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Rezumat 
Dezvoltarea PPP-urilor ca instrument devine 

extrem de importantă pe măsură ce criza econo-
mică şi financiară pune la încercare capacitatea 
bugetelor publice de a colecta resursele financia-
re adecvate şi de a le aloca unor politici importan-
te şi proiecte specifice. Interesul sectorului public 
pentru instrumentele financiare inovatoare a cres-
cut, la fel ca şi voinţa politică de creare a condiţii-
lor pentru modalităţi mai eficiente de realizare a 
proiectelor de infrastructură, indiferent că este 
vorba de sectorul transporturilor, social, energetic 
sau al mediului. 

Abstract 
Developing PPP as an instrument becomes 

critical as the financial and economic crisis is 
taking its toll on the ability of the public purse to 
raise adequate financial means and allocate re-
sources to important policies and specific pro-
jects. The interest of the public sector in innova-
tive financing instruments has increased and so 
has the political readiness to create conditions for 
more efficient ways of delivering infrastructure 
projects, whether in the transport, social, energy 
or environmental sectors. 
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Guvernul României a anunţat că intenţionează să propună modificarea denumirii Legii concesiuni-
lor în Legea parteneriatului public-privat, aceasta fiind "un rezervor extraordinar" de creştere economică 
a ţării, iar utilizarea acestui tip de parteneriat ar putea fi soluţia pentru modernizarea infrastructurii din 
România. 

"Trebuie fructificat acest avantaj al parteneriatului dintre componenta publică şi cea privată în reali-
zarea unor obiective majore de investiţii. De aceea, voi analiza chiar schimbarea denumirii legii, pentru 
că, acum, cupola sub care se realizează acest parteneriat este Legea concesiunilor. Există aici reţineri 
faţă de aplicarea parteneriatului public-privat, spunând că regimul concesiunilor nu este suficient regle-
mentat. Vom adopta o lege curată, directă, a parteneriatului public-privat, iar dacă rămân domenii neaco-
perite, vom mai face una separată", a precizat premierul României. 

* * * 
Având în vedere actualele preocupări ale Guvernului cu privire la adaptarea legislaţiei actuale a 

concesiunilor şi elaborarea unei legislaţii coerente şi aplicate care să reglementeze implementarea pro-
iectelor de tip parteneriat public-privat (PPP), consider oportună abordarea unor aspecte practice prin 
prezentarea iniţiativelor şi măsurilor luate la nivelul Comisiei Europene în acest domeniu extrem de 
important. 

Comisia Europeană a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat 
(PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de investiţii în servicii publice, infrastructură şi cer-
cetare în Europa. 

În cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în interesul public, actual şi viitor, PPP pot 
aduce beneficii imense. 

Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată şi multe state membre au puţină experienţă 
în derularea lor. În corelaţie cu Planul european de redresare economică, Comisia doreşte să dea un 
nou impuls PPP pentru a încuraja utilizarea mai frecventă şi mai bună a PPP într-un moment în care 
sunt necesare soluţii inovatoare de finanţare publică pentru a gestiona dificultăţile reprezentate de buge-
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tele naţionale restrânse. Decizia de a utiliza sau nu PPP va rămâne în întregime la latitudinea auto-
rităţilor naţionale. 

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: "Prin intermediul acestei comu-
nicări [n.a. COM (2009) 615 final], Comisia lansează un cadru nou şi cuprinzător pentru parteneriatele 
public-privat. Pe măsură ce Europa depăşeşte criza economică, parteneriatele public-privat pot ajuta 
autorităţile publice să creeze locuri de muncă prin continuarea investiţiilor în viitor, concomitent cu imple-
mentarea de strategii de ieşire din criză, prin care finanţele publice să fie readuse la poziţia de echilibru. 
Planificate şi executate în mod corespunzător, avându-se în minte interesul public pe termen lung, PPP 
pot stimula investiţiile în sisteme de calitate ridicată de îngrijiri de sănătate, de educaţie şi de transport 
durabil. Acestea pot reprezenta un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru sti-
mularea eficienţei energetice. Vrem, deci, ca autorităţile publice să utilizeze mai mult şi mai bine PPP.". 

Criza a pus o presiune puternică asupra finanţelor publice în multe state membre, aceasta putând 
avea efecte negative asupra dezvoltării unor noi infrastructuri esenţiale, în special odată ce stimulentele 
fiscale actuale vor fi epuizate în multe state membre. Cu titlu de exemplu, îndeplinirea angajamentelor 
Comisiei Europene numai în ceea ce priveşte reţeaua transeuropeană de transport va necesita un exce-
dent de resurse financiare de 20 de miliarde EUR în perioada 2007-2013. Importante fonduri supli-
mentare vor fi necesare pentru îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice şi energia. PPP 
oferă capacitatea de a genera un efect de levier prin utilizarea fondurilor şi expertizei private şi de a le 
reuni pe acestea cu resursele publice. 

Finanţarea UE prin intermediul instrumentelor fondurilor structurale, ale Băncii Europene de Inves-
tiţii sau ale reţelei transeuropene de transport poate contribui la mobilizarea de PPP pentru investiţii 
esenţiale în proiecte, chiar şi într-o perioadă în care finanţările naţionale publice sau private sunt puţin 
disponibile. 

Cadrul pentru PPP se bazează pe: o mai bună coordonare şi o consolidare şi concentrare supli-
mentară a instrumentelor de finanţare pentru PPP la nivelul UE; o cooperare strânsă cu BEI; şi consoli-
darea capacităţii sectorului public. 

 

Mobilizarea investiţiilor private şi publice în vederea relansării economice 
şi realizării unei transformări structurale pe termen lung: 

dezvoltarea parteneriatelor public-privat 
 
Pentru combaterea crizei economice şi financiare, UE şi statele sale membre pun în aplicare pla-

nuri ambițioase de relansare economică ce vizează stabilizarea sectorului financiar şi limitarea efectelor 
recesiunii asupra cetăţenilor şi economiei reale. Investiţiile în proiectele de infrastructură reprezintă un 
mijloc important de asigurare a continuității activității economice pe durata crizei şi de sprijinire a întoar-
cerii rapide la o creştere economică durabilă. PPP-urile pot reprezenta mijloace eficace pentru realizarea 
proiectelor de infrastructură, pentru furnizarea serviciilor publice şi pentru inovare, în general, în contex-
tul acestor eforturi de relansare economică. În acelaşi timp, PPP-urile sunt instrumente interesante 
pentru dezvoltarea structurală pe termen lung a infrastructurii şi serviciilor, reunind avantajele specifice 
sectoarelor public şi privat. 

