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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ES budžets tiek pastāvīgi samazināts, bet reģionālās attīstības uzdevumu apjoms ir 
tik liels un finansējums tik saspringts kā nekad agrāk;

B.  tā kā ir iespējams palielināt finansējumu sabiedriskiem mērķiem, īstenojot sabiedriskā un 
privātā sektora partnerību (PPP);

C.  tā kā PPP dod iespēju sabiedriskajām iestādēm gūt labumu no privātfirmām, izmantojot to 
speciālās zināšanas, samazinot izmaksas par uzdevumu veikšanu, sasniedzot augstāku 
pakalpojumu līmeni un dalot ar tām atbildību un risku;

D.  tā kā PPP sistēma joprojām nav plaši izplatīta un sabiedriskajam administratoram nav 
noteiktības šajā jomā,

1. atzīst, ka pašreizējā posmā jānosaka PPP statuss un juridiskas noteiktības dēļ koncesiju 
piešķiršana jāregulē, skaidri nodalot koncesijas un sabiedriskos līgumus, tomēr neieviešot  
sarežģītas PPP tiesību normas šajā posmā;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā jāizskaidro noteikumi, kas regulē PPP organizāciju 
dibināšanu un darbību, līdzekļi, kas piešķir tām uzdevumus un jaunā konkurētspējīgā 
dialoga procedūra;

3. aicina Komisiju steidzamības kārtā izveidot Eiropas PPP izpētes un labākās pieredzes 
centru, kam jārada projektu modeļu komplekss attiecībā uz bieži sastopamām situācijām, 
kurās  PPP uzrāda vislabākos rezultātus; uzskata, ka tas būs liels atbalsts īpaši tām 
dalībvalstīm, kuras nav pārliecinātas par PPP lietderību,

4. attiecībā uz PPP uzskata par būtisku iekļaut privāto kapitālu valsts ieguldījumos 
strukturālajos fondos, kas pavērs lielākas iespējas jo īpaši nabadzīgākajos apgabalos; 
turklāt uzskata, ka PPP izmantošana kohēzijas politikā radīs iespēju finansēt sarežģītus 
PPP projektus, pielietojot tehnisko atbalstu, un ievērojami atvieglos rūpīgi sagatavotu 
PPP kopuzņēmumu dibināšanu.


