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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze ciągle malejący budżet UE przy równoczesnym wzroście zadań oraz 
szczupłość środków na rozwój regionalny,

B. uwzględniając możliwości zwiększenia środków na cele publiczne dzięki partnerstwu 
publiczno-prywatnemu (PPP),

C. uwzględniając fakt, iż dzięki PPP władze publiczne zyskują możliwość korzystania ze 
specjalistycznej wiedzy firm prywatnych, obniżenie kosztów realizacji zadań, 
podniesienie standardu usług, podział odpowiedzialności i ryzyka,

D. mając na uwadze, że formuła PPP jest jeszcze mało znana oraz że administracja publiczna 
czuje się niepewnie na tym polu,

1. uznaje, że na obecnym etapie należy zdefiniować zjawisko PPP i dla bezpieczeństwa 
prawnego uregulować udzielanie koncesji z wyraźnym rozgraniczeniem koncesji i 
zamówień publicznych, nie powinno się jednak jeszcze tworzyć kompleksowych 
uregulowań prawnych PPP,

2. uważa, że zasady tworzenia i funkcjonowania zinstytucjonalizowanych PPP i sposoby 
udzielania im zamówień oraz nowa procedura dialogu konkurencyjnego powinny być 
wyjaśniane w formie komunikatów KE,

3. zwraca się do Komisji o pilne utworzenie europejskiego centrum wiedzy specjalistycznej i 
dobrych praktyk z zakresu PPP, które powinno przygotować zestaw wzorcowych 
(standardowych) projektów, dotyczących często powtarzających się sytuacji, w których 
PPP daje najlepsze efekty; uważa, że byłoby to dużym ułatwieniem, szczególnie dla 
państw, które podchodzą z obawami do sięgania po PPP,

4. uważa, iż niezbędne jest włączenie w ramach PPP kapitału niepublicznego do udziału 
krajowego w funduszach strukturalnych, co zwiększy możliwości szczególnie biednych 
regionów; uważa ponadto, że włączenie PPP w sferę polityki spójności pozwoli na 
finansowanie kosztów przygotowania skomplikowanych projektów PPP z Pomocy 
Technicznej i znacznie ułatwi tworzenie dobrze przygotowanych przedsięwzięć w ramach 
PPP.


