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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES biudžetas nuolat mažėja, o regioninės plėtros uždavinių yra kaip niekad daug 
ir šios srities finansavimas yra kaip niekad menkas,

B. kadangi įmanoma visuomenės tikslams skirtą finansavimą padidinti per viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystę (PPP),

C. kadangi PPP leidžia valstybės institucijoms pasinaudoti privačių įmonių įgūdžiais, gauti 
naudos sumažinus uždavinių įgyvendinimo kainą, gauti geresnės kokybės paslaugas ir 
pasidalyti atsakomybe bei užduotimis,

D. kadangi PPP schema dar nėra plačiai žinoma, ir valstybės valdymo institucijoms trūksta 
tikrumo šioje srityje,

1. pripažįsta, kad šiuo metu reikia apibrėžti PPP, o dėl teisinio tikrumo suteikiant lengvatas 
aiškiai atskirti lengvatas nuo viešųjų sutarčių, tačiau išvengiant VPB teisinių nuostatų 
painiavos;

2. mano, kad Komisijos komunikate turi būti išaiškintos taisyklės, nustatančios teisės 
aktuose įtvirtinto PPP įsteigimą ir veikimą, uždavinių paskyrimo priemonės ir nauja 
konkurencingo dialogo procedūra;

3. ragina Komisiją neatidėliojant įsteigti Europos ekspertizės centrą ir PPP aprūpinti 
pažangiosios patirties pavyzdžiais, kuriuos turėtų sudaryti dažniausiai susidarančių 
situacijų ir tokių situacijų, kuriose PPP duoda geriausius rezultatus, modelių projektų 
rinkinys; mano, kad tai labai padėtų ypač toms valstybėms narėms, kurios nedrįsta 
naudotis VPB;

4. mano, kad dėl PPP būtina, jog prie struktūrinių fondų prisidėtų tiek privatus, tiek viešasis 
sektorius, nes tai suteiktų daugiau galimybių, ypač skurdesniuose regionuose; be to, mano, 
kad naudojant PPP sanglaudos politikos tikslams atsiras galimybių finansuoti sudėtingus 
PPP projektus naudojant techninę pagalbą ir taps žymiai lengviau atlikti gerai parengtus 
PPP sumanymus.


