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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v 
državah zunaj EU
(2014/2233(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb1,

– ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES2,

– ob upoštevanju Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 
Direktive 2004/17/ES3;

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Aktiviranje zasebnih in javnih naložb 
za oživitev gospodarstva in dolgoročne strukturne spremembe: razvijanje javno-
zasebnih partnerstev" (COM(2009)0615),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Krepitev vloge zasebnega sektorja pri 
doseganju vključujoče in trajnostne rasti v državah v razvoju" (COM(2014)0263),

– ob upoštevanju predlogov sprememb, sprejetih k predlogu Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih 
naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do 
trgov javnih naročil tretjih držav4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o javno-zasebnih partnerstvih in 
zakonodaji Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij5,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za mednarodno trgovino o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju (COM(2011)0896, predlogu 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo 
dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev 
(COM(2011)0895), ter predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
podeljevanju koncesijskih pogodb (COM(2011)0897),

– ob upoštevanju Vodiča o spodbujanju dobrega vodenja v javno-zasebnih partnerstvih, ki 

                                               
1 UL L 94, 28.3.2014, str. 1.
2 UL L 94, 28.3.2014, str. 65.
3 UL L 94, 28.3.2014, str. 243.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0027.
5 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 447.
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ga je leta 2008 pripravila Ekonomska komisija ZN za Evropo1,

– ob upoštevanju priporočila OECD iz maja 2012 o načelih javnega vodenja javno-
zasebnih partnerstev2,

– ob upoštevanju zakonodajnega vodiča o zasebno financiranih infrastrukturnih 
projektih3, ki ga je leta 2001 pripravila Komisija ZN za mednarodno trgovinsko pravo 
(UNCITRAL), in dokumentov, predstavljenih na mednarodnem kolokviju te komisije 
na temo javno-zasebnih partnerstev, ki je potekal 2. in 3. maja 2013 na Dunaju,

– ob upoštevanju poročila CAF iz leta 2010 z naslovom "Infraestructura pública y 
participación privada: conceptos y experiencias en América y España",

– ob upoštevanju "Referenčnega vodiča o javno-zasebnih partnerstvih: različica 2.0", ki 
so ga julija 2014 pripravili Azijska razvojna banka, Medameriška razvojna banka, 
Skupina Svetovne banke in Svetovalni organ za javno-zasebno infrastrukturo4,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za razvoj ter 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0000/2015),

A. ker imajo gospodarske strukture držav in njihova dinamika koristi od okolij, ki 
omogočajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ter med javnimi in 
zasebnimi subjekti prek skupnih pobud in podjetij;

B. ker so javno-zasebna partnerstva sicer dolgoročno orodje, ki se uporablja v vladni 
politiki na zvezni, regionalni in lokalni ravni, a zanje vseeno ni mednarodno priznane 
definicije in celovitega regulativnega okvira; ker se javno-zasebna partnerstva v praksi 
nanašajo na "širok in raznolik spekter sodelovalnih povezav med javnimi akterji 
(vladami, agencijami in mednarodnimi organizacijami ali njihovo kombinacijo) in 
zasebnimi akterji (družbe ali nepridobitne organizacije)" in običajno pomenijo, da 
zasebni sektor dobavlja infrastrukturo ali sredstva, ki jih bi jih načeloma morale 
zagotavljati vlade;

C. ker svetovna gospodarska kriza od leta 2007 resno vpliva na razvite države, države v 
razvoju ter države v vzponu in je imela posledice za proračunsko politiko in dostop 
institucionalnih in zasebnih subjektov do sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih 
projektov, to pa vpliva na razvoj infrastrukture in druge kapitalsko zahtevne projekte, pa 
tudi na zagotavljanje osnovnih storitev;  

D. ker je zaradi javnih proračunskih omejitev, ki jih je še poslabšala gospodarska in javna 
dolžniška kriza, pomembno zmanjšati stroške ter izboljšati učinkovitost, uspešnost in 

                                               
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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kakovost javnih storitev, prav tako pa pravočasno zagotavljati javno infrastrukturo, k 
čemur je mogoče prispevati z ustrezno vključitvijo javnih in zasebnih akterjev; 

E. ker bodo poleg tega razvita nova področja, ki jih javne storitve v preteklosti niso 
zajemale, in sicer skupaj z novooblikovanimi finančnimi instrumenti in mrežo 
prostotrgovinskih sporazumov, ki zagotavljajo oziroma omogočajo tesnejše sodelovanje 
pri naložbenih projektih v tujini, ki združujejo zasebna podjetja in javne subjekte;

F. ker dejstvo, da utegne zasebni sektor podcenjevati socialno infrastrukturo in kritje, ki ga 
ta zagotavlja, precejšnje stroške, povezane z zagotavljanjem infrastrukture, naravni 
monopolni položaj nekaterih sektorjev oziroma njihov strateški pomen pomeni, da v 
številnih primerih, v katerih mora prevladati javni interes, odprta konkurenca in 
privatizacija nista najprimernejši politiki;