PPP-urile reprezintă forme de cooperare între autorităţile publice şi sectorul privat1 care vizează 
modernizarea furnizării serviciilor de infrastructură şi serviciilor publice esenţiale. În anumite cazuri, PPP-
urile implică finanţarea, conceperea, construcţia, renovarea, gestionarea sau întreținerea unui element 
de infrastructură; în altele, acestea presupun furnizarea unui serviciu oferit în mod tradiţional de către 
instituţiile publice. Cu toate că PPP-urile ar trebui să vizeze, în principal, promovarea eficienţei serviciilor 
publice ca urmare a partajării riscurilor şi a valorificării expertizei din sectorul public, acestea au 
potenţialul, de asemenea, de a atenua presiunea imediată existentă asupra finanţelor publice prin furni-
zarea unei surse suplimentare de capital. La rândul său, participarea sectorului public în cadrul unui pro-
iect poate oferi garanţii importante investitorilor privaţi, în special în ceea ce priveşte stabilitatea oferită 
fluxurilor de capital pe termen lung furnizată de finanțele publice, precum şi sub aspectul integrării unor 
importante beneficii sociale sau de mediu în cadrul proiectului. 

                                                 
1 În 2004, Comisia a lansat o consultare privind PPP-urile [COM (2004) 327] şi a prezentat rezultatele procesului 

de consultare în 2005 [COM (2005) 569] 
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La nivelul UE, PPP-urile2 pot genera o valoare adăugată suplimentară în cazul proiectelor cheie 
care vizează realizarea unor obiective comune, precum combaterea schimbărilor climatice, promovarea 
surselor alternative de energie, a eficienţei energetice şi a folosirii eficiente a resurselor, a transportului 
durabil, asigurarea unor servicii medicale accesibile şi înalt calitative, precum şi realizarea unor proiecte 
de cercetare importante, precum iniţiativele comune în domeniul tehnologiei menite să confere Europei 
un rol de prim plan în domeniul tehnologiilor strategice. De asemenea, PPP-urile pot consolida capaci-
tatea de inovare şi stimula competitivitatea industriei europene în sectoare cu un potenţial ridicat de 
creştere economică şi de creare de locuri de muncă. 

Prin urmare, combinarea capacităţilor şi capitalurilor publice şi private poate contribui la procesul 
de relansare economică şi la dezvoltarea piețelor care vor forma baza viitoarei prosperități economice a 
Europei. Cu toate acestea, chiar în momentul în care recurgerea sistematică la PPP-uri ar fi generat 
beneficii considerabile, criza economică a îngreunat folosirea acestor instrumente. Cu toate că, în pre-
zent, există semne de relansare economică, amploarea şi valoarea proiectelor finalizate în prezent 
rămân mult sub nivelul înregistrat înainte de criză3. Prin urmare, este cu atât mai importantă şi urgentă 
căutarea unor noi modalităţi de susţinere a dezvoltării PPP-urilor. 

 

De ce PPP? 
 
În UE, PPP-urile au fost dezvoltate în sectorul transporturilor (rutier, feroviar)4, în domeniul reali-

zării de clădiri şi infrastructuri publice (şcoli, spitale, închisori) şi în sectorul mediului (tratarea ape-
lor/deşeurilor, gestionarea deşeurilor)5. Această experienţă este foarte diversă de la sector la sector şi 
de la o țară la alta. Multe din statele membre fie au o experiență limitată în domeniul PPP-urilor, fie nu 
au deloc experienţă. În ceea ce priveşte gestionarea generală a serviciilor publice sau construcţia şi 
funcţionarea infrastructurii la nivelul UE în ansamblul său, expansiunea PPP-urilor este încă foarte 
limitată şi reprezintă o mică parte din investiţiile publice totale. În ceea ce priveşte reţelele de energie 
sau telecomunicații, există deja servicii importante prestate de sectorul privat, însă ar exista alte 
posibilități de dezvoltare a unor PPP-uri, de exemplu în domeniul dezvoltării infrastructurii energetice 
necesare, sector în care interesele comerciale oferă stimulente insuficiente pentru investiţii sau în 
domeniul PPP-urilor privind reţelele în bandă largă – fixe sau fără fir – în vederea reducerii diviziunii 
digitale şi promovării unei tranziții rapide spre serviciile de internet în bandă largă de mare viteză.  

În prezent, există numeroase elemente care conduc la concluzia că PPP-urile permit: 
• îmbunătăţirea realizării proiectelor. PPP-urile se bucură de un bilanţ pozitiv în ceea ce priveşte 

respectarea termenelor şi a bugetelor fixate. Proiectele PPP în domeniul reţelelor transeuropene de 
transport (TEN-T) dovedesc că structurile de parteneriat pot fi aplicate cu succes în cazul diverselor 
proiecte privind toate modurile de transport. Pot fi citate ca exemple concesiunea feroviară de 50 de ani 
Perpignan-Figueras care prevede construirea unui tunel transfrontalier, legătura feroviară fixă Oresund 
dintre Suedia şi Danemarca şi o linie feroviară de mare viteză din Țările de Jos. O serie de PPP-uri 
transfrontaliere sunt elaborate în prezent în contextul TEN-T. Acestea au în vedere un pod rutier/feroviar 
între Danemarca şi Germania, canalul Sena-Nord şi un proiect de căi navigabile transfrontaliere între 
Franţa şi Belgia; 

• reducerea costurilor de realizare a infrastructurii prin valorificarea eficacității şi potenţialului 
inovativ al unui sector privat competitiv atât în ceea ce priveşte costurile, cât şi indicatorii de calitate; 

• repartizarea costurilor de finanţare a infrastructurii pe toată durata de viaţă a activului, 
având ca efect reducerea presiunilor imediate asupra bugetelor sectoarelor publice şi oferind posibili-
tatea finalizării cu câțiva ani în avans a proiectelor de infrastructură şi, implicit, a beneficiilor oferite de 
acestea; 

                                                 
2 De exemplu, trei PPP-uri au fost identificate în cadrul Planului european de relansare economică: fabricile viito-

rului, clădirile eficiente din punct de vedere energetic şi automobilele ecologice. 
3 Conform unui studiu al CEEP (Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor) din octombrie 2009, în 

cursul primelor nouă luni ale anului 2009 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 30% a numărului de PPP-uri (ca 
număr şi ca volum) finalizate din punct de vedere financiar, în raport cu anul precedent. 

