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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un privātā 
sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES
(2014/2233(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra 
Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 
2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra 
Direktīvu 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/17/EK3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Privātā un publiskā sektora ieguldījumu 
mobilizēšana ekonomikas atveseļošanai un ilgtermiņa strukturālo pārmaiņu 
nodrošināšanai: publiskā un privātā sektora partnerību veidošana“ (COM(2009)0615),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Privātā sektora lielāka nozīme iekļaujošas un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā jaunattīstības valstīs” (COM(2014)0263),

– ņemot vērā 2014. gada 15. janvārī pieņemtos Eiropas Parlamenta grozījumus 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un 
pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par 
procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo 
valstu publiskā iepirkuma tirgiem4,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 26. oktobra rezolūciju par valsts un privāto 
partnerību un Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām5,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko iepirkumu (COM(2011)0896), par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 
nozarēs (COM(2011)0895) un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (COM(2011)0897),

– ņemot vērā ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 2008. gada Rokasgrāmatu labas 

                                               
1 OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.
2 OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.
3 OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0027.
5 OV C 313 E, 20.12.2006., 447. lpp.
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pārvaldības veicināšanai publiskā un privātā sektora partnerībā1,

– ņemot vērā ESAO 2012. gada maija ieteikumu par publiskā un privātā sektora 
partnerību labas pārvaldības principiem2,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību 
komisijas (UNCITRAL) 2001. gada Leģislatīvo rokasgrāmatu par privāti finansētiem 
infrastruktūras projektiem3 un dokumentus, ar kuriem iepazīstināja UNCITRAL
Starptautiskajā Kolokvijā par publiskā un privātā sektora partnerību (PPP), kas 
2013. gada 2. un 3. maijā notika Vīnē,

– ņemot vērā Andu Attīstības korporācijas (CAF) 2010. gada ziņojumu „Publiskā 
infrastruktūra un privātā dalība – koncepcijas un pieredze Amerikā un Spānijā“,

– ņemot vērā Āzijas Attīstības bankas (ADB), Amerikas Attīstības bankas (IDB), Pasaules 
Bankas grupas un Publiskās un privātās infrastruktūras padomdevēja instrumenta 
(PPIAF) 2014. gada jūlijā sagatavoto „Publiskā un privātā sektora partnerību 
rokasgrāmatas 2.0 redakciju“4,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā valstu ekonomiskajām struktūrām un to attīstībai nāk par labu vide, kas ļauj 
mijiedarboties publiskajam un privātajam sektoram un sadarboties publiskajām un 
privātajām struktūrām, veidojot kopīgas iniciatīvas un kopuzņēmumus;

B. tā kā, kaut gan publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) ir ilgtermiņa instruments, 
kuru valdības politikā izmanto federālā, reģionālā un vietējā līmenī, nepastāv šādas 
partnerības starptautiski atzīta definīcija un tiesiskais regulējums; tā kā praksē tiek 
uzskatīts, ka PPP attiecas uz „plašu un daudzveidīgu publisko (valdības, aģentūras un 
starptautiskās organizācijas vai šo struktūru kombinācijas) un privāto (uzņēmumi vai 
bezpeļņas struktūras) dalībnieku sadarbības spektru“ un parasti ir saistītas ar to, ka 
privātais sektors nodrošina tādu infrastruktūru vai aktīvus, kurus parasti nodrošina 
valdības;

C. tā kā pasaules ekonomiskā krīze kopš 2007. gada ir smagi skārusi attīstītās, 
jaunietekmes un jaunattīstības valstis un ir ietekmējusi budžeta politiku un projektu 
īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību institucionālajām un privātajām 
struktūrām, iespaidojot infrastruktūras attīstību un citus kapitāla ziņā intensīvus 
projektus un pamatpakalpojumu sniegšanu;