G. ker je namen javno-zasebnih partnerstev zato združiti najboljše iz obeh svetov –
zagotavljati storitve in infrastrukturo v splošnem interesu, in sicer s tesno udeležbo 
zasebnega sektorja, ne pa s postopki privatizacije;

H. ker se številne države v vzponu in države v razvoju soočajo z neskladjem med dinamiko 
zasebnih podjetij in pomanjkanjem zanesljive javne infrastrukture; ker te vrzeli (ki so še 
posebej očitne v Indiji in Braziliji) ovirajo morebitno rast, omejujejo izvozne/uvozne 
zmogljivosti ali ovirajo proizvodne verige, do česar prihaja zaradi odsotnosti primerne 
pristaniške infrastrukture, pomanjkljivosti v notranjem prometu (železnice, tovorni 
promet in avtoceste) ali nedelujočih elektrarn in distribucijskih mrež; ker prav tako 
negativno vplivajo na dobro počutje ljudi (zaradi pomanjkanja kanalizacijskih in 
vodovodnih omrežij); ker javno-zasebna partnerstva omogočajo celovite rešitve, pri 
katerih partner ali konzorcij zagotovi izgradnjo (gradbene storitve, inženiring in 
arhitekturne storitve), financiranje (injekcija zasebnih sredstev, s katero se omogoči vsaj 
predhodno financiranje projekta) in uporabo (storitve vzdrževanja, nadzora in 
upravljanja);

I. ker medvladne organizacije z javno-zasebnimi partnerstvi zagotavljajo tudi pomoč 
najmanj razvitim državam, in sicer s partnerstvi, ki delujejo na področju razvoja in 
sodelovanja, pri čemer so javno-zasebna partnerstva pri ukrepih med drugim uporabili 
tudi Svetovna banka, regionalne banke za obnovo, Organizacija ZN za prehrano in 
kmetijstvo, Svetovna zdravstvena organizacija in Sklad ZN za otroke (UNICEF); ker 
imajo, kar zadeva geografsko osredotočenost, izkušnje z javno-zasebnimi partnerstvi 
ZDA, Avstralija, Japonska, Malezija, Singapur, Združeni arabski emirati ter druge 
azijske in latinskoameriške države (pod vodstvom Čila); ker imajo ustrezno zakonodajo 
tudi države OECD (Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Irska, Nizozemska, 
Portugalska in Španija); ker ima ZK najbolj razvite programe, ko gre za javno-zasebna 
partnerstva (pobuda za zasebno financiranje znaša približno 20 % javnih naložb); ker je 
EU na trgu javno-zasebnih partnerstev vodilna, saj je v njej zgoščenih več kot 45 % 
nominalne vrednosti javno-zasebnih partnerstev;

J. ker se javno-zasebna partnerstva uporabljajo v okviru strukturnih skladov, širitve, 
vseevropskih omrežij, skupnih tehnoloških pobud, programa Evropa 2020, raziskav in 
razvoja (tovarne za prihodnost, energetsko učinkovite stavbe, pobuda za okolju prijazna 
vozila, trajnostna procesna industrija, fotonika, robotika, izjemno zmogljivo 
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računalništvo in omrežja 5g), e-učenju, raziskovalnih projektih z univerzami in drugih 
programih na področju zdravja (na primer pobuda za inovativna zdravila); ker sta 
Evropska investicijska banka in Evropski strokovni center za javno-zasebna partnerstva 
izvedla projekte v EU, njenem sosedstvu in širši okolici; ker je tudi EU zagotovila 
prispevek v obliki Svetovnega sklada za energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije; ker namerava Evropski sklad za strateške naložbe podpreti vrsto javno-
zasebnih partnerstev v EU, v katerih lahko sodelujejo tudi družbe trgovinskih partneric;

K. ker prostotrgovinski sporazumi EU vključujejo določbe, ki podjetjem omogočajo, da 
prek tržnega dostopa in predhodne določitve sodelujejo v javno-zasebnih partnerstvih; 
ker so obravnava in možnosti v zvezi s Korejo, Kolumbijo/Perujem, Srednjo Ameriko, 
Singapurjem in Kanado (ter Vietnamom in Japonsko) opredeljene drugače in posebej; 
ker je treba pri pogajanjih z različnimi partnerji ubrati sorazmerno prilagodljiv pristop; 
ker Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) in Sporazum o javnih naročilih 
(GPA) na večstranski ravni vzpostavljata številne zaveze, ki jih utegnejo vzpostavljati 
tudi drugi mnogostranski instrumenti, na primer Sporazum o trgovini s storitvami 
(TiSA); ker postaja zato okolje v EU čedalje bolj konkurenčno;

