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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vonkajšom vplyve obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné 
partnerstvá v krajinách mimo EÚ
(2014/2233(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 
2014 o udeľovaní koncesií1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 
2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 
2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Mobilizovanie súkromných a verejných 
investícií na zotavenie a dlhodobú štrukturálnu zmenu: rozvíjanie verejno-súkromných 
partnerstiev (COM(2009)0615),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Silnejšia úloha súkromného sektora 
vzhľadom na dosiahnutie inkluzívneho a udržateľného rastu v rozvojových krajinách 
(COM(2014)0263),

– so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré Parlament prijal 15. januára 2014, k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na 
vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o 
prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o verejno-súkromných partnerstvách 
a právnych predpisoch Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách5,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896), k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, dopravy a poštových služieb 
(COM(2011)0895) a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní 
koncesií (COM(2011)0897),

– so zreteľom na príručku Európskej hospodárskej komisie OSN z roku 2008 

                                               
1 Ú. L. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.
2 Ú. L. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
3 Ú. L. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.
4 Prijaté texty, P7_TA(2014)0027.
5  Ú. C. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 447.
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o podporovaní dobrej správy vecí verejných vo verejno-súkromných partnerstvách1,

– so zreteľom na odporúčanie OECD z mája 2012 o zásadách správy vecí verejných 
vo verejno-súkromných partnerstvách2,

– so zreteľom na legislatívnu príručku Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo 
(UNCITRAL) z roku 2001 o súkromne financovaných projektoch infraštruktúry3 a na 
dokumenty predložené na medzinárodnom kolokviu UNCITRAL na tému verejno-
súkromné partnerstvá, ktoré sa konalo vo Viedni 2. a 3. mája 2013,

– so zreteľom na správu CAF z roku 2010 s názvom „Verejná infraštruktúra a účasť 
súkromného sektora: koncepcie a skúsenosti v Amerike a v Španielsku“,

– so zreteľom na referenčnú príručku o verejno-súkromných partnerstvách: verzia 2.0
z júla 2014, ktorú vypracovali Ázijská rozvojová banka (ADB), Medziamerická 
rozvojová banka (IDB), skupina Svetovej banky a poradný orgán pre verejno-súkromnú 
infraštruktúru (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, PPIAF)4,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru 
pre rozvoj a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0000/2015),

A. keďže hospodárske štruktúry krajín a ich dynamika využívajú výhody prostredia, ktoré 
umožňujú interakciu medzi verejným a súkromným sektorom a spoluprácu medzi 
verejnými a súkromnými subjektmi, ktorá má formu spoločných iniciatív a spoločných 
podnikov;

B. keďže verejno-súkromné partnerstvá sú síce dlhodobým nástrojom, ktorý vlády 
používajú vo svojich politikách na federálnej, regionálnej a miestnej úrovni, neexistuje 
však medzinárodne uznaná definícia ani komplexný regulačný rámec; keďže v praxi sa 
pod verejno-súkromnými partnerstvami rozumie široké a rôznorodé spektrum vzťahov 
založených na spolupráci medzi verejnými aktérmi (vládami, orgánmi a 
medzinárodnými organizáciami alebo ich kombinácii) a súkromnými aktérmi 
(spoločnosťami alebo neziskovými subjektmi) a spravidla zahŕňajú poskytovanie 
infraštruktúry zo strany súkromného sektora alebo majetku, ktorý tradične poskytujú 
vlády;

C. keďže svetová hospodárska kríza od roku 2007 závažne postihuje vyspelé, rýchlo sa 
rozvíjajúce aj rozvojové krajiny a má dosah na rozpočtové politiky a prístup tak 
inštitucionálnych, ako aj súkromných subjektov k prostriedkom, ktoré sú potrebné na 

                                               
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 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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realizáciu projektov, pričom zasahuje aj rozvoj infraštruktúry a iných finančne 
náročných projektov a zabezpečovanie základných služieb;