4 Grecia, Irlanda, Ţările de Jos, Spania şi Marea Britanie: Guidebook on Promoting Good Governance in Public-
Private Partnerships, UNECE 2007, p. 20 

5 Modelul predominant pentru participarea sectorului privat în sectorul mediului a fost concesionarea serviciilor 
publice 



FINANŢE 

RFPC nr. 4/2010   55

• îmbunătăţirea partajării riscurilor între participanţii din sectoarele public şi privat. În condiţiile 
unei repartizări adecvate a sarcinilor, o gestionare mai eficientă a riscurilor reduce costurile generale ale 
proiectului; 

• stimularea eforturilor în materie de dezvoltare durabilă, inovare, cercetare şi dezvoltare în 
vederea realizării progreselor necesare pentru formularea unor noi soluţii la provocările socio-economice 
ale societăţii. Acest aspect este legat de mecanismul esenţial pe care se bazează un PPP: 

 este un proces competitiv, în sensul că acesta va promova inovarea (în termeni de mate-
riale sau de sisteme) care oferă un avantaj concurențial; 

 se bazează pe angajamentele părţii private de a produce rezultate evaluate în funcţie de 
criterii tehnice, precum şi de criterii de mediu sau sociale; 

• să confere sectorului privat un rol central în elaborarea şi punerea în aplicare a strategiilor pe 
termen lung destinate programelor industriale, comerciale şi de infrastructură de mare amploare; 

• creşterea cotelor de piaţă ale companiilor din UE în domeniul achiziţiilor publice pe pieţele 
ţărilor terţe. Prin atribuirea contractelor de construcții, exploatare şi transfer (BOT) şi a concesionării de 
servicii, precum şi prin conceperea unor soluţii specifice, întreprinderile europene de lucrări publice şi 
utilități pot încheia contracte importante pe anumite piețe ale unor parteneri comerciali semnificativi, de 
exemplu pentru construirea şi gestionarea aeroporturilor sau autostrăzilor, aprovizionarea cu apă şi 
tratarea apelor uzate. 

În plus, PPP-urile permit mobilizarea fondurilor private şi punerea acestora în comun cu resursele 
publice. Aceste beneficii sunt extrem de importante în actualul context economic, statele membre urmă-
rind să accelereze ritmul investițiilor ca răspuns la criza economică, luând în considerare, totodată, 
necesitatea de a menține disciplina bugetară. 

 

Contribuţia UE la proiectele PPP 
 
Criza exercită noi presiuni asupra finanţelor publice din numeroase state membre şi, în acelaşi 

timp, îngreunează investiţiile pe termen lung în proiecte care necesită o infuzie importantă de capital. 
Finanțarea oferită de UE prin intermediul fondurilor structurale, Băncii Europene de Investiții sau instru-
mentelor TEN-T poate contribui la mobilizarea soluţiilor de tip PPP în vederea asigurării investiţiilor 
esenţiale în proiecte, chiar şi în condițiile unei disponibilități reduse a resurselor naţionale publice sau 
private. De asemenea, UE influenţează mediul în care funcţionează PPP-urile prin intermediul cadrului 
legislativ. 

 

Cadrul legal 
 
O serie de norme comunitare au un impact direct sau indirect asupra PPP-urilor. Pentru viitor, este 

important să se asigure caracterul util şi adecvat al normelor aplicabile, precum şi respectarea pe deplin 
a principiilor pieței interne. 

În trecut, exista preocuparea că guvernele statelor membre ar putea folosi PPP-urile ca o modali-
tate de a ascunde cheltuielile efectuate şi noile datorii acumulate la bugetul public, crescând nivelul chel-
tuielilor viitoare, în contradicţie cu normele pactului de stabilitate şi creştere. Îngrijorări similare ar putea fi 
ridicate în contextul actual al datoriilor publice rezultate în urma crizei. Eurostat a elaborat norme privind 
tratamentul contabil şi din punct de vedere statistic al PPP-urilor care prevăd în mod expres 
cazurile în care activul/activele PPP-urilor trebuie înregistrat(e) în bilanțul autorităților publice. Aceste 
nor-me se bazează pe repartizarea principalelor riscuri ale proiectului între Guvern şi operatorul PPP. În 
si-tuaţia în care riscurile esențiale privind realizarea proiectului revin autorităţilor publice, activul/activele 
PPP este (sunt) înregistrat(e) în bilanţul autorităţilor publice. Având în vedere presiunea exercitată asu-
pra finanţelor publice ca urmare a crizei economice actuale, o întoarcere treptată la disciplina bugetară 
ar necesita ca statele membre să conştientizeze efectele fiecărui proiect asupra bilanțului public şi con-
secinţele conexe (măsuri în caz de datorii şi deficite bugetare). 

PPP-urile sunt definite în contextul unui contract de lucrări publice sau sub forma unor conce-
sionări de lucrări sau servicii. În cazul contractelor de lucrări publice sau al concesionărilor, acestea sunt 
supuse dispoziţiilor directivelor privind achiziţiile publice dacă valoarea acestora este superioară pragu-
rilor comunitare. Ca urmare a modificărilor importante din 2004, în prezent legislaţia privind achiziţiile 
publice a UE prevede o serie de proceduri pe care autorităţile contractante le pot folosi la atribuirea 
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contractelor. În cazurile extrem de complexe, în special, pentru a intra în dialog cu ofertanţii, normele UE 
permit în prezent opțiunea inițierii unui dialog concurenţial. Utilizarea acesteia se poate dovedi utilă în 
cazul PPP-urilor când autoritatea contractantă nu poate fi întotdeauna în măsură să stabilească în 
prealabil specificaţiile tehnice şi nivelul adecvat al prețului. 

Concesionarea serviciilor nu intră în domeniul de aplicare al directivelor privind achiziţiile publice, 
însă jurisprudenţa Curții de Justiţie Europene a confirmat faptul că principiile Tratatului CE (precum 
transparența şi egalitatea de tratament) se aplică, de asemenea, şi concesionărilor de servicii. În pre-
zent, are loc un proces de reflecţie în vederea consolidării transparenței şi egalității de tratament între 
ansamblul operatorilor economici şi, pe această bază, a certitudinii juridice în ceea ce priveşte proce-
durile de atribuire a concesionărilor de servicii. În prezent, Comisia elaborează o evaluare a impactului 
pentru a analiza ce iniţiative viitoare sunt necesare pentru asigurarea unui cadru clar şi previzibil în acest 
domeniu. 

În fine, trebuie menționat, de asemenea, faptul că PPP-urile, în măsura în care presupun desfă-
şurarea unei activități economice, cad sub incidenţa aplicării normelor de concurenţă şi, în special, a 
celor privind ajutoarele de stat.  