                                               
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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D. tā kā saistībā ar budžeta ierobežojumiem, kurus saasina ekonomiskā un valsts parāda 
krīze, ir svarīgi uzlabot sabiedrisko pakalpojumu izmaksas, efektivitāti, produktivitāti 
un kvalitāti un nodrošināt publiskās infrastruktūras savlaicīgu pabeigšanu un tā kā šo 
mērķu sasniegšanu var veicināt pienācīga publisko un privāto dalībnieku iesaistīšanās;

E. turklāt tā kā ir jāattīsta jaunas jomas, kurās iepriekš nav sniegti sabiedriskie 
pakalpojumi, kopā ar no jauna izveidotiem finanšu instrumentiem un brīvas 
tirdzniecības nolīgumu tīklu, kas nodrošina vai veicina turpmāku dalību ārvalstu 
ieguldījumu projektos, apvienojot privātus uzņēmumus un publiskas struktūras;

F. tā kā tas, ka privātais sektors var nepietiekami novērtēt sociālo infrastruktūru un šā 
sektora segumu, infrastruktūras nodrošināšanas ievērojamās izmaksas, dažu nozaru 
stāvoklis, kas raksturojams kā dabisks monopols, vai šo nozaru stratēģiskais svarīgums 
nozīmē to, ka daudzkārt atklāta konkurence un privatizācija nav pati piemērotākā 
politika, kad priekšroka jādod sabiedrības interesēm;

G. tā kā līdz ar to PPP mērķis ir apvienot labāko no abām jomām, proti, vispārējas nozīmes 
pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanu ar lielāku privātā sektora dalību, nevis ar 
privatizācijas procesiem;

H. tā kā daudzās jaunietekmes un jaunattīstības valstīs ir neatbilstība starp privātu 
uzņēmumu dinamismu un uzticamas sabiedriskās infrastruktūras trūkumu; tā kā šādas
atšķirības (kas ļoti spilgti parādās Indijā un Brazīlijā) apdraud potenciālo izaugsmi, 
ierobežo eksporta/importa spējas vai rada ražošanas līniju problēmas, jo nav 
pietiekamas ostas infrastruktūras, pastāv iekšējā transporta (dzelzceļa, kravu transporta 
vai automaģistrāļu) trūkumi vai nefunkcionē elektroenerģijas ražošanas iekārtas un 
sadales elektrotīkli; tā kā šīs atšķirības negatīvi ietekmē arī cilvēku labklājību 
(notekūdeņu un ūdens sadales tīklu trūkuma dēļ); tā kā PPP ļauj atrast integrētus 
risinājumus, ar kuru palīdzību partneris vai konsorcijs nodrošina „ēku“ (būvniecības, 
inženieru un arhitektu pakalpojumus), „finansējumu“ (privātu līdzekļu ieguldīšanu –
vismaz projekta priekšfinansēšanai) un „apkopi“ (apkopes, uzraudzības un 
apsaimniekošanas pakalpojumus);

I. tā kā arī starpvaldību organizācijas ir izmantojušas PPP, lai sniegtu palīdzību vismazāk 
attīstītajām valstīm, izmantojot partnerības attīstības un sadarbības jomā: Pasaules 
Banka, reģionālās rekonstrukcijas bankas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija, Pasaules Veselības organizācija un ANO Bērnu fonds 
(UNICEF) ir tikai dažas no organizācijām, kuras ir izmantojušas PPP darbību 
īstenošanai; tā kā ģeogrāfiskā ziņā PPP pieredze ir  ASV, Austrālijai, Japānai, 
Malaizijai, Singapūrai, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām Āzijas un 
Latīņamerikas (galvenokārt Čīlei) valstīm; tā kā  arī ESAO valstīs (Somijā, Francijā, 
Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā) ir attiecīgi tiesību akti; 
tā kā Apvienotajai Karalistei ir vislabāk izstrādātā programma attiecībā uz PPP 
(privātais finanšu iniciatīvai veido aptuveni 20% no publiskajiem ieguldījumiem); tā kā 
ES vadošais dalībnieks PPP infrastruktūras tirgū, kopumā veidojot vairāk nekā 45% no 
PPP nominālās vērtības;