D. keďže vzhľadom na obmedzenia v rámci verejných rozpočtov, ktoré sa zhoršili 
v dôsledku hospodárskej krízy a krízy verejného dlhu, je dôležité zlepšiť náklady, 
účinnosť, efektívnosť a kvalitu verejných služieb a zaručiť včasné poskytovanie 
verejnej infraštruktúry a keďže k tomuto môže prispieť náležité zapojenie verejných a 
súkromných aktérov;

E. keďže okrem toho treba rozvíjať nové oblasti, ktoré v minulosti nepokrývali verejné 
služby, ako aj nové finančné nástroje a systém dohôd o voľnom obchode, ktoré zaisťujú 
ďalšiu účasť na investičných projektoch v zahraničí spájajúcich súkromné podniky a 
verejné subjekty alebo vytvárajú podmienky tejto účasti;

F. keďže skutočnosť, že súkromný sektor možno nedoceňuje sociálnu infraštruktúru a 
podporu, ktorú poskytuje, značné náklady spojené s poskytovaním infraštruktúry, 
pozícia niektorých sektorov s prirodzeným výhradným postavením alebo ich strategický 
význam znamenajú, že otvorená súťaž a privatizácia v mnohých prípadoch nie sú tým 
najvhodnejším politickým riešením, keď musí dominovať verejný záujem;

G. keďže účelom verejno-súkromných partnerstiev je preto kombinovať to najlepšie, čo 
obidva sektory ponúkajú – poskytovanie služieb a infraštruktúry všeobecného záujmu, 
ale prostredníctvom posilnenej účasti súkromného sektora, a nie privatizačnými 
procesmi;

H. keďže pre mnohé rýchlo sa rozvíjajúce a rozvojové krajiny je typický nesúlad medzi 
dynamikou súkromného podnikania a chýbajúcou spoľahlivou verejnou infraštruktúrou; 
keďže takéto nedostatky (ktoré sú obzvlášť výrazné v Indii či Brazílii) oslabujú 
potenciálny rast, obmedzujú vývozné/dovozné kapacity alebo narúšajú chod výrobných 
liniek, pretože neexistuje dostatočná prístavná infraštruktúra, systémy vnútornej 
dopravy (železničnej, nákladnej alebo diaľničnej) sú nedostatočné alebo zariadenia na 
výrobu energie a distribučné siete sú nefunkčné; keďže tieto nedostatky negatívne 
ovplyvňujú aj životné podmienky ľudí (vzhľadom na nedostatok kanalizačných a 
vodovodných sietí); keďže verejno-súkromné partnerstvá umožňujú integrované 
riešenia, ktoré spočívajú v tom, že partner alebo konzorcium zabezpečuje budovanie 
(stavebné, inžinierske a architektonické služby), financovanie (vloženie súkromných 
prostriedkov, minimálne na predbežné financovanie projektu) a využívanie (služby v 
oblasti údržby, dohľadu a riadenia);

I. keďže medzivládne organizácie tiež využívajú verejno-súkromné partnerstvá na 
poskytovanie pomoci najmenej rozvinutým krajinám prostredníctvom partnerstiev v 
oblasti rozvoja a spolupráce: na vykonávanie opatrení využívajú verejno-súkromné 
partnerstvá napríklad Svetová banka, regionálne banky pre obnovu, Organizácia OSN 
pre výživu a poľnohospodárstvo, Svetová zdravotnícka organizácia a Detský fond OSN 
(UNICEF); keďže z geografického hľadiska majú s verejno-súkromnými partnerstvami 
skúsenosti USA, Austrália, Japonsko, Malajzia, Singapur, Spojené arabské emiráty a 
ďalšie ázijské a latinskoamerické krajiny (na čele s Čile); keďže aj v krajinách OECD 
(Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a 
Taliansko) existujú príslušné právne predpisy; keďže pokiaľ ide o verejno-súkromné 
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partnerstvá, Spojené kráľovstvo má najvyspelejší program (iniciatíva súkromného 
financovania (Private Finance Initiative) predstavuje približne 20 % verejných 
investícií); keďže EÚ má vedúce postavenie na trhu infraštruktúry v rámci verejno-
súkromných partnerstiev, s nominálnou hodnotou verejno-súkromných partnerstiev vyše 
45 %;

