnaudos, kai kurių sektorių vaidmuo kaip natūralių monopolijų arba jų 
strateginė reikšmė reiškia, kad daugeliu atvejų tada, kai būtina teikti pirmenybę 
viešiesiems interesams, atvira konkurencija ir privatizacija nėra pačios tinkamiausios 
pasirinkimo galimybės;

G. kadangi todėl VPP tikslas yra derinti tai, kas abiejuose pasauliuose yra geriausio, –
teikti visuotinės svarbos paslaugas ir infrastruktūrą, tačiau tą daryti užtikrinant 
aktyvesnį privačiojo sektoriaus dalyvavimą, o ne privatizacijos procesus;

H. kadangi daugelyje besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ir besivystančių šalių 
privačių įmonių dinamika yra nevienoda ir trūksta patikimos viešosios infrastruktūros; 
kadangi tokie atotrūkiai (kurie yra ypač dideli Indijoje ir Brazilijoje) pakenkė galimam 
augimui, dėl jų sumenko eksporto ir (arba) importo pajėgumai arba buvo sutrikdytos 
gamybos linijos, nes trūksta pakankamai išplėstos uosto infrastruktūros, esama vidaus 
transporto (geležinkelių, krovinių vežimo arba greitkelių) sistemos trūkumų arba 
elektros energijos gamybos įrengimai ir elektros energijos paskirstymo tinklai veikia 
netinkamai; kadangi tokie atotrūkiai taip pat daro neigiamą poveikį žmonių gerovei (dėl 
nepakankamo kanalizacijos ir vandens paskirstymo tinklų skaičiaus); kadangi VPP 
leidžiama taikyti integruotus sprendimus, pagal kuriuos partneris arba konsorciumas 
teikia statybos (statybų, inžinerines ir architektūros), finansavimo (injekcijų privačiomis 
lėšomis siekiant suteikti projektui bent išankstinį finansavimą) ir eksploatavimo 
(priežiūros, stebėsenos ir valdymo) paslaugas;

I. kadangi tarpvyriausybinės organizacijos taip pat taikė VPP, kad galėtų skirti paramą 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims pasitelkiant plėtros ir bendradarbiavimo srityse 
veikiančias partnerystes (kelios iš jų yra, pvz., Pasaulio bankas, regionų rekonstrukcijos 
bankai, Maisto ir žemės ūkio organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių 
Tautų vaikų fondas (UNICEF), ir taikė VPP, kad galėtų įgyvendinti veiksmus; kadangi , 
atsižvelgiant į geografinį aspektą, Jungtinės Amerikos valstijos, Australija, Japonija, 
Malaizija, Singapūras, Jungtiniai Arabų Emyratai ir kitos Azijos ir Lotynų Amerikos 
šalys (vadovaujamos Čilės) turi sukaupusios VPP taikymo patirties; kadangi EBPO 
šalys (Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Airija, Nyderlandai, Portugalija 
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ir Ispanija) taip pat turi susijusių teisės aktų; kadangi Jungtinė Karalystė vykdo 
geriausiai išvystytą programą VPP atžvilgiu (Privataus finansavimo iniciatyva sudaro 
20 proc. viešųjų investicijų); kadangi ES pirmauja VPP infrastruktūros rinkoje, 
sukurdama daugiau kaip 45 proc. nominaliosios VPP vertės;

J. kadangi VPP buvo taikytos įgyvendinant struktūrinių fondų, plėtros, transeuropinio 
tinklo, jungtinių technologijų iniciatyvų, strategijos „Europa 2020“, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros (pažangių gamybos technologijų, energiją taupančių pastatų, 
ekologiškų transporto priemonių iniciatyvų, tvarios procesų pramonės, fonotikos, 
robotikos, efektyvių kompiuterijos technologijų ir 5G tinklo), e. mokymosi, kartu su 
universitetais vykdomų mokslinių projektų programas ir kitas programas, vykdomas 
sveikatos srityje (kaip antai naujoviškų vaistų iniciatyva); kadangi Europos investicijų 
bankas ir Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pavyzdinis centras 
įgyvendino projektus ES, jos kaimynystėje ir kitose šalyse; kadangi ES taip pat įnešė 
savo indėlį bendradarbiaudama su Pasauliniu energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos fondu; kadangi Europos strateginių investicijų fondas 
ketina remti keletą ES vykdomų VPP, kuriose gali dalyvauti prekybos partnerių įmonės;

