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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na 
inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE
(2014/2233(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 
2004/18/WE2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 
2004/17/WE3;

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspieranie inwestycji publiczno-
prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany 
strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych” 
(COM(2009)0615),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Większa rola sektora prywatnego w 
osiąganiu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w 
krajach rozwijających się” (COM(2014)0263),

– uwzględniając poprawki przyjęte przez PE dnia 15 stycznia 2014 r. do wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu 
towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień 
publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2006 r. w sprawie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych 
i koncesji5,

– uwzględniając odnośne opinie Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień 
publicznych (COM(2011)0896), w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 

                                               
1 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.
3 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0027.
5 Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 447.
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działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
(COM(2011)0895) oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji (COM(2011)0897),

– uwzględniając przewodnik dotyczący promowania dobrego zarządzania w 
partnerstwach publiczno-prywatnych wydany w 2008 r. przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ1,

– uwzględniając zalecenie OECD z maja 2012 r. w sprawie zasad publicznego 
zarządzania partnerstwami publiczno-prywatnymi2,

– uwzględniając przewodnik legislacyjny dotyczący prywatnego finansowania projektów 
infrastrukturalnych wydany w 2001 r. przez Komisję Narodów Zjednoczonych do 
spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL)3, a także dokumenty 
przedstawione podczas międzynarodowego sympozjum UNCITRAL dotyczącego 
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), które odbyło się w Wiedniu w dniach 2 i 3 
maja 2013 r.,

– uwzględniając sprawozdanie CAF z 2010 r. pt. „Infraestructura pública y participación 
privada: conceptos y experiencias en América y España”,

– uwzględniając dokument „Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0” z 
lipca 2014 r., opracowany przez Azjatycki Bank Rozwoju, Międzyamerykański Bank 
Rozwoju, Bank Światowy oraz Instrument doradczy w dziedzinie infrastruktury 
publiczno-prywatnej (PPIAF)4,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Rozwoju, a także Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8–
0000/2015),

A. mając na uwadze, że państwowe struktury gospodarcze i ich dynamika skorzystałyby na 
otoczeniu umożliwiającym interakcje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz 
na współpracy między podmiotami prywatnymi i publicznymi w formie wspólnych 
inicjatyw i przedsięwzięć;

B. mając na uwadze, że chociaż partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) to narzędzie 
długoterminowe wykorzystywane w polityce rządowej na szczeblu federalnym, 
regionalnym i lokalnym, to nie istnieje uznana na poziomie międzynarodowym 
definicja takich partnerstw ani kompleksowe ramy prawne dla nich; mając na uwadze, 
że w praktyce PPP są rozumiane jako odniesienia do „szerokiego i zróżnicowanego 
spektrum współpracy między podmiotami publicznymi (rządy, agencje i organizacje 

                                               
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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międzynarodowe lub ich kombinacja) a podmiotami prywatnymi (przedsiębiorstwa lub 
podmioty nienastawione na zysk)” i zazwyczaj wymagają udostępnienia przez sektor 
prywatny infrastruktury lub aktywów tradycyjnie zapewnianych przez rządy;

C. mając na uwadze, że globalny kryzys gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął państwa 
rozwinięte, wschodzące i rozwijające się i wywarł wpływ na ich polityki budżetowe 
oraz dostęp zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych podmiotów do funduszy 
niezbędnych do realizacji projektów, oddziałując na rozwój infrastruktury i innych 
projektów kapitałochłonnych oraz świadczenie podstawowych usług;

D. mając na uwadze, że z powodu ograniczeń w budżetach publicznych, nasilonych 
jeszcze kryzysem gospodarczym i kryzysem w zakresie długu publicznego, istotna jest 
poprawa kosztów, efektywności, skuteczności i jakości usług publicznych w celu 
zapewnienia terminowego udostępniania infrastruktury publicznej; mając też na 
uwadze, że odpowiednie zaangażowanie podmiotów publicznych i prywatnych może się 
do tego przyczynić;

E. mając dodatkowo na uwadze, że istnieją nowe możliwe do rozwinięcia obszary, które 
nie były realizowane w przeszłości w ramach usług publicznych, wraz z nowo 
opracowanymi instrumentami finansowymi i siecią umów o wolnym handlu, które 
zapewniają szersze uczestnictwo w projektach inwestycyjnych za granicą lub torują mu 
drogę dzięki współpracy przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych;