J. tā kā PPP ir izmantotas saistībā ar struktūrfondiem, paplašināšanos, Eiropas 
komunikāciju tīklu, kopīgām tehnoloģiju ierosmēm, stratēģiju „Eiropa 2020“, 
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pētniecību un izstrādi (nākotnes rūpnīcas, energoefektīvas ēkas, „Zaļo automobiļu“ 
iniciatīva, ilgtspējīga pārstrādes rūpniecība, fotonika, robotika, augstas veiktspējas 
skaitļošana un piektās paaudzes tīkli) e-mācībām, izpētes projektiem ar universitātēm un 
citām programmām veselības jomā (piemēram, Novatorisko zāļu ierosmi); tā kā Eiropas 
Investīciju banka un Eiropas Publiskā un privātā sektora partnerības konsultāciju centrs 
(EPEC) ir īstenojis projektus ES, tās kaimiņvalstīs un citās valstīs; tā kā ES ir devusi 
ieguldījumu arī ar Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu; tā kā 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mērķis ir vairāku tādu PPP atbalstīšana Eiropas 
Savienībā, kurā var piedalīties uzņēmumi no tirdzniecības partneriem;

K. tā kā ES brīvas tirdzniecības nolīgumos ir noteikumi, kas paver ceļu uzņēmumiem 
iesniegt piedāvājumus dalībai PPP, izmantojot tirgus piekļuvi un pirms 
uzņēmējdarbības veikšanas; tā kā Korejai, Kolumbijai/Peru, Centrālamerikai, 
Singapūrai un Kanādai (kā arī Vjetnamai un Japānai) tiek noteikti dažādi un konkrēti 
režīmi un iespējas; tā kā ir nepieciešama relatīvi elastīga pieeja sarunām ar dažādiem 
partneriem; tā kā daudzpusējā līmenī ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu 
tirdzniecību (GATS) un Nolīgumu par valsts iepirkumu (GPA) arī tiek noteiktas vairākas 
saistības, līdzīgi kā tas var būt ar citiem daudzpusējiem instrumentiem, piemēram 
pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA); tā kā tāpēc ES vidē palielinās konkurence,

Priekšvēsture

1. uzsver, ka jāsekmē jaunu darbvietu radīšana, konkurētspēja un produktivitāte ar jauniem 
centieniem, kas paredzēti, lai veicinātu ekonomisko dalībnieku aktivitāti izaugsmes 
atjaunošanai;

2. atzīmē, ka MVU un lielāki uzņēmumi var nodrošināt unikālu privātā sektora zinātību, 
pieredzi un tīklus, kas aptver publiskās iestādes valstīs ārpus ES; uzskata, ka MVU var 
sasniegt savu potenciālu, ja tie darbojas pasaules līmenī un ienāk tirgos ārpus Eiropas, cita 
starpā ar PPP, bieži darbojoties kā lielāku ES uzņēmumu apakšuzņēmēji;

Problēmas

3. pauž nožēlu, ka ES līdz šim brīdim pamatā ir saglabājusi sava valdības iepirkuma tirgus 
atvērtību starptautiskai konkurencei, taču daudzi ES līmenī konkurējoši uzņēmumi 
darbojas aizsargātās valstīs, kurās šai aizsardzībai ir dažādi veidi, piemēram, valsts 
uzņēmumi, tirdzniecības šķēršļi valdības iepirkuma, pakalpojumu vai ieguldījumu jomā, 
priekšrokas došana vietējiem pieteikuma iesniedzējiem, ierobežojumi attiecībā uz 
nacionālo režīmu un tirgus piekļuvi, regulatīvie šķēršļi filiāļu vai meitas uzņēmumu 
izveidei un ierobežojumi finansējuma pieejamībā;