K. kadangi į ES laisvosios prekybos susitarimus įtraukta nuostatų, kuriomis sudaroma 
galimybių įmonėms teikti VPP siūlymus dalyvaujant rinkoje ir steigiant įstaigas; 
kadangi taikytina tvarka ir galimybės, kuriomis gali pasinaudoti Korėja, Kolumbija ir 
(arba) Peru, Centrinės Amerikos šalys, Singapūras ir Kanada (bei Vietnamas ir 
Japonija) yra apibrėžtos skirtingai ir konkrečiai; kadangi vykdant derybas su skirtingais 
partneriais reikia vadovautis palyginti lanksčiu požiūriu; kadangi daugiašaliu lygmeniu 
Bendruoju susitarimu dėl prekybos paslaugomis (angl. General Agreement on Trade in 
Services, GATS) ir Sutartimi dėl viešųjų pirkimų (angl. Government Procurement 
Agreement, GPA) taip pat nustatoma daug įsipareigojimų, kaip nustatoma ir kitomis 
daugiašalėmis priemonėmis, pvz., prekybos paslaugomis susitarimu (angl. Trade in 
Services Agreement, TiSA); kadangi dėl to aplinka ES tampa konkurencingesnė;

Bendroji informacija

1. pabrėžia, jog reikia skatinti darbo vietų kūrimą, konkurencingumą ir našumą dedant naujų 
pastangų paraginti ekonominės veiklos vykdytojus aktyviau veikti, siekiant iš naujo 
skatinti augimą;

2. pažymi, kad MVĮ ir didesnės įmonės gali teikti unikalios privačiojo sektoriaus praktinės ir 
kitokios patirties ir sudaryti tinklus, kuriuose dalyvautų ne ES šalių valdžios institucijos; 
mano, kad MVĮ gali išnaudoti savo potencialą, jeigu jos vykdys veiklą pasaulio lygmeniu 
ir dalyvaus ne tik Europos rinkose, be kita ko, pasitelkdamos VPP ir dažnai veikdamos 
kaip ES įmonių subrangovės;

Iššūkiai

3. apgailestauja, kad nors ES viešųjų pirkimų rinkos iki šiol buvo atviros tarptautinei 
konkurencijai, daug įmonių, konkuruojančių ES lygmeniu, veikia iš apsaugotų šalių, o toji 
apsauga yra daugybės skirtingų formų, kaip antai valstybės įmonės, kliūtys prekybai 
viešųjų pirkimų, paslaugų ar investicijų srityje, pirmenybės teikimas vietiniams konkurso 
dalyviams, nacionalinio režimo ir galimybės dalyvauti rinkoje apribojimai, reguliavimo 
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kliūtys steigti padalinius ar patronuojamąsias įmones ir galimybių gauti finansavimą 
apribojimai;

4. pripažįsta, kad su VPP susijusius iššūkius galima įveikti taikant gero valdymo principus, 
kaip antai taisyklių, sprendimų ir įgyvendinimo skaidrumas, tinkamas planavimas, 
vidutinės ir ilgalaikės trukmės ekonominis veiksmingumas, suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas, patikimumas, atskaitomybė, teisingumas, efektyvumas ir veiksmingumas, 
priemonės, kuriomis atgrasoma nuo korupcijos, pareigūnų kompetencija, tinkamas rizikos 
vertinimas (nuo geopolitinių aplinkybių iki palūkanų normų) ir paskyrimas šį vertinimą 
atlikti bei derama investicijų apsauga;