F. mając na uwadze fakt, że sektor prywatny może zaniżać wartość infrastruktury 
społecznej i jej zasięg, a znaczne koszty związane z udostępnianiem infrastruktury, 
pozycja niektórych sektorów jako naturalnych monopoli lub ich znaczenie strategiczne 
oznaczają, że w wielu przypadkach otwarta konkurencja i prywatyzacja nie są 
najbardziej odpowiednim rozwiązaniem strategicznym, jeżeli interes publiczny musi 
mieć nadrzędne znaczenie;

G. mając na uwadze, że celem PPP jest zatem połączenie najlepszych elementów z obu 
tych światów – świadczenia usług i udostępniania infrastruktury użyteczności 
publicznej, ale poprzez zwiększenie udziału sektora prywatnego zamiast 
przeprowadzania prywatyzacji;

H. mając na uwadze, że wiele krajów wschodzących i rozwijających się zmaga się z 
problemem niedopasowania dynamiki prywatnych przedsiębiorstw do braku godnej 
zaufania infrastruktury publicznej; mając na uwadze, że takie niedopasowania (wprost 
uderzające w Indiach czy Brazylii) osłabiają potencjał wzrostu, ograniczają możliwości 
w zakresie importu i eksportu lub powodują zakłócenia w liniach produkcyjnych ze 
względu na brak wystarczającej infrastruktury portowej, problemy z transportem 
wewnętrznym (koleje, przewozy towarowe, autostrady) lub dysfunkcyjne elektrownie i 
sieci dystrybucji energii elektrycznej; mając na uwadze, że problemy te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka (ze względu na brak sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych); mając na uwadze, że PPP umożliwiają zastosowanie zintegrowanych 
rozwiązań, zgodnie z którymi partner lub konsorcjum udostępnia „budynek” 
(budownictwo oraz usługi z zakresu inżynierii i architektury), „finansowanie” (zastrzyk 
środków prywatnych, finansujący co najmniej płatności zaliczkowe w ramach projektu) 
i „eksploatację” (usługi z zakresu konserwacji, nadzoru i zarządzania);
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I. mając na uwadze, że organizacje międzyrządowe również korzystały z PPP do 
udzielania pomocy krajom najsłabiej rozwiniętym za pośrednictwem partnerstw z 
organizacjami działającymi w dziedzinie rozwoju i współpracy: Bank Światowy, 
regionalne banki odbudowy, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci 
(UNICEF), by wymienić tylko niektóre z nich, wykorzystały PPP do realizacji działań; 
mając na uwadze, że jeśli chodzi o zasięg geograficzny, USA, Australia, Japonia, 
Malezja, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje Azji i Ameryki 
Łacińskiej (zwłaszcza Chile) mają doświadczenie w zakresie PPP; mając na uwadze, że 
kraje należące do OECD (Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Irlandia, 
Holandia, Portugalia i Hiszpania) mają także odpowiednie przepisy; mając na uwadze, 
że Wielka Brytania prowadzi najbardziej rozwinięty program w dziedzinie PPP (z 
inicjatywy prywatnego finansowania pokrywa się koszty ok. 20% inwestycji 
publicznych); mając na uwadze, że UE przoduje w zakresie rynku infrastruktury PPP, 
koncentrując ponad 45% wartości nominalnej PPP;

J. mając na uwadze, że PPP były stosowane w kontekście funduszy strukturalnych, 
rozszerzenia UE, sieci transeuropejskich, wspólnych inicjatyw technologicznych, 
programu Europa 2020, B&R (fabryki przyszłości, energooszczędne budynki, 
inicjatywa na rzecz ekologicznych pojazdów, zrównoważone procesy przemysłowe, 
fotonika, robotyka, wysoko wydajne komputery i sieci 5G), e-kształcenia, projektów 
badawczych z uniwersytetami i innych programów w dziedzinie zdrowia (takich jak 
inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych); mając na uwadze, że Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP 
przeprowadziły projekty w UE, w krajach sąsiadujących z UE i w jeszcze dalej 
położonych krajach; mając na uwadze, że UE również przyczyniła się do tego poprzez 
Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej; mając na 
uwadze, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zamierza wspierać 
szereg PPP w UE, w których uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa pochodzące z państw 
będących partnerami handlowymi;