 

PPP-urile la nivelul UE: cazul iniţiativelor comune în domeniul tehnologiei 
 
Al şaptelea program-cadru pentru cercetare a introdus un nou tip de parteneriat public-privat euro-

pean la nivel de programe: Iniţiativa comună în domeniul tehnologiei (ITC) în temeiul articolului 171 din 
Tratatul CE6. Acest nou instrument a fost creat în vederea promovării cercetării europene în domenii în 
care obiectivele urmărite sunt de o asemenea amploare şi au o asemenea natură încât instrumentele 
clasice se dovedesc insuficiente. Primele ITC-uri au fost create în cinci domenii: medicamente inova-
toare, industria aeronautică, pile de combustie şi hidrogen, nanoelectronică şi sistemele informatice inte-
grate. ITC-urile au bugete totale care variază între 1 miliard şi 3 miliarde EUR, pentru o perioadă până în 
2017. În cazul a trei dintre ITC-uri (medicamente inovatoare, Clean Sky, pile de combustie şi hidrogen), 
resursele publice sunt compuse exclusiv din fonduri comunitare, furnizate exclusiv prin bugetul ITC, în 
timp ce pentru două alte ITC-uri (ARTEMIS şi ENIAC) resursele sunt combinate cu fonduri ale statelor 
membre participante sau ale ţărilor asociate la al şaptelea program-cadru, care tranzitează prin agenţiile 
naţionale de finanţare. Contribuţia partenerilor privaţi la proiectele în care aceştia sunt implicaţi are loc 
"în natură". Atât partenerii publici, cât şi cei privaţi, contribuie la costurile de funcţionare (administrative) 
ale ITC-urilor. 

Aceste parteneriate permit următoarele: 
• dezvoltarea unor soluţii viabile din punct de vedere comercial prin susţinerea activităţilor de 

cercetare multinaţionale de mare amploare în domenii importante pentru competitivitatea industrială 
europeană; 

• integrarea şi internalizarea unor obiective de importanţă deosebită pentru societate, precum 
promovarea surselor alternative de energie, folosirea mai eficientă a surselor de energie şi a resurselor, 
susţinerea unui transport mai durabil, combaterea schimbărilor climatice şi asigurarea unor servicii de 
sănătate de înaltă calitate la un preţ accesibil; 

• reunirea şi mobilizarea capitalurilor şi competenţelor (la nivel privat, european şi naţional), pre-
cum şi reducerea fragmentării create de proiectele naţionale multiple care urmăresc obiective similare 
sau care se suprapun; 

• valorificarea competenţelor şi inovării din sectorul privat în cadrul unor acorduri adecvate de 
partajare a riscurilor. 

Experienţa celor cinci ITC-uri existente, pe măsură ce acestea vor deveni autonome şi complet 
funcţionale, va oferi orientările necesare pentru crearea altor PPP-uri în domeniul cercetării. 

Finanţarea PPP-urilor din fonduri structurale 
 
Proiectele PPP pot fi finanţate parţial din resursele oferite de fondurile structurale. Cu toate aces-

tea, până în prezent, sunt puţine state membre care elaborează în mod sistematic programe care atrag 

                                                 
6 Art. 171 TCE permite Comunităţii crearea de întreprinderi comune în vederea realizării în bune condiţii a progra-

melor comunitare în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică şi programe demonstrative. 
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finanţarea comunitară în cadrul structurilor PPP7. Complexitatea inerentă generată de combinarea dife-
ritelor seturi de norme, de practici şi calendare comunitare şi naţionale în cadrul aceluiaşi proiect poate 
avea un efect de descurajare. Cu toate acestea, în multe cazuri, un PPP poate fi una din soluţiile optime 
pentru implementarea proiectelor. Consolidarea capacităţii instituţionale a statelor membre şi oferirea 
unor orientări mai practice cu privire la combinarea finanţării comunitare cu dezvoltarea PPP-urilor repre-
zintă măsuri importante de lărgire a sferei opţiunilor de care dispun autorităţile naţionale atunci când iau 
decizii cu privire la finanţarea viitoarelor proiecte importante.  

Podul Harilaos Trikoupis: 
Acest pod construit peste strâmtoarea Corintului, cel mai lung pod suspendat din lume, conectează 

Peloponezul cu Grecia continentală. În 1996, statul elen a acordat consorţiului franco-elen Gefyra S.A. o 
concesiune de 42 de ani pentru conceperea, construirea, exploatarea şi întreţinerea podului Harilaos 
Trikoupis. UE a avut un aport financiar important, sub forma unei subvenţii FEDER şi a unui împrumut 
de la BEI care au contribuit la dezvoltarea acestui proiect de construcţii. 

Fondurile structurale pentru perioada 2007-2013 oferă statelor membre oportunităţi importante de 
a pune în aplicare programele operaţionale prin intermediul PPP-urilor dezvoltate în colaborare cu BEI, 
sectorul bancar, fondurile de investiţii şi cu sectorul privat, în general. Iniţiativele care vizează combina-
rea fondurilor structurale cu dezvoltarea PPP-urilor pot valorifica experienţa acumulată în cadrul urmă-
toarelor proiecte: 

• JASPERS8, un instrument de dezvoltare a proiectelor lansat împreună cu BEI şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care vizează oferirea asistenţei necesare, indiferent de sta-
diul ciclului unui proiect PPP/de infrastructură; 

• iniţiativa JESSICA9 în favoarea investiţiilor durabile în zonele urbane în cadrul proiectelor 
PPP/proiectelor din zonele urbane incluse în cadrul unui plan integrat de dezvoltare urbană; 

• iniţiativa JEREMIE10 care susţine crearea de noi întreprinderi şi îmbunătăţirea accesului întreprin-
derilor la finanţare. 

 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) 
 
BEI, instituţia de împrumut pe termen lung a UE, a urmărit în mod activ sprijinirea mecanismelor 

PPP eficiente în toată Europa şi, în special, a celor din domeniul infrastructurii de transport. De la sfâr-
şitul anilor '80, Banca a pus la dispoziţie aproximativ 30 de miliarde de euro în împrumuturi pentru PPP-
uri. De asemenea, BEI este principalul finanţator al reţelelor TEN-T. Se preconizează ca aceasta să 
contribuie cu 14% din totalul investiţiilor TEN-T, între 2007 şi 2013.  

BEI este în avangarda eforturilor UE de a finanţa inovaţia şi întreprinderile. Graţie experienţei BEI 
şi mecanismului său de finanţare a IMM-urilor, Fondul European de Investiţii oferă UE un instrument 
eficient de dezvoltare a unor noi PPP-uri.  

În plus, BEI a creat împreună cu Comisia şi statele membre Centrul european de expertiză în do-
meniul PPP-urilor (CEEP)11, care urmăreşte consolidarea capacităţii organizaţionale a sectorului public 
de a se implica în PPP-uri prin intermediul activităţilor de construire de reţele şi de susţinere a politicilor 
oferite membrilor acestuia.  

Comisia va colabora strâns cu BEI şi sectorul privat pentru a conduce la creşterea valorii adăugate 
aduse de finanţarea BEI, de exemplu prin asocierea fondurilor de la bugetul UE cu împrumuturile BEI.  

