
PA\600935SK.doc PE 369.904v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2004 «
«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2005/2018(INI)

6.2.2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Verejno-súkromné partnerstvá
(KOM(2005)0569 – 2005/2018(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Grażyna Staniszewska



PA\600935SK.doc PE 369.904v01-002/3PA\600935SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\600935SK.doc PE 369.904v01-003/3PA\600935SK.doc

SK

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže rozpočet Európskej únie sa postupne znižuje, kým množstvo úloh regionálneho 
rozvoja sa stále zvyšuje a ich financovanie je stále ťažšie,

B. keďže je možné zvýšiť financovanie na verejné ciele prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev (VSP),

C. keďže VSP umožňujú verejným orgánom získavať výhody z odborných znalostí 
súkromných firiem, znížiť náklady pri plnení úloh, zvýšiť úroveň služieb a deliť sa o 
zodpovednosť a riziká,

D. keďže charakter VSP ešte stále nie je veľmi známy a verejnej správe chýba v tejto oblasti 
istota,

1. uznáva, že v tomto štádiu je potrebná definícia VSP a na ciele právnej istoty aj definícia 
udeľovania koncesií s jednoznačným rozlíšením medzi koncesiou a verejnou zákazkou, 
avšak bez toho, aby sa právne ustanovenia o VSP stali ešte komplikovanejšími;

2. domnieva sa, že pravidlá, podľa ktorých sa riadi zakladanie a fungovanie 
inštitucionalizovaných VSP, spôsoby, akými sa im prideľujú zákazky, a proces nového 
konkurenčného dialógu by mali byť vysvetlené v oznámení Komisie;

3. vyzýva Komisiu, aby ako naliehavú záležitosť zriadila európske centrum odborných 
znalostí a správnych postupov pre VSP, ktoré by malo vytvoriť súbor vzorových 
projektov pre situácie, aké často vznikajú a v ktorých VSP dosahujú najlepšie výsledky;
domnieva sa, že by to bola významná pomoc najmä pre tie členské štáty, ktoré majú 
obavy z využívania VSP;

4. domnieva sa, že v súvislosti s VSP je dôležité, aby do štrukturálnych fondov prichádzali 
príspevky zo súkromného i verejného sektoru, čo povedie k väčším možnostiam, najmä 
v chudobnejších regiónoch; ďalej sa domnieva, že zapojenie VSP do kohéznej politiky 
umožní financovanie komplikovaných projektov VSP s využitím technickej pomoci 
a oveľa ľahšie budovanie dobre pripravených podnikov VSP.