K. mając na uwadze, że unijne umowy o wolnym handlu zawierają postanowienia, które 
torują przedsiębiorstwom drogę do składania ofert w ramach PPP poprzez dostęp do 
rynku i rozpoczynanie działalności przez inwestorów; mając na uwadze, że działania i 
możliwości otwarte w odniesieniu do Korei, Kolumbii/ Peru, Ameryki Środkowej, 
Singapuru i Kanady (oraz Wietnamu i Japonii) są definiowane odmiennie i odrębnie w 
każdym przypadku; mając na uwadze, że potrzebne jest relatywnie elastyczne podejście 
w odniesieniu do negocjacji z różnymi partnerami; mając na uwadze, że na poziomie 
wielostronnym Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) oraz Porozumienie w 
sprawie zamówień publicznych (GPA) również ustanawiają szereg zobowiązań, 
podobnie jak inne instrumenty wielostronne, takie jak porozumienie w sprawie handlu 
usługami (TiSA); mając w związku z tym na uwadze, że otoczenie w UE staje się coraz 
bardziej konkurencyjne;

Kontekst

1. podkreśla potrzebę pobudzenia tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i wydajności 
poprzez nowe działania mające na celu aktywizowanie podmiotów gospodarczych w celu 
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ożywienia wzrostu;

2. zauważa, że MŚP oraz większe przedsiębiorstwa mogą zapewnić wyjątkowe dla sektora 
prywatnego know-how, doświadczenie i sieci obejmujące również władze publiczne w 
krajach nienależących do UE; uważa, że MŚP mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i wchodzą na rynki poza Europą, między innymi za 
pośrednictwem PPP, często działając jako podwykonawcy dla dużych przedsiębiorstw 
UE;

Wyzwania

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż do tej pory UE utrzymywała swoje rynki 
zamówień publicznych w dużej mierze otwarte dla konkurencji międzynarodowej, wiele 
przedsiębiorstw konkurujących na szczeblu UE działało z państw chronionych, przy czym 
ochrona ta przybierała różne formy, takie jak status przedsiębiorstwa państwowego, 
bariery handlowe w dziedzinie zamówień publicznych, usług lub inwestycji, mechanizmy 
preferencyjnego traktowania oferentów krajowych, ograniczenia dotyczące traktowania 
narodowego i dostępu do rynku, bariery regulacyjne dla tworzenia oddziałów lub filii lub 
ograniczenia w dostępie do finansowania;

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP można przezwyciężyć za pomocą zasad dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość zasad, podejmowania decyzji i wdrażania, 
odpowiednie planowanie średnio- i długoterminowej opłacalności, udział 
zainteresowanych stron, rzetelność, odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki odstraszające dotyczące korupcji, wiedza fachowa urzędników, 
odpowiednie oceny ryzyka (od kontekstu geopolitycznego do stóp procentowych) i 
alokacja oraz odpowiednia ochrona inwestycji;

5. przypomina, że świadczenie wysokiej jakości opłacalnych usług dla ludności jest 
niezbędne w celu zapewnienia skutecznego wdrażania i rentowności; przypomina, że 
złożony proces wyboru modeli i umów ma wpływ na rozwój każdego projektu; ostrzega, 
że na niektórych etapach PPP zostały użyte do wykorzystania luk prawnych w 
rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej, co doprowadziło Eurostat do przyjęcia 
ukierunkowanych zasad rachunkowości; podkreśla potrzebę stworzenia odpowiednich 
struktur instytucjonalnych, łączących aspekty politycznego zobowiązania, dobrego 
zarządzania i odpowiednich podstaw prawnych;

Zaangażowanie sektora prywatnego w rozwój

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do wspierania innowacyjnych rozwiązań mobilizujących 
w celach rozwojowych długookresowe finansowanie prywatne i zasoby krajowe, 
zważywszy na fakt, że w krajach rozwijających się konieczne są szeroko zakrojone 
inwestycje w zakresie infrastruktury, dostaw wody i energii, z których większość będzie 
musiała pochodzić z sektora prywatnego; sądzi, że PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele biznesowe, a także tworzyć mechanizmy rozliczalności 
sektora prywatnego;

7. wzywa organy UE do zachęcania przedsiębiorstw unijnych uczestniczących w PPP w 
państwach trzecich, zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych, do działania zgodnie z 
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zasadą spójności polityk, aby uwzględniane były cele współpracy na rzecz rozwoju; 
wzywa ponadto Komisję do wspierania zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

Potencjalne narzędzia umożliwiające przedsiębiorstwom z UE angażowanie się w 
projekty PPP poza UE

8. wzywa Komisję do działania na rzecz uzyskania znaczących zobowiązań dotyczących 
dostępu do rynku na szczeblu międzynarodowym w ramach Światowej Organizacji 
Handlu oraz w ramach bieżących negocjacji dwustronnych z państwami trzecimi w celu 
zaradzenia asymetrii w poziomie otwartości unijnych rynków zamówień publicznych w 
porównaniu z brakiem otwartości rynków innych partnerów handlowych;