J. keďže verejno-súkromné partnerstvá sa využívajú v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, 
rozširovaním, transeurópskymi sieťami, spoločnými technologickými iniciatívami, 
stratégiou Európa 2020, výskumom a vývojom (továrne budúcnosti, energeticky 
hospodárne budovy, iniciatíva pre ekologické vozidlá, udržateľné priemyselné postupy, 
fotonika, robotika, vysokovýkonné počítače a siete 5G), elektronickým vzdelávaním (e-
learning), výskumnými projektmi v spolupráci s univerzitami a ďalšími programami v 
oblasti zdravia (napríklad iniciatívou za inovačnú medicínu); keďže Európska 
investičná banka a Európske centrum odborných znalostí PPP zrealizovali projekty v 
EÚ, jej susedných aj iných krajinách; keďže EÚ prispieva aj prostredníctvom Fondu 
globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie; keďže cieľom Európskeho 
fondu pre strategické investície je podporovať množstvo verejno-súkromných 
partnerstiev v EÚ, na ktorých sa môžu podieľať spoločnosti z obchodujúcich 
partnerských krajín;

K. keďže súčasťou dohôd EÚ o voľnom obchode sú ustanovenia, ktoré vytvárajú 
podmienky pre spoločnosti, aby mohli predkladať ponuky v rámci verejno-súkromných 
partnerstiev, prostredníctvom prístupu na trh a predbežného usadenia sa; keďže 
zaobchádzanie a možnosti, ktoré sú k dispozícii v prípade Kórey, Kolumbie/Peru, 
Strednej Ameriky, Singapuru a Kanady (a Vietnamu a Japonska), sú vymedzené inak a 
osobitným spôsobom; keďže pri rokovaniach s rôznymi partnermi je potrebný relatívne 
flexibilný prístup; keďže na mnohostrannej úrovni sú mnohé záväzky stanovené aj vo 
Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS) a v Dohode o vládnom obstarávaní 
(GPA), takisto ako aj v ďalších viacstranných nástrojoch, akým je Dohoda o obchode so 
službami (TiSA); keďže prostredie v EÚ sa preto stáva konkurenčnejším;

Súvislosti

1. zdôrazňuje potrebu stimulovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť a 
produktivitu, a to prostredníctvom nového úsilia zameraného na podporu činnosti 
hospodárskych aktérov, aby sa obnovil rast;

2. konštatuje, že MSP a väčšie spoločnosti môžu poskytnúť jedinečné know-how 
súkromného sektora, skúsenosti a siete zahŕňajúce verejné orgány v krajinách, ktoré nie sú 
členmi EÚ; domnieva sa, že MSP môžu zhodnotiť svoj potenciál pôsobením na svetovej 
úrovni a vstupovaním na trhy mimo Európy, okrem iného prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev, často v úlohe subdodávateľov väčších spoločností EÚ;

Výzvy

3. považuje za poľutovaniahodné, že hoci si EÚ doteraz udržala trhy s vládnym 
obstarávaním, ktoré sú z veľkej časti otvorené medzinárodnej konkurencii, mnohé 
spoločnosti súťažiace na úrovni EÚ pôsobia z krajín využívajúcich ochranu, ktorá má 
rôzne formy, napríklad štátne podniky, obchodné prekážky v oblasti vládneho 
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obstarávania, služieb alebo investícií, uprednostňovanie domácich uchádzačov, 
obmedzenia vnútroštátneho zaobchádzania a prístupu na trh, regulačné prekážky pri 
zakladaní pobočiek alebo dcérskych podnikov, či obmedzenia prístupu k financiám;

4. berie na vedomie, že výzvy týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev možno zvládnuť 
prostredníctvom zásad dobrej správy vecí verejných, ako je transparentnosť pravidiel, 
rozhodnutí a vykonávania, primerané plánovanie, strednodobá a dlhodobá nákladová 
účinnosť, účasť zainteresovaných strán, spoľahlivosť, zodpovednosť, spravodlivosť, 
účinnosť a efektívnosť, opatrenia odrádzajúce od korupcie, odborné znalosti úradníkov, 
primerané posúdenie rizík (počnúc geopolitickými súvislosťami po úrokové sadzby) a 
príspevky, ako aj primeraná ochrana investícií;