 

Instrumentele TEN-T 
 
Trei instrumente financiare concepute pentru realizarea proiectelor TEN-T au fost introduse în 

cadrul actualului regulament financiar privind TEN, toate acestea având ca obiectiv creşterea participării 

                                                 
7 Conform sondajului DG REGIO, 7 state membre au experienţă în ceea ce priveşte finanţarea PPP-urilor prin in-

termediul fondurilor structurale. 
8 Asistenţă comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene 
9 Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane 
10 Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii. 
11 CEEP a fost creat ca o iniţiativă comună a Comisiei, statelor membre şi BEI. Mai multe informaţii sunt disponibile 

la www.eib.org/epec. 
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private. Aceste noi instrumente sunt concepute pentru a fi utile proiectelor care vizează nevoi specifice 
(precum un transfer optim al riscurilor, costurile de finanţare). Acestea permit un răspuns bine direcţio-
nat, garantând, totodată, un efect de levier maxim din partea fondurilor comunitare disponibile.  

Contribuţia unui asemenea sprijin financiar la nivelul UE acordat PPP-urilor depăşeşte simpla 
punere la dispoziţie a capitalului. Aceste instrumente reflectă, de asemenea, angajamentul politic al UE 
care, adeseori, determină instituţiile financiare să privească în mod mai favorabil profilul de risc al unui 
proiect şi, prin urmare, să faciliteze asigurarea finanţării acestuia în condiţii mai favorabile. Garanţiile UE 
au acelaşi rol. 

 

Instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiectele TEN-T (IGPT) 
 
PPP-urile pentru proiectele TEN-T în care sectorul privat preia riscurile cu privire la posibilele vari-

aţii de la nivelul cererii, se confruntă, adesea, cu dificultăţi în ceea ce priveşte atragerea unei finanţări 
private la un preţ competitiv. IGPT este un instrument de garantare a cărui contribuţie constă în acope-
rirea parţială a acestor riscuri prin compensarea scăderii veniturilor care rezultă în perioadele cu o 
creştere a traficului sub aşteptări în cadrul stadiilor funcţionale incipiente ale proiectelor. Astfel, este 
îmbunătăţită viabilitatea financiară a unui proiect şi calitatea generală a creditelor acordate. Garanţii 
IGPT individuale sunt disponibile prin intermediul BEI. Trei mecanisme PPP au beneficiat12 deja de acest 
instrument şi se preconizează ca IGPT să finanţeze, în total, 25-35 de proiecte TEN-T până în 2013. 
Proiectele planificate includ o linie de tren de mare viteză, un aeroport express, concesionări de auto-
străzi în anumite noi state membre şi proiecte inovatoare de transport de mărfuri. 

 

Granturi bazate pe costul construcţiei în cadrul schemei de plată de punere la dispoziţie 
 
Acest grant special încurajează promotorul proiectului să încheie un acord PPP cu un partener 

privat, în loc să folosească fonduri publice pentru finanţarea construcţiei. Grantul TEN-T, care poate 
ajunge până la 30% din costurile de construcţie totale, este folosit de către promotor pentru a face faţă 
obligaţiilor de plată doar după finalizarea proiectului. Astfel, proiectul devine mai accesibil pentru sectorul 
public, prin transferarea riscului către partenerul din sectorul privat.  

 

Furnizare de capital de risc – participarea la capital în cadrul proiectelor TEN-T 
 
Până la 1% sau 80 de milioane EUR din bugetul unui proiect TEN-T pot fi investite în proiecte sub 

formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri prin intermediul unui fond special pentru infrastructură. În 
prezent, Comisia analizează posibilitatea utilizării acestui instrument pentru a investi în Fondul 2020 
pentru energie, schimbări climatice şi infrastructură (Marguerite) care vizează atingerea unui nivel al 
fondului de 1,5 miliarde EUR.  

 

Mecanismul de finanţare cu partajarea riscurilor 
şi programul pentru competitivitate şi inovare 

 
Mecanismul de finanţare cu partajarea riscurilor (MFPR), un instrument inovator de partajare a ris-

curilor de credit instituit în comun de Comisie şi BEI, precum şi instrumentele de finanţare din cadrul pro-
gramului pentru competitivitate şi inovare (PCI), sprijină parteneriatele public-privat în domeniile cerce-
tării, dezvoltării tehnologice, programelor demonstrative şi inovării. 

Atât MFPR, cât şi instrumentele financiare din cadrul PCI şi-au dovedit eficacitatea: 
• de la lansarea MFPR în iulie 2007, au fost aprobate 4,4 miliarde EUR în împrumuturi pentru 

investiţii în cercetare, dezvoltare şi inovare. Planul european de relansare economică prevede o punere 
în aplicare accelerată a MFPR; 

• până la sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului 2009, în cadrul PCI, au fost încheiate parte-
neriate cu sectorul privat în cadrul a 16 acorduri, cu fonduri de capital de risc provenind din 14 ţări. 
Pentru instrumentul de garantare au fost încheiate parteneriate cu organizaţii publice şi private în cadrul 
                                                 
12 Proiectele de autostrăzi "IP4 Amarante-Villa Real" şi "Baixo Alentejo" în Portugalia, precum şi proiectul de PPP 

de tip A pentru autostrada A5 în Germania 
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a 16 acorduri cu intermediari financiari din 10 ţări. Până la sfârşitul primului trimestru al anului 2009, 
peste 30.000 de IMM-uri au primit finanţare prin intermediul acestor instrumente.  

 

De ce nu sunt valorificate la maximum PPP-urile? 
 
Criza economică recentă a avut un impact negativ important asupra proiectelor de tip PPP ca 

urmare, pe de o parte, a diminuării puternice a ofertei de credite bancare şi a altor forme de creditare 
pentru PPP-uri, precum şi a deteriorării considerabile a condiţiilor financiare pentru creditarea PPP-urilor, 
aceste elemente fiind asociate unei schimbări în evaluarea de către bănci a riscurilor presupuse de 
proiectele PPP şi, pe de altă parte, ca urmare a faptului că anumite guverne naţionale şi autorităţi regio-
nale au redus sau suspendat programele lor PPP. 