4. atzīst, ka problēmas, kas saistītas ar PPP, var uzveikt ar labas pārvaldības principiem, 
piemēram, noteikumu, lēmumu un īstenošanas pārredzamību, pareizu plānošanu, vidēja 
termiņa un ilgtermiņa rentabilitāti, iesaistīto personu dalību, uzticamību, pārskatatbildību, 
taisnīgumu, efektivitāti un iedarbīgumu,  korupcijas aizkavēšanas pasākumiem, ierēdņu 
specializētajām zināšanām, pienācīgu riska novērtējumu (no ģeopolitiskā konteksta līdz 
procentu likmēm) un piešķīrumu, kā arī adekvātu ieguldījumu aizsardzību;
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5. atgādina, ka kvalitatīvu, rentablu pakalpojumu nodrošināšana sabiedrībai ir būtiska, lai 
panāktu veiksmīgu īstenošanu un dzīvotspēju; atgādina, ka modeļu un līgumu sarežģītā 
izvēle ietekmē projekta attīstību; brīdina, ka dažkārt PPP tika izmantoti, lai gūtu labumu 
no nodokļu uzskaites un ziņošanas noteikumu trūkumiem, pamudinot Eurostat pieņemt 
mērķtiecīgus uzskaites noteikumus; uzsver, ka nepieciešams piemērots institucionālais 
satvars, kurā apvienotas politiskas saistības, laba pārvaldība un pienācīgi  pamata tiesību 
akti;

Privātā sektora iesaistīšana attīstībā

6. uzsver aizvien lielāko PPP potenciālu sekmēt inovatīvus risinājumus ilgtermiņa privāto 
līdzekļu un vietējo resursu mobilizācijai, lai sasniegtu attīstības mērķus, ņemot vērā, ka 
jaunattīstības valstīs nepieciešami ievērojami ieguldījumi infrastruktūras, ūdens un 
enerģijas piegādes jomā un ka lielākajai daļai šo ieguldījumu ir jānāk no privātā sektora; 
uzskata, ka PPP var arī radīt inovāciju tehnoloģijās un biznesa modeļos un veidot 
mehānismus privātā sektora pārskatatbildības panākšanai;

7. aicina ES iestādes mudināt ES uzņēmumus, kuri piedalās PPP trešās valstīs, jo īpaši 
vismazāk attīstītajās valstīs, darboties atbilstoši politikas saskaņotības principam, lai tiek 
ņemti vērā mērķi sadarbībai attīstības jomā; turklāt aicina Komisiju sekmēt ilgtspējīgus 
ieguldījumus un veicināt projektus, kuru uzmanības centrā ir vides aizsardzība, atkritumu 
apsaimniekošana vai, piemēram, atjaunojamās enerģijas izmantošana;

Iespējamie instrumenti, lai sekmētu ES uzņēmumu iesaistīšanos PPP ārpus ES

8. aicina Komisiju strādāt, lai Pasaules Tirdzniecības organizācijā un notiekošajās divpusējās 
sarunās ar trešām valstīm panāktu nozīmīgas starptautiskas tirgus piekļuves saistības, 
nolūkā novērst asimetriju, kas pastāv starp ES valdības un citu tirdzniecības partneru 
iepirkuma tirgu atvērtības līmeni; 

9. aicina Komisiju uzraudzīt ES uzņēmumus ārzemēs un apkopot secinājumus par veiksmes 
stāstiem, modeļiem un labu praksi vadlīniju izstrādāšanai un apsvērt virtuālo 
dokumentācijas centru vai novērošanas centru izveidi, lai veicinātu lietotājiem draudzīgas 
platformas un tīklus ES MVU informēšanai par iespējām piedalīties PPP ārzemēs un lai 
sniegtu tehnisku atbalstu saistībā ar tiesisko regulējumu un sagaidāmajām problēmām; 
tāpat aicina Komisiju veicināt skaidru un visaptverošu grāmatvedības noteikumu 
izmantošanu starptautiskā līmenī, lai samazinātu ar PPP saistītās neskaidrības, vienlaikus 
sekmējot stabilu budžeta politiku un projektu ilgtspējīgumu;

