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PREDLOGI

Odbor za razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot odgovorni odbor, da 
v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se proračun EU nenehno zmanjšuje, število nalog, s katerimi se srečuje regionalni 
razvoj, pa je vedno večje in obseg sredstev zanj vedno manjši,

B. ker je mogoče povečati finančna sredstva za javne cilje z uporabo javno-zasebnih 
partnerstev,

C. ker javno-zasebna partnerstva javnim organom omogočajo, da koristijo strokovno znanje 
zasebnih podjetij, zmanjšanje stroškov izvajanja nalog, višji standard storitev ter delitev 
odgovornosti in tveganj,

D. ker javno-zasebna partnerstva še vedno niso splošno znana in je javna uprava na tem 
področju negotova,

1. priznava, da je na sedanji stopnji, treba opredeliti javno-zasebna partnerstva in, za namene 
pravne varnosti, dodelitve koncesij uravnavati z jasnim razlikovanjem med koncesijami in 
javnimi naročili, vendar ne da bi predpisi o javno-zasebnih partnerstvih postali še bolj 
zapleteni;

2. meni, da je treba pravila, ki urejajo ustanovitev in delovanje institucionaliziranih javno-
zasebnih partnerstev, načine dodeljevanja nalog in nov postopek konkurenčnega dialoga 
pojasniti v sporočilu Komisije;

3. poziva Komisijo, da čim prej ustanovi Evropsko središče za strokovno znanje in najboljšo 
prakso za javno-zasebna partnerstva, ki mora omogočiti vrsto vzorčnih projektov v zvezi z 
razmerami, ki se pogosto pojavljajo in v katerih so javno-zasebna partnerstva
najuspešnejša; meni, da bi to zelo pomagalo, zlasti tistim državam članicam, ki so 
zaskrbljene z uporabo javno-zasebnih partnerstev;

4. meni, da je v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi bistveno, da so prispevki v strukturne 
sklade zasebni in javni, kar bo pomenilo več možnosti, zlasti v revnejših regijah; razen 
tega meni, da bo uporaba javno-zasebnih partnerstev v kohezijski politiki omogočila 
financiranje zahtevnih projektov javno-zasebnih partnerstev s tehnično podporo in 
bistveno lažje ustvarjanje dobro pripravljenih podvigov javno-zasebnih partnerstev.