În prezent, dezvoltarea PPP-urilor este limitată de următoarele elemente: 
• creşteri considerabile ale costurilor îndatorării pentru proiectele PPP ca urmare a limitării posibili-

tăţilor de creditare; 
• reducerea substanţială a scadenţei creditelor oferite de către bănci pentru datoriile lor; 
• faptul că finanţarea obţinută este disponibilă doar la încheierea procedurii de achiziţii publice. 
În faţa acestei situaţii, răspunsurile variază de la un stat membru la altul. Anumite autorităţi au 

decis reducerea sau suspendarea temporară a propriilor programe PPP. Altele, în schimb, au adoptat 
măsuri de sprijin, variind de la sisteme de garanţii de stat, care au fost introduse în Franţa, Belgia şi 
Portugalia, la noi facilităţi de creditare din partea sectorului public, în Marea Britanie, Germania şi Franţa. 
Anumite autorităţi publice sunt în curs de modificare a gestionării procedurilor de achiziţii publice în cazul 
proiectelor PPP sau de simplificare a normelor naţionale privind achiziţiile publice care, deseori, depă-
şesc exigenţele procedurale minime fixate de normele comunitare în materie. Aceste evoluţii reflectă 
angajamentele guvernelor de a se asigura că PPP-urile joacă un rol mai important în cadrul investiţiilor, 
rol care va deveni din ce în ce mai important în contextul menţinerii presiunii asupra finanţelor publice în 
viitorul apropiat13.  

Reducerea accesului la finanţare poate limita, de asemenea, mediul concurenţial şi eficacitatea 
proceselor de achiziţii publice. Faptul că pe piaţă nu există capacitatea bancară suficientă pentru 
susţinerea a două sau mai multe oferte integral finanţate, precum şi faptul că băncile sunt reticente să se 
angajeze cu mult înainte de semnarea contractului, au implicaţii serioase asupra achiziţiilor publice. Prin 
urmare, problema este de a găsi o modalitate pentru a se asigura finalizarea tranzacţiilor şi faptul că 
sectorul public obţine beneficii maxime în urma finanţării, fără a se încălca normele în materie de achiziţii 
publice.  

La nivelul UE, Consiliul European din 11 şi 12 decembrie 2008 a susţinut folosirea procedurilor 
rapide în 2009 şi 2010, recunoscând caracterul excepţional al actualei situaţii economice şi necesitatea 
accelerării ritmului de cheltuire a finanţelor publice pe perioada crizei.  

Comisia a creat, de asemenea, un "cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de 
sprijinire a accesului la finanţare", care conţine o serie de prevederi relevante pentru PPP-uri. Acest 
cadru reprezintă un instrument complementar flexibil care permite statelor membre să intervină atunci 
când măsurile generale, intervenţiile adaptate condiţiilor de pe piaţă şi măsurile adoptate în temeiul 
normelor obişnuite care reglementează ajutoarele de stat sunt insuficiente pentru a răspunde condiţiilor 
excepţionale create de criza economică. 

 
 

Dificultăţi în crearea PPP-urilor 
 
Există o serie de dificultăţi inerente la crearea PPP-urilor, care trebuie abordate într-un context mai 

larg: 
• pot necesita angajarea unor resurse importante în stadiul pregătirii şi desfăşurării licitaţiilor şi 

implică adesea costuri de tranzacţie importante; 
• necesită o serie de competenţe specifice în cadrul sectorului public, care implică pregătirea, 

încheierea şi gestionarea contractelor. Gama variată de măsuri financiare complexe necesare pentru 
dezvoltarea PPP-urilor şi relativa lipsă de experienţă în aceste domenii pot limita capacitatea sectorului 
                                                 
13 Măsurile de sprijin în favoarea PPP-urilor ar putea constitui ajutoare de stat, acestea trebuind notificate Comisiei. 
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public de a realiza proiecte PPP de calitate. Prin urmare, formarea şi asistenţa sunt necesare pentru a 
acumula toate cunoştinţele indispensabile unei bune pregătiri a proiectelor PPP;  

• în cazurile care implică finanţarea comunitară, statele membre pot percepe PPP-urile în mod 
nefavorabil, pe termen scurt, în comparaţie cu finanţarea oferită pentru proiecte realizate şi implemen-
tate prin metode tradiţionale. Beneficiile pe termen lung în termeni de eficienţă sporită rezultată în urma 
participării sectorului privat tind să fie uitate atunci când apare nevoia mai urgentă a respectării cerinţelor 
procedurilor comunitare. În plus, trebuie garantat un tratament egal al gestionării publice şi private a 
infrastructurii şi serviciilor publice în alocarea fondurilor comunitare pentru proiectele de investiţii. În 
acest scop, trebuie revizuite normele şi practicile pentru a garanta absenţa discriminării în ceea ce 
priveşte alocarea fondurilor pentru proiectele de investiţii la care participă sectorul privat;  

• PPP-urile necesită un angajament pe termen lung din partea autorităţilor şi voinţa politică de a 
contribui la investiţiile în marile proiecte la care participă sectorul privat. În special, posibilitatea unor 
schimbări de politică în viitor cu efecte în diverse domenii de reglementare (mediu, autonomia autorită-
ţilor locale, politică fiscală, politică economică) poate crea incertitudine în cadrul procedurilor de achiziţii 
publice şi poate majora costurile;  

• trebuie create PPP-uri de succes care să permită partenerilor privaţi să obţină beneficii propor-
ţionale cu riscurile asumate. Întrucât riscurile sunt partajate cu autorităţile publice, beneficiile ar trebui, de 
asemenea, împărţite. Procedurile de licitaţie trebuie să fie competitive şi necesită un cadru legislativ şi 
financiar adecvat la nivel naţional. Entităţile publice trebuie să fie flexibile în ceea ce priveşte tipurile de 
acorduri pe care le pot încheia şi să menţină posibilitatea de atribuire a contractelor în funcţie de raportul 
dintre costuri şi beneficii, fapt ce garantează partajarea optimă a riscurilor între sectoarele public şi 
privat.  

 

Provocări specifice pentru iniţiativele comune în domeniul tehnologiei 
 
În domeniul cercetării, PPP-urile sunt orientate spre coordonarea investiţiilor publice şi private care 

vizează generarea de noi cunoştinţe şi descoperiri tehnologice. Prin urmare, rezultatele sunt mai puţin 
previzibile şi tangibile decât în cazul achiziţiilor publice pentru realizarea infrastructurii şi furnizarea de 
servicii, însă au un potenţial imens.  

Primele cinci ITC-uri au fost înfiinţate ca "entităţi comunitare", în conformitate cu articolul 185 din 
Regulamentul financiar, sub rezerva unor norme şi proceduri, precum Regulamentul financiar cadru 
pentru organele comunitare, Statutul funcţionarilor şi Protocolul privind privilegiile şi imunităţile, elaborate 
cu scopul de a minimiza riscurile conexe fondurilor publice europene şi mai puţin în vederea facilitării 
investiţiilor comune cu parteneri privaţi în domeniul cercetării pe pieţele cu evoluţie dinamică. Aceste 
ITC-uri vor deveni în curând operaţionale în mod autonom, iar noul instrument răspunde unei necesităţi 
puse în evidenţă de către comunitatea din domeniul cercetării industriale. În acelaşi timp, partenerii 
consideră că acest instrument ar putea fi pus în aplicare în mod mai eficace dacă procedurile organi-
zaţionale şi operaţionale ar fi simplificate, iar cadrul juridic şi administrativ mai bine adaptat PPP-urilor 
care funcţionează în directă legătură cu piaţa.  