5. pripomína, že poskytovanie nákladovo účinných služieb vysokej kvality verejnosti má 
zásadný význam pre zabezpečenie úspešného vykonávania a životaschopnosti; pripomína, 
že zložitá ponuka modelov a zmlúv ovplyvňuje vývoj projektov; upozorňuje, že verejno-
súkromné partnerstvá boli v určitých fázach použité na využitie medzier v daňovom 
účtovníctve a podávaní správ, v dôsledku čoho Eurostat prijal cielené účtovné pravidlá; 
vyzdvihuje potrebu primeraného inštitucionálneho rámca, ktorý by spájal politické 
odhodlanie, dobrú správu vecí verejných a zodpovedajúce základné právne predpisy;

Zapojenie súkromného sektora do rozvoja

6. zdôrazňuje čoraz väčšie možnosti verejno-súkromných partnerstiev v posilňovaní 
inovatívnych riešení, na základe ktorých sa mobilizujú dlhodobé súkromné finančné 
prostriedky a domáce zdroje na rozvojové ciele, vzhľadom na to, že v rozvojových 
krajinách sú potrebné rozsiahle investície do infraštruktúry, zásobovania vodou a 
energiou, pričom ich z väčšej časti bude musieť zabezpečiť súkromný sektor; domnieva 
sa, že verejno-súkromné partnerstvá môžu tiež viesť k inováciám technológií a 
obchodných modelov a vytvoriť mechanizmy vedúce k vyvodzovaniu zodpovednosti 
súkromného sektora; 

7. vyzýva orgány EÚ, aby spoločnosti EÚ zapojené do verejno-súkromných partnerstiev v 
tretích krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách nabádali k tomu, aby pri svojej 
činnosti dodržiavali zásadu súdržnosti politiky s cieľom zohľadniť ciele rozvojovej 
spolupráce; okrem toho vyzýva Komisiu, aby podporovala udržateľné investície a 
projekty zamerané napríklad na ochranu životného prostredia, odpadové hospodárstvo či 
používanie obnoviteľných zdrojov energie;

Nástroje, ktoré by podnikom EÚ umožnili účasť na verejno-súkromných partnerstvách 
mimo EÚ

8. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala zabezpečiť hlavné záväzky týkajúce sa prístupu na trh 
na medzinárodnej úrovni v Svetovej obchodnej organizácii a pri prebiehajúcich 
dvojstranných rokovaniach s tretími krajinami s cieľom odstrániť rozdiely medzi mierou 
otvorenosti trhov vládneho obstarávania EÚ a mierou ich otvorenosti v prípade ostatných 
obchodných partnerov;

9. vyzýva Komisiu, aby monitorovala podniky EÚ v zahraničí a vyvodila z toho závery o 
úspešných prípadoch, vzoroch a osvedčených postupoch s cieľom vypracovať usmernenia 
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a aby posúdila možnosť vytvorenia virtuálnych dokumentačných centier alebo 
monitorovacích stredísk, podporovala pre používateľov vhodné platformy a siete, ktoré 
budú malé a stredné podniky EÚ informovať o možnostiach účasti na verejno-
súkromných partnerstvách v zahraničí a poskytovaní technickej podpory v súvislosti s 
právnym rámcom a predpokladanými výzvami; vyzýva Komisiu aj k tomu, aby 
presadzovala používanie jasných a vyčerpávajúcich účtovných pravidiel na medzinárodnej 
úrovni v záujme menšej neistoty spojenej s verejno-súkromnými partnerstvami a aby 
zároveň podporovala vhodné rozpočtové politiky a udržateľnosť projektov; 