10. lai piesaistītu pārrobežu privātā sektora līdzekļus PPP, ir ārkārtīgi svarīgi patiesi 
pārliecināt, ka ilgtermiņa ieguldījumi gūs labumu no skaidras, stabilas un drošas vides, 
labas pārvaldības un efektīva strīdu izšķiršanas mehānisma; aicina Komisiju un Padomi 
sadarboties, lai nodrošinātu, ka šajā jomā pastāv nepieciešamā juridiskā kārtība, kas ir 
pārredzama, efektīva un rentabla (jaunā ES kompetence ieguldījumu jomā ļauj veidot 
sinerģiju starp ieguldījumiem un valdības iepirkumu tādā veidā, kas palielina vērtību 
tirgus piekļuves un iegūto tiesību un aktīvu ziņā);

PPP ārpus ES –– jaunas darbvietas un izaugsmes iespējas ES uzņēmumiem
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11. pauž pārliecību, ka ES uzņēmumu lielāka dalība liela mēroga starptautiskajās PPP ļautu 
gūt ievērojamu labumu attiecībā uz jaunu darbvietu radīšanu, produktivitāti, 
konkurētspēju, tehnoloģiju un inovācijas attīstību Eiropā; atgādina, ka ziņojumā par 
Eiropas MVU internacionalizāciju uzsvērta pozitīvā saikne starp internacionalizāciju un 
inovāciju saistībā ar produktu, pakalpojumiem un procesiem;

12. atgādina par sasniegumiem ES, izmantojot PPP infrastruktūras attīstībā un 
progresīvākajos tehnoloģijas, pētniecības, e–apmācības un citu augstas pievienotās 
vērtības nozaru jomās, un mudina Komisiju noteikt projektus, kuri ES ir panākuši labākos 
rezultātus, un veicināt ES uzņēmumu dalību šādos projektos ārzemēs;

o

o o

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Investīciju 
bankai.
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PASKAIDROJUMS

Referents uzskata, ka daži PPP pozitīvas pieredzes piemēri ir saistīti ar labāku projektu 
īstenošanu (atbilstību termiņiem un budžetam), labu kvalitātes vai vērtības attiecību pret 
izmaksām, infrastruktūras celtniecības ilgtermiņa finansēšanas iespēju, stimuliem inovācijai 
un pētniecībai, privātā sektora dalību gan būvniecībā, gan arī projektu norisē, kā arī attiecībā 
uz finansējumu, elastīgāku un prasmīgāku vadības vidi, stabilu uzņēmumu un MVU 
ieguvumiem resursu ziņā, ES uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu dalībai publiskā 
iepirkuma konkursos trešās valstīs.

Viņš uzskata – būvējot, apsaimniekojot, uzturot vai izmantojot infrastruktūru transporta jomā 
(ceļus, dzelzceļus, metro), valsts ēkas un aprīkojumu (cietumus, skolas, slimnīcas), vidi 
(ūdens un atkritumu apstrāde vai apsaimniekošana), komunālos pakalpojumus, telesakaru vai 
enerģētikas tīklus vai attīstot jaunas tehnoloģijas vai produktus, var rasties vairāki ieguvumi 
un riski, kurus var sadalīt starp privāto un publisko sektoru.

Referents pauž pārliecību, ka ES uzņēmumu lielāka dalība liela mēroga starptautiskos 
projektos, jo īpaši PPP, ļautu gūt ievērojamu labumu attiecībā uz jaunām darbvietām, 
produktivitāti, konkurētspēju, tehnoloģiju un inovācijas attīstību Eiropā, radot ievērojamus 
ieguvumus un ekonomisko izaugsmi visā ES un uzņēmējās valstīs; tādēļ referents vēlas 
pievērst uzmanību PPP iespējām uzņēmumos ārpus ES un mudina ES iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu ES uzņēmumu, jo īpaši MVU, dalību PPP projektos.