Aceste preocupări ar trebui abordate în mod corespunzător pentru a garanta că iniţiativele tehno-
logice existente răspund aşteptărilor şi că nu afectează interesele sectorului privat în cazul noilor iniţia-
tive ITC din domeniile în care sunt necesare PPP-uri. Prin urmare, Comisia intenţionează să analizeze 
modelele alternative care ar putea conduce la un proces mai simplu de creare şi punere în practică a 
parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării europene. Având în vedere experienţa iniţială în ceea 
ce priveşte ITC-urile şi pentru realizarea de noi ITC-uri pe termen lung, în cadrul revizuirii cadrului juridic 
şi a normelor financiare (inclusiv a procedurilor operaţionale), Comisia va lua în considerare toate opţiu-
nile existente pentru crearea unui model simplu şi eficient din punct de vedere al costurilor, bazat pe 
înţelegere reciprocă, un parteneriat real şi partajarea riscurilor.  

În plus, principalele programe din UE în domeniul inovării şi cercetării (PC7, PCI) pot contribui în 
mod direct la dezvoltarea PPP-urilor doar prin intermediul granturilor sau licitaţiilor publice. Aceasta 
reprezintă o limitare atunci când investiţiile ar fi cea mai eficientă formă de cooperare. Pentru a îmbună-
tăţi investiţiile în inovare, Comisia va analiza posibilităţile care permit PPP-urilor să ia decizii de investiţii 
cu luarea în considerare a fondurilor comunitare.  
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Posibile soluţii 
 
Pentru a valorifica pe deplin potenţialul PPP-urilor ca un instrument de facilitare a relansării econo-

mice şi de asigurare a unor servicii publice de înaltă calitate, durabile şi competitive, precum şi pentru 
menţinerea unor standarde înalte de protecţie a mediului, Comisia intenţionează să instituie un cadru 
eficace şi favorabil cooperării dintre sectoarele public şi privat. Bazându-se pe un dialog cu toate părţile 
interesate în cadrul unui grup special privind PPP-urile care va fi creat de Comisie, o serie de acţiuni vor 
completa măsurile statelor membre de eliminare a obstacolelor în calea dezvoltării PPP-urilor şi de 
promovare a folosirii acestora. Aceste acţiuni se vor concentra, pe de o parte, pe cadrul legislativ şi 
instrumentele comunitare şi, pe de altă parte, pe un ansamblu de măsuri care să faciliteze accesul la 
finanţare al iniţiativelor PPP şi creşterea rolului BEI în finanţarea proiectelor esenţiale. Decizia finală în 
ceea ce priveşte folosirea PPP-urilor aparţine autorităţilor statelor membre, la fel ca şi revizuirea cadrului 
legislativ naţional pentru a face posibil acest lucru.  

În acest sens, Comisia îşi propune să ia următoarele măsuri: 
1. îmbunătăţirea accesului la finanţare al PPP-urilor:  
• consolidarea şi extinderea domeniului de aplicare al instrumentelor comunitare disponibile în 

prezent pentru sprijinirea PPP-urilor, precum iniţiativele IGPT, CEEP şi alte instrumente care, deşi nu 
vizează schemele PPP, pot sprijini punerea în aplicare a proiectelor de acest gen (JASPERS, JESSICA, 
RSFF - Risk Sharing Finance Facility, Fondul Marguerite);  

• asigurarea unei coordonări strânse cu BEI în vederea analizării posibilelor mijloace de creştere a 
participării băncii la finanţarea infrastructurii din UE, în special în ceea ce priveşte finanţarea acelor 
iniţiative cheie din UE cu semnificaţie socio-economică şi care creează valoare adăugată europeană (de 
exemplu, proiectele transfrontaliere, iniţiativele care respectă mediul etc.). De asemenea, BEI ar trebui 
susţinută în eforturile sale de valorificare pe deplin a instrumentelor multiple disponibile pentru crearea 
PPP-urilor şi de a face din acesta unul din obiectivele fundamentale ale Băncii. În plus, BEI este invitată 
să continue dezvoltarea şi aplicarea instrumentelor de garantare în vederea facilitării finanţării PPP-
urilor, prin promovarea rolului pieţelor de capital, al investitorilor instituţionali şi al sectorului public ca 
furnizori de lichidităţi pentru proiectele PPP; 

2. facilitarea creării PPP-urilor prin intermediul achiziţiilor publice în cadrul acestora, astfel: 
• va analiza impactul răspunsului Comunităţii la criza economică asupra resurselor financiare 

disponibile pentru investiţiile în infrastructură, inclusiv necesitatea unei adaptări a programelor şi proce-
selor de achiziţii publice pentru a lua în considerare accesul restrâns la finanţare;  

• va finaliza evaluarea impactului în curs de elaborare şi alte activităţi pregătitoare în vederea pre-
zentării unei propuneri legislative în domeniul concesionărilor de servicii în 2010; 

3. asigurarea unui tratament corespunzător al datoriilor şi deficitelor PPP-urilor, prin:  
• examinarea implicaţiilor acordurilor de finanţare revizuite asupra tratamentului contabil al active-

lor PPP-urilor şi emiterea de clarificări cu privire la tratamentul contabil actual al PPP-urilor în cadrul 
conturilor naţionale; 

• oferirea de orientări cu privire la tratamentul contabil al garanţiilor oferite în contextul proiectelor 
PPP;  

• oferirea în continuare de sfaturi clare statelor membre solicitante cu privire la înregistrarea din 
punct de vedere statistic a contractelor individuale privind PPP-urile; 

4. îmbunătăţirea informaţiilor disponibile şi diseminarea cunoştinţelor şi know-how-ului relevant, 
prin: 

• luarea în considerare de către Comisie a emiterii unor orientări cu privire la problemele juridice şi 
cele de ordin metodologic în ceea ce priveşte folosirea fondurilor comunitare în cazul PPP-urilor, în 
special în cadrul iniţiativei JASPERS, în vederea facilitării şi sporirii recurgerii la PPP-uri în cadrul fondu-
rilor structurale. De asemenea, vor fi emise orientări cu privire la aplicabilitatea PPP-urilor în cazul unor 
forme mai simple ale acestora, precum contractele de concepere, dezvoltare şi exploatare (Design-
Build-Operate); 