10. vzhľadom na to je na získanie cezhraničných finančných prostriedkov súkromného 
sektora v prospech verejno-súkromných partnerstiev nanajvýš potrebné poskytnúť 
dostatočnú záruku, že dlhodobé investície sa budú môcť opierať o prehľadné, stabilné a 
bezpečné prostredie, dobrú správu vecí verejných a účinné riešenie sporov; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby sa spoločne usilovali zabezpečiť existenciu potrebného právneho 
rámca v tejto oblasti, ktorý bude transparentný, účinný a nákladovo efektívny (nová 
právomoc EÚ v oblasti investícií umožňuje takú súčinnosť medzi investíciami a vládnym 
obstarávaním, ktorou sa zvyšuje hodnota z hľadiska prístupu na trh a ochrany získaných 
práv a aktív);

Verejno-súkromné partnerstvá mimo EÚ: nové príležitosti podnikov EÚ vytvárať 
pracovné miesta a dosahovať rast

11. je presvedčený o tom, že vyššia účasť podnikov EÚ na veľkých medzinárodných verejno-
súkromných partnerstvách by bola veľmi prínosná, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, 
produktivitu, konkurencieschopnosť a rozvoj technológií a inovácií v Európe; pripomína, 
že v správe nazvanej Internacionalizácia európskych MSP sa vyzdvihuje pozitívne 
prepojenie medzi internacionalizáciou a inováciami z hľadiska výrobkov, služieb a 
procesov;

12. pripomína úspechy, ktoré boli v EÚ dosiahnuté vďaka využívaniu verejno-súkromných 
partnerstiev pri rozvíjaní infraštruktúry a v najnovších oblastiach technológie, výskumu, 
elektronického vzdelávania a ďalších sektoroch s vysokou pridanou hodnotou, a nabáda 
Komisiu, aby určila tie projekty, ktoré zaznamenali v rámci EÚ najlepšie výsledky, a 
podporovala účasť podnikov EÚ na takýchto spoločných podnikoch v zahraničí;

o

o o

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
investičnej banke.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca sa domnieva, že niektoré pozitívne skúsenosti verejno-súkromných partnerstiev 
vyplývajú z lepšej realizácie projektov (včasné uskutočňovanie a plnenie rozpočtu), dobrého 
pomeru medzi kvalitou a nákladmi alebo hodnotou a nákladmi, možnosti dlhodobého 
financovania nákladov na budovanie infraštruktúry, poskytovaných podnetov na inovácie a 
výskum, zapojenia súkromného sektora do vytvárania alebo realizácie projektov, ako aj – v 
prípade financovania – pružnejšieho a kvalifikovanejšieho riadenia, výhod, pokiaľ ide o 
prostriedky pre etablované spoločnosti a MSP, pričom sa posilnila konkurencieschopnosť 
podnikov EÚ v uchádzaní sa o účasť na verejnom obstarávaní v tretích krajinách;

spravodajca je toho názoru, že budovanie, riadenie, údržba alebo prevádzka infraštruktúry v 
doprave (cesty, železnice, metro), verejné budovy a zariadenia (väzenia, školy, nemocnice), 
životné prostredie (spracovanie vody a odpadov alebo hospodárenie s nimi), verejno-
prospešné zariadenia, telekomunikácie či energetické siete alebo rozvoj nových technológií a 
produktov predstavujú mnohé potenciálne výhody, ale aj riziká, ktoré môžu verejný aj 
súkromný sektor spoločne využívať aj znášať;

spravodajca sa domnieva, že výsledkom väčšej účasti európskych podnikov na veľkých 
medzinárodných projektoch, najmä na verejno-súkromných partnerstvách, by boli významné 
výhody v oblasti vytvárania pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti a 
technológií a inovácií, čím by vznikli výhody a hospodársky rast v celej EÚ a hostiteľských 
krajinách. Spravodajca by sa chcel preto zamerať na možnosti, ktoré ponúkajú verejno-
súkromné partnerstvá v podnikoch z krajín mimo EÚ, a naliehavo žiada inštitúcie EÚ, aby 
prijali potrebné kroky na podporovanie účasti podnikov EÚ, najmä MSP, na projektoch 
verejno-súkromných partnerstiev.


