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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνεχίζει να συρρικνώνεται, ενώ ο 
αριθμός των έργων με διάσταση περιφερειακής ανάπτυξης είναι ολοένα και μεγαλύτερος 
και η χρηματοδότησή τους ολοένα και πιο περιορισμένη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό να αυξηθεί η χρηματοδότηση των στόχων δημοσίου 
συμφέροντος μέσω των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ δίνουν τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να 
επωφεληθούν από την τεχνογνωσία των ιδιωτικών εταιρειών, από μια μείωση του 
κόστους της εκτέλεσης έργων, από μια υψηλότερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και 
από έναν επιμερισμό των ευθυνών και των κινδύνων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστές και ότι η δημόσια 
διοίκηση εμφανίζεται αβέβαιη σε αυτόν τον τομέα,

1. αναγνωρίζει ότι στο παρόν στάδιο πρέπει να προσδιοριστούν οι ΣΔΙΤ και, για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων πρέπει να ρυθμίζεται με 
σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των συμβάσεων παραχώρησης έργων και των δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών, χωρίς, ωστόσο, να περιπλέκει περαιτέρω τις νομικές διατάξεις για 
τις ΣΔΙΤ·

2. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία θεσμοθετημένων ΣΔΙΤ 
και οι τρόποι ανάθεσης σε αυτές καθηκόντων, καθώς και η νέα διαδικασία 
ανταγωνιστικού διαλόγου θα πρέπει να αποσαφηνίζονται σε μια ανακοίνωση της 
Επιτροπής·

3. καλεί την Επιτροπή να συστήσει επειγόντως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας και 
Βέλτιστων Πρακτικών για τις ΣΔΙΤ, το οποίο θα εκπονήσει ένα σύνολο πρότυπων έργων 
για καταστάσεις που ανακύπτουν συχνά και στις οποίες οι ΣΔΙΤ επιφέρουν τα βέλτιστα 
αποτελέσματα· θεωρεί ότι τούτο θα συνέδραμε εξαιρετικά ιδιαίτερα τα κράτη μέλη που 
έχουν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των ΣΔΙΤ·

4. θεωρεί καίριας σημασίας, όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, να υπάρχουν τόσο ιδιωτικές όσο και 
δημόσιες συνεισφορές στα διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες 
δυνατότητες, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, ότι η χρήση των 
ΣΔΙΤ στην πολιτική συνοχής θα καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση περίπλοκων 
έργων με τη χρήση τεχνικής συνδρομής και θα διευκολύνει σημαντικά τη σύσταση καλά 
προετοιμασμένων κοινοπραξιών ΣΔΙΤ.