Ozadje

1. poudarja, da je treba z novimi prizadevanji, katerih cilj je spodbuditi dejavnost 
gospodarskih akterjev, spodbujati ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost in 
storilnost, da bi se vrnili h gospodarski rasti;

2. ugotavlja, da lahko mala in srednja podjetja ter večje družbe zagotavljajo edinstveno 
strokovno znanje zasebnega sektorja, izkušnje in mreže, v katerih sodelujejo javni 
organi iz držav, ki niso članice EU; meni, da lahko mala in srednja podjetja svoj 
potencial izpolnijo le, če delujejo na globalni ravni in vstopajo na trge zunaj Evrope, 
med drugim v okviru javno-zasebnih partnerstev, pri katerih imajo pogosto vlogo 
podizvajalca za večje družbe iz EU;

Izzivi

3. meni, da je obžalovanja vredno, da je EU doslej puščala svoje trge javnih naročil 
povečini odprte za mednarodno konkurenco, pri tem pa veliko podjetij, ki se poteguje za 
naročila na ravni EU, deluje iz zaščitenih držav, ta zaščita pa zavzema različne oblike, 
kot so podjetja v državni lasti, trgovinske ovire na področju javnega naročanja, storitev 
ali naložb, prednost za domače ponudnike, omejitve pri nacionalni obravnavi in dostopu 
do trga, regulativne ovire pri vzpostavljanju podružnic ali hčerinskih družb ter omejitve 
pri dostopu do financiranja;

4. priznava, da je mogoče izzive, povezane z javno-zasebnimi partnerstvi, premagati z 
načeli dobrega upravljanja, na primer preglednostjo pravil, odločitev in izvajanja, 
ustreznim načrtovanjem, srednjeročno in dolgoročno stroškovno učinkovitostjo, 
sodelovanjem deležnikov, zanesljivostjo, odgovornostjo, pravičnostjo, učinkovitostjo in 
uspešnostjo, odvračanjem korupcije, strokovnim znanjem uradnikom, ustreznim 
ocenjevanjem tveganja (od geopolitičnega okvira do obresti) in dodeljevanjem ter 
ustrezno zaščito naložb;
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5. opozarja, da je zagotavljanje izjemno kakovostnih in stroškovno učinkovitih storitev 
javnosti bistvenega pomena za uspešno izvajanje in rentabilnost; opozarja, da 
kompleksna izbira modelov in pogodb vpliva na razvoj projekta; opozarja, da se v 
nekaterih fazah javno-zasebna partnerstva izrabljajo za izkoriščanje lukenj v davčnem 
računovodstvu in poročanju, zaradi česar je Eurostat sprejel ciljna računovodska 
pravila; poudarja, da je potreben ustrezen institucionalni okvir, ki bi združeval politično 
predanost, dobro upravljanje in primerno zakonodajo;

Vključitev zasebnega sektorja v razvoj

6. poudarja čedalje večji potencial javno-zasebnih partnerstev pri spodbujanju inovativnih 
rešitev, ki združuje dolgoročno zasebno financiranje in javna sredstva za uresničevanje 
razvojnih ciljev, saj so v državah v razvoju potrebne množične naložbe v smislu 
infrastrukture, oskrbe z vodo in energijo, večino teh naložb pa bo treba poiskati v 
zasebnem sektorju; verjame, da lahko javno-zasebna partnerstva spodbudijo tudi 
inovacije v tehnoloških in poslovnih modelih ter vzpostavijo mehanizme za 
odgovornost zasebnega sektorja;

7. poziva organe EU, naj spodbujajo družbe iz EU, ki sodelujejo v javno-zasebnih 
partnerstvih s tretjimi državami, zlasti najmanj razvitimi, naj delujejo v skladu z 
načelom skladnosti politik, tako da bodo upoštevani tudi cilji razvojnega sodelovanja; 
prav tako poziva Komisijo, naj spodbuja trajnostne naložbe in projekte, ki se na primer 
osredotočajo na varstvo okolja, upravljanje odpadkov ali uporabo obnovljivih virov 
energije;

Morebitna orodja, s katerimi bi lahko podjetja iz EU sodelovala pri javno-zasebnih 
partnerstvih zunaj EU

8. poziva Komisijo, naj si v Svetovni trgovinski organizaciji in pri potekajočih 
dvostranskih pogajanjih s tretjimi državami prizadeva za sprejetje obsežnih zavez glede 
dostopa do trga, da bi odpravili nesorazmerja v stopnji odprtosti trgov javnih naročil v 
EU glede na trge drugih trgovinskih partneric;