9. wzywa Komisję do monitorowania funkcjonowania przedsiębiorstw UE za granicą, a 
także wyciągnięcia wniosków z sukcesów, modeli i dobrych praktyk w celu opracowania 
wytycznych, do rozważenia możliwości utworzenia wirtualnych centrów dokumentacji 
lub centrów monitorowania w celu wspierania przyjaznych dla użytkownika platform i 
sieci służących informowaniu unijnych MŚP o możliwościach udziału w PPP za granicą 
oraz do zapewnienia wsparcia technicznego w odniesieniu do ram prawnych i 
spodziewanych wyzwań; wzywa również Komisję, by propagowała stosowanie jasnych i 
kompleksowych zasad rozliczania na szczeblu międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP, przy jednoczesnym propagowaniu solidnej polityki 
budżetowej i trwałości projektów;

10. mając na uwadze, że w celu przyciągnięcia transgranicznych funduszy prywatnych do 
PPP kluczowe jest zapewnienie wystarczających gwarancji, że długoterminowe 
inwestycje skorzystają na klarowniejszych, stabilniejszych i bezpieczniejszych 
warunkach, dobrym zarządzaniu oraz skutecznym rozwiązywaniu sporów; wzywa 
Komisję i Radę do współpracy w celu zapewnienia, że niezbędne ramy prawne w tej 
dziedzinie istnieją i są przejrzyste, skuteczne i opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

PPP poza UE: nowe miejsca pracy i możliwości wzrostu gospodarczego dla 
przedsiębiorstw z UE

11. jest przekonany, że zwiększony udział przedsiębiorstw UE w dużych międzynarodowych 
PPP mógłby przynieść znaczne korzyści pod względem tworzenia nowych miejsc pracy, 
produktywności, konkurencyjności oraz rozwoju technologii i innowacji w Europie; 
przypomina, że sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja europejskich MŚP” kładzie nacisk 
na pozytywne powiązanie umiędzynarodowienia i innowacji w zakresie produktów, usług 
i procesów;

12. przypomina o osiągnięciach w UE dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury i prekursorskich dziedzinach technologii, badań, e-uczenia się i innych 
sektorów o wysokiej wartości dodanej, i zachęca Komisję do zidentyfikowania tych 
projektów, które przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz promowania udziału unijnych 
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przedsiębiorstw w takich przedsięwzięciach za granicą;

o

o o

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca uważa, że niektóre z pozytywnych doświadczeń z zakresu PPP wynikają z 
poprawy wdrażania projektów (w zakresie terminowej realizacji i mieszczenia się w 
budżecie), dobrej jakości lub dobrej wartości w porównaniu do kosztów, możliwości 
długoterminowego finansowania kosztów budowy infrastruktury, pobudzania innowacji i 
badań naukowych, zaangażowania sektora prywatnego zarówno w budowę lub eksploatację 
projektów, jak i w finansowanie, bardziej elastycznych i lepszych umiejętności z zakresu 
zarządzania, korzyści pod względem zasobów dla stabilnych przedsiębiorstw oraz MŚP, a 
także ze wzmocnienia konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw w uczestnictwie w 
zamówieniach publicznych w państwach trzecich.

Sprawozdawca jest zdania, że w dziedzinie budownictwa, zarządzania, konserwacji lub 
eksploatacji infrastruktury w dziedzinie transportu (drogi, szyny, metro), budynków 
publicznych i ich wyposażenia (więzienia, szkoły, szpitale), środowiska (uzdatnianie wody i 
oczyszczanie ścieków lub zarządzanie nimi), mediów komunalnych, telekomunikacji lub sieci 
energetycznych lub rozwoju nowych technologii lub produktów istnieje szereg potencjalnych 
korzyści i nieodłącznych zagrożeń, które można rozłożyć między sektor prywatny i 
publiczny.

Sprawozdawca uważa, że zwiększony udział przedsiębiorstw europejskich w dużych 
międzynarodowych projektach, przede wszystkim w ramach PPP, przyniósłby znaczne 
korzyści pod względem tworzenia miejsc pracy, wydajności, konkurencyjności oraz 
technologii i innowacji, prowadząc do zysków i wzrostu gospodarczego w całej UE i w 
krajach przyjmujących. W związku z tym sprawozdawca chciałby zwrócić uwagę na 
możliwości oferowane przez PPP w przypadku przedsiębiorstw spoza UE i apeluje do 
instytucji UE o podjęcie niezbędnych kroków, by wspierać udział europejskich 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w projektach PPP.