5. primena, kad labai svarbu visuomenei teikti aukštos kokybės ir ekonomiškai veiksmingas 
paslaugas, siekiant užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą ir gyvybingumą; primena, jog tai, 
kad modelius ir sutartis pasirinkti sudėtinga, daro poveikį projekto raidai; perspėja, kad 
tam tikrais etapais VPP buvo taikytos siekiant išnaudoti finansinės apskaitos ir 
atskaitomybės spragas, dėl kurių Eurostatas ėmėsi priimti tikslines apskaitos taisykles; 
pabrėžia, kad reikalinga tinkama institucinė sistema, kurioje būtų derinami tokie aspektai, 
kaip politiniai įsipareigojimai, geras valdymas ir tinkami pagrindiniai teisės aktai;

Privačiojo sektoriaus dalyvavimas plėtros srityje

6. pabrėžia, jog daugėja VPP teikiamų galimybių puoselėti inovatyvius sprendimus, kuriais 
vadovaujantis teikiama ilgalaikių privačių lėšų ir vietos išteklių tikslams įgyvendinti, 
turint omenyje tai, kad infrastruktūros, vandens ir elektros energijos tiekimo atžvilgiu 
besivystančioms šalims reikia labai daug investicijų ir didžiąją dalį jų turės suteikti 
privatusis sektorius; mano, kad pasitelkiant VPP taip pat galima kurti technologijų ir 
verslo modelių inovacijas ir mechanizmus, kuriais būtų užtikrinta privačiojo sektoriaus 
atskaitomybė;

7. ragina ES institucijas skatinti ES įmones dalyvauti VPP su trečiomis šalimis, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, vykdyti veiklą vadovaujantis politikos suderinamumo 
principu, kad būtų atsižvelgta į plėtros ir bendradarbiavimo tikslus; be to, ragina Komisiją 
skatinti tvarias investicijas ir projektus, kuriuos vykdant pagrindinis dėmesys skiriamas, 
pvz., aplinkos apsaugai, atliekų tvarkymui arba atsinaujinančiųjų išteklių energijai;

Galimos priemonės suteikti ES įmonėms galimybių dalyvauti VPP su ES 
nepriklausančiomis šalimis

8. ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant Pasaulio prekybos organizacijoje ir šiuo metu 
vykstančiose dvišalėse derybose su trečiosiomis šalimis išsiderėti esminių įsileidimo į 
rinką įsipareigojimų tarptautiniu lygmeniu, siekiant išlyginti skirtumus tarp lygmens, 
kuriuo yra atviros ES viešųjų pirkimų rinkos, ir lygmens, kuriuo yra atviros kitų prekybos 
partnerių rinkos;

9. ragina Komisiją stebėti užsienio šalyse veikiančias ES įmones ir padaryti išvadas apie jų 
sėkmės istorijas, modelius ir gerąją patirtį, siekiant parengti gaires ir apsvarstyti galimybę 
steigti virtualius dokumentų arba stebėjimo centrus, skatinti vartotojui patogias platformas 
ir tinklus, kuriais ES MVĮ būtų informuojamos apie galimybes dalyvauti VPP užsienyje ir 
joms būtų teikiama techninė pagalba, susijusi su teisine sistema ir tikėtinais iššūkiais; taip 
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pat ragina Komisiją skatinti taikyti aiškias ir išsamias atskaitomybės taisykles tarptautiniu 
lygmeniu, siekiant sumažinti dėl VPP kylančius neaiškumus ir tuo pat metu skatinant 
patikimą biudžeto politiką ir projektų tvarumą;

