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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a következő 
javaslatokat:

A. mivel az EU költségvetése folyamatosan csökken, ezzel szemben egyre nő a regionális 
fejlesztési feladatok száma, az ezekre rendelkezésre álló finanszírozás pedig egyre 
szűkösebb,

B. mivel a köz- és magánszféra közötti partnerségeken (PPP-k) keresztül lehetséges a 
közérdekű célkitűzések finanszírozásának növelése,

C. mivel a PPP-ken keresztül a hatóságok hasznosíthatják a magánvállalatok szakértelmét, és 
a feladatok ellátásával kapcsolatos költségek csökkentésével, a magasabb színvonalú
szolgáltatásokkal, valamint a felelősség és a kockázatok megosztásával előnyre tehetnek 
szert,

D. mivel a PPP mint finanszírozási konstrukció még nem ismert széles körben, és a 
közigazgatás nem rendelkezik megbízható információkkal ezen a területen,

1. elismeri, hogy a jelenlegi szakaszban definiálni kell a PPP-ket, a jogbiztonság érdekében 
pedig a koncessziók odaítélését olyan módon kell szabályozni, hogy egyértelműen 
különbséget tegyenek a koncessziók és a közbeszerzési szerződések között, azonban ne 
tegyék még bonyolultabbá a PPP-kre vonatkozó jogi rendelkezéseket;

2. úgy ítéli meg, hogy az intézményesített PPP-k létrehozására és működésére irányadó 
szabályokat, a PPP-kre bízott feladatok odaítélésének eszközeit és a versenypárbeszéd új 
eljárását egy bizottsági közleményben pontosítani kell;

3. felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen hozza létre a PPP-kkel kapcsolatos szaktudással és 
bevált gyakorlatokkal foglalkozó európai központot, amely projektmodelleket dolgoz ki 
gyakori helyzetekre, és amelyeknél a PPP-k biztosíthatják a legjobb eredményeket; úgy 
ítéli meg, hogy ez nagy segítséget jelentene, különösen azokban a tagállamokban, 
amelyek tartanak a PPP-k alkalmazásától;

4. alapvető fontosságúnak tekinti a PPP-k tekintetében, hogy mind a magán-, mind a 
közszféra hozzájáruljon a strukturális alapok pénzeszközeihez, ami jobb lehetőségeket 
teremt, különösen a szegényebb régiókban; továbbá úgy ítéli meg, hogy a PPP-knek a 
kohéziós politikában való alkalmazása lehetővé teszi a technikai segítségnyújtást igénybe 
vevő bonyolultabb PPP-projektek finanszírozását, és lényegesen egyszerűbbé teszi a jól 
előkészített PPP-vállalkozások létrehozását.