• dezvoltarea de proiecte PPP pilot care ar putea servi ca model de bune practici, bună guvernanţă 
şi soluţii, care să poată fi reproduse la scară mai largă, cu folosirea elementelor de asistenţă tehnică ale 
programelor de finanţare relevante; 
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• cooperarea cu Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor (CEEP) în vederea verifi-
cării mijloacelor de furnizare a unei asistenţe pe termen lung intensificate acelor state membre care 
urmăresc folosirea PPP-urilor în vederea optimizării folosirii fondurilor structurale şi de coeziune ca o 
componentă a programelor de investiţii. CEEP ar trebui consolidat şi transformat într-o platformă pentru 
schimbul de informaţii şi bune practici care să acţioneze ca un punct focal pentru o reţea de organisme 
naţionale înfiinţate pentru a sprijini PPP-urile. De asemenea, acesta ar putea completa rolul JASPERS şi 
al Comisiei, ambele susţinând cererile de subvenţii şi proiectele individuale. Vor fi analizate opţiuni 
pentru o mai bună promovare a pregătirii şi conceperii proiectelor care sunt mai bine adaptate implicării 
sectorului privat;  

• diseminarea bunelor practici, în cooperare cu CEEP, în vederea consolidării capacităţii de gestio-
nare de care dispune sectorul public şi a reducerii costurilor realizării PPP-urilor. De exemplu, CEEP a 
elaborat o analiză a posibilelor acţiuni corective de sprijinire a iniţiativelor PPP în condiţiile prezente pe 
pieţele financiare;  

• colaborarea cu statele membre în vederea identificării prevederilor din legislaţia naţională care 
împiedică sau obstrucţionează crearea PPP-urilor, ca parte componentă a punerii în aplicare a Planului 
european de relansare economică. Atunci când este prevăzută o finanţare comunitară, trebuie să se 
garanteze că nu există nicio discriminare în alocarea fondurilor pentru proiectele de investiţii în funcţie 
de natura gestionării proiectului, fie ea privată sau publică. Comisia va analiza, împreună cu statele 
membre, normele şi practicile naţionale şi comunitare şi îşi va prezenta concluziile, însoţite de propuneri 
de modificare, după caz, până la sfârşitul anului 2010;  

5. abordarea provocărilor specifice ridicate de ITC-uri şi finanţarea proiectelor de inovare, prin: 
• tranziţia rapidă la autonomia actualelor ITC-uri şi analizarea experienţei acumulate, examinând, 

în acelaşi timp, opţiunile de simplificare a cadrului legislativ şi administrativ aplicabil ITC-urilor. În paralel 
cu asigurarea protecţiei intereselor financiare ale UE, obiectivul ar trebui să fie trasarea unui echilibru 
corect între control şi risc şi garantarea unei flexibilităţi suficiente pentru a permite un parteneriat eficient 
cu actorii privaţi, asigurând protecţia intereselor financiare ale UE în baza unei partajări echitabile a 
costurilor şi beneficiilor; 

• adoptarea unei viziuni strategice împreună cu responsabilii ITC-urilor şi alte părţi interesate, în 
vederea identificării obstacolelor specifice şi a modalităţilor de abordare a acestora, inclusiv a modifi-
cărilor normelor comunitare care le guvernează, precum Regulamentul financiar, dacă este cazul. Un 
raport care cuprinde recomandări de politică va fi prezentat în lunile care urmează. În baza recoman-
dărilor din acest raport, Comisia va propune un nou cadru al ITC-urilor care ar putea fi bazat pe orga-
nisme de drept privat. Acest nou cadru va fi luat în considerare în cadrul revizuirii Regulamentului 
financiar care va fi prezentată în cursul primei jumătăţi a anului 2010;  

• conlucrarea cu BEI şi alte părţi interesate pentru a analiza modalitatea de consolidare a instru-
mentelor financiare în vederea eficientizării cadrului de finanţare a inovării. De asemenea, această 
activitate ar trebui să analizeze măsura şi modalitatea în care participarea UE în entităţile de drept privat 
din UE ar putea fi facilitată în vederea realizării obiectivelor politicii de inovare. Rezultatele acestei 
activităţi ar putea fi incluse în propunerile Comisiei pentru o nouă politică în domeniul inovării care ar 
trebui prezentată la începutul anului 2010 şi luate în considerare, după caz, în cadrul viitoarei revizuiri a 
Regulamentului financiar.  

Comisia va analiza rezultatele acestor iniţiative care vizează îmbunătăţirea cadrului UE pentru 
PPP-uri înainte de sfârşitul anului 2011 şi, dacă este necesar, va propune noi iniţiative.  

 

* * * 
 
Dezvoltarea PPP-urilor ca instrument devine extrem de importantă pe măsură ce criza economică 

şi financiară pune la încercare capacitatea bugetelor publice de a colecta resursele financiare adecvate 
şi de a le aloca unor politici importante şi proiecte specifice. Interesul sectorului public pentru instrumen-
tele financiare inovatoare a crescut, la fel ca şi voinţa politică de creare a condiţiilor pentru modalităţi mai 
eficiente de realizare a proiectelor de infrastructură, indiferent că este vorba de sectorul transporturilor, 
social, energetic sau al mediului. Pe de altă parte, interesul sectorului privat de a recurge la PPP-uri ar 
putea fi limitat de către cadrul de reglementare actual şi de noile constrângeri economice, precum şi de 
alţi factori subiacenţi mai vechi, respectiv de limitările capacităţii sectorului public de a realiza proiectele 
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PPP în mai multe părţi ale Europei. Pentru a garanta faptul că PPP-urile vor avea un rol important pe 
termen lung, cinci acţiuni cheie sunt esenţiale în 2010: 

 Comisia va institui un grup privind PPP-urile în cadrul căruia părţile interesate relevante vor putea 
discuta preocupările acestora şi ideile viitoare privind PPP-urile. Dacă este cazul, grupul va emite orien-
tări pentru a ajuta statele membre în reducerea birocraţiei administrative şi a întârzierilor în punerea în 
aplicare a PPP-urilor. În acest context, va studia modalităţile de facilitare şi accelerare a emiterii de 
permise de dezvoltare a proiectelor de tip PPP; 

 Comisia va coopera cu BEI în vederea creşterii fondurilor disponibile pentru PPP-uri, prin reorien-
tarea actualelor instrumente comunitare şi prin elaborarea instrumentelor financiare de finanţare a PPP-
urilor create în domenii cheie;  

 Comisia va revizui normele şi practicile relevante pentru a asigura absenţa discriminărilor în alo-
carea fondurilor publice, atunci când sunt folosite fonduri comunitare, indiferent dacă gestionarea proiec-
tului este publică sau privată. Va face propuneri de modificări, după caz; 

 Comisia va propune un cadru mai eficient pentru inovare, inclusiv posibilitatea UE de a participa 
în cadrul entităţilor de drept privat şi de a investi în mod direct în proiecte specifice;  

 Comisia va prezenta o propunere de instrument legislativ cu privire la concesionările de servicii, 
în baza unei evaluări a impactului în curs de elaborare. 