10. atsižvelgiant į tai, svarbu, kad, siekiant pritraukti tarpvalstybinio privačiojo sektoriaus lėšų 
VPP taikymui, būtų suteikta pakankamai tikrumo, kad ilgalaikės investicijos gaus naudos 
iš aiškios, stabilios ir saugios aplinkos, gero valdymo ir veiksmingo ginčų sprendimo; 
ragina Komisiją ir Tarybą bendradarbiauti ir užtikrinti, kad šioje srityje būtų reikiama 
teisinė struktūra ir kad ji būtų skaidri, veiksminga ir ekonomiškai efektyvi (naująja ES 
kompetencija investicijų srityje suteikiama galimybių palaikyti ryšį tarp investicijų ir 
viešųjų pirkimų taip, kad būtų kuriama vertė sudarant sąlygas dalyvauti rinkoje ir 
apsaugoti įgytas teises ir turtą);

VPP ES nepriklausančiose šalyse. Naujos darbo vietos ir augimo galimybės ES įmonėms

11. yra įsitikinęs, kad ES įmonės, aktyviau dalyvaudamos didelio masto tarptautinėse VPP, 
gautų didelės naudos darbo vietų kūrimo, našumo, konkurencingumo bei technologijų ir 
inovacijų kūrimo Europoje atžvilgiu; primena, kad ataskaitoje „Europos MVĮ 
tarptautinimas“ (angl. Internationalisation of European SMEs) pabrėžiamas teigiamas 
tarptautinimo ir inovacijų ryšys produktų, paslaugų ir procesų atžvilgiu;

12. primena ES laimėjimus, pasiektus taikant VPP infrastruktūros plėtros, avangardiškų 
technologijų, mokslinių tyrimų, e. mokymosi srityse ir kituose didelės pridėtinės vertės 
sektoriuose, ir ragina Komisiją nustatyti projektus, kuriais pasiekta geriausių rezultatų ES, 
ir skatinti ES įmones imtis tokios veiklos užsienyje;

o

o o

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos investicijų 
bankui.
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Pranešėjas mano, kad kai kurios teigiamos su VPP susijusios patirties įgyta dėl geresnio 
projektų įgyvendinimo (t. y. projektų įgyvendinimo laiko ir biudžeto atžvilgiu), gero kokybės 
rodiklio arba vertės ir kainos santykio, galimybių gauti ilgalaikį finansavimą infrastruktūros 
statybos sąnaudoms padengti, inovacijų ir mokslinių tyrimų skatinimo, privačiojo sektoriaus 
dalyvavimo kuriant ir vykdant projektus, taip pat dėl finansavimo, lankstesnės ir 
kvalifikuotesnės valdymo aplinkos, naudos, kurios gauta skyrus išteklių gerai įsitvirtinusioms 
įmonėms ir MVĮ ir sustiprinus ES įmonių konkurencingumą bei jų galimybes dalyvauti 
viešųjų pirkimų konkursuose trečiosiose šalyse.

Pranešėjo nuomone, statant, valdant, prižiūrint infrastruktūrą arba užtikrinant jos veikimą 
transporto srityje (keliai, geležinkeliai, metro), viešojo sektoriaus pastatuose ir įrengimuose 
(kalėjimuose, mokyklose, ligoninėse), aplinkoje (vandens ir atliekų apdorojimas arba 
tvarkymas), teikiant komunalines, telekomunikacijų arba energijos tinklų paslaugas arba 
kuriant naujas technologijas ar produktus, gali būti gaunama daug naudos ir susiduriama su 
rizika, kurią privatusis ir viešasis sektoriai galėtų pasidalyti.

Pranešėjas tvirtina, kad Europos įmonės, aktyviau dalyvaudamos dideliuose tarptautiniuose 
projektuose, ypač VPP, gautų didelės naudos darbo vietų kūrimo, našumo, konkurencingumo 
ir technologijų bei inovacijų atžvilgiu, o taip pat būtų gauta naudos ir būtų pasiektas 
ekonomikos augimas visoje ES ir priimančiosiose šalyse. Todėl pranešėjas norėtų, kad 
dėmesys būtų skiriamas VPP teikiamoms galimybėms ne ES įmonėms, ir primygtinai ragina 
ES institucijas imtis reikalingų veiksmų paskatinti ES įmones, ypač MVĮ, dalyvauti VPP 
projektuose.