9. poziva Komisijo, naj spremlja podjetja iz EU v tujini in sprejme zaključke glede zgodb 
o uspehu, modelov in primerov dobre prakse, da bi oblikovali smernice, prav tako pa 
naj razmisli o uporabi navideznih dokumentacijskih centrov ali opazovalnic, s katerimi 
bi spodbujali uporabnikom prijazne platforme in omrežja za obveščanje malih in 
srednjih podjetij iz EU o priložnostih za sodelovanje v javno-zasebnih partnerstvih v 
tujini ter zagotavljali tehnično podporo v zvezi s pravnim okvirom in pričakovanimi 
izzivi; prav tako poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo jasnih in celovitih 
računovodskih pravil na mednarodni ravni, da bi zmanjšali negotovost, povezano z 
javno-zasebnimi partnerstvi, obenem pa spodbujali dobre proračunske politike in 
trajnost projektov;

10. meni, da je za pritegnitev sredstev iz čezmejnih zasebnih sektorjev k javno-zasebnim 
partnerstvom nujno treba poskrbeti za zadostna zagotovila, da bodo dolgoročne naložbe 
deležne jasnega, stabilnega in varnega okolja, dobrega upravljanja in učinkovitega 
reševanja sporov; poziva Komisijo in Svet, naj s skupnimi močmi zagotovita potrebno 
pravno podlago na tem področju, ki mora biti pregledna, uspešna in stroškovno 
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učinkovita (nova pristojnost EU za naložbe omogoča sinergije med naložbami in 
javnimi naročili, saj prinaša dodano vrednost v smislu dostopa do trgov in zaščite 
pridobljenih pravic in sredstev);

Javno-zasebna partnerstva zunaj EU: nova delovna mesta in nove priložnosti za rast za 
podjetja iz EU

11. je prepričan, da bi tesnejše sodelovanje družb iz EU v obsežnih mednarodnih javno-
zasebnih partnerstvih prineslo precejšnje koristi v smislu ustvarjanja delovnih mest, 
storilnosti, konkurence ter razvoja tehnologije in inovacij v Evropi; opozarja, da 
poročilo o internacionalizaciji evropskih malih in srednjih podjetij izpostavlja pozitivno 
povezavo med internacionalizacijo in inovacijami v smislu proizvodov, storitev in 
postopkov;

12. spominja na dosežke v EU, pridobljene z uporabo javno-zasebnih partnerstev v razvoju 
infrastrukture in na vodilnih področjih tehnologije, raziskav, e-učenja in drugih 
sektorjev z visoko dodano vrednostjo, in poziva Komisijo, naj ugotovi, kateri projekti so 
prinesli najboljše rezultate v EU, obenem pa naj spodbuja sodelovanje družb iz EU pri 
tovrstnih projektih v tujini;

o

o o

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropski 
investicijski banki.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec meni, da nekatere pozitivne izkušnje pri javno-zasebnih partnerstvih izvirajo iz 
izboljšanega izvajanja projektov (v smislu pravočasne izvedbe znotraj zastavljenega 
proračuna), dobrega razmerja, ko gre za kakovost oziroma stroškovno učinkovitost, možnosti 
dolgoročnega financiranja stroškov gradnje infrastrukture, spodbude za inovacije in raziskave, 
vključitve zasebnega sektorja v gradnjo ali izvajanje projektov ter financiranje, bolj 
prilagodljivega in prilagojenega okolja za upravljanje, prednosti v smislu virov za ustaljena 
podjetja in MSP, s čimer se krepi konkurenčnost podjetij iz EU pri sodelovanju pri javnih 
naročilih v tretjih državah.

Po mnenju poročevalca je mogoče pri gradnji, upravljanju, vzdrževanju ali delovanju 
prometne infrastrukture (ceste, železnice, podzemne železnice), javnih stavb in opreme 
(zapori, šole, bolnišnice), okolja (obdelava in upravljanje odpadkov in vode), komunalnih 
storitev, telekomunikacijskih ali energetskih omrežij ter razvoju novih tehnologij ali 
proizvodov najti številne potencialne prednosti, a tudi tveganja, ki bi jih bilo mogoče razdeliti 
med zasebnim in javnim sektorjem.

Poročevalec meni, da bi vse pogostejše sodelovanje evropskih družb v obsežnih mednarodnih 
projektih, zlasti v javno-zasebnih partnerstvih, prineslo precejšnje prednosti v smislu 
ustvarjanja delovnih mest, storilnosti, konkurenčnosti ter tehnologij in inovacij, to pa bi 
pomenilo prednosti in gospodarsko rast za celotno EU in države gostiteljice.  Poročevalec želi 
zato usmeriti pozornost na možnosti, ki jih ponujajo javno-zasebna partnerstva družbam, ki 
niso iz območja EU, in poziva institucije EU, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja družb iz EU, zlasti malih in srednjih podjetij, v projektih javno-zasebnih 
partnerstev. 


