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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. En upprustning av unionens transportnät är strategiskt nödvändig, särskilt när det gäller 
transportinfrastrukturer och -tjänster och logistik – från storskaliga nät som TEN-T till 
enskilda strukturer som hamnar och flygplatser, logistiska plattformar och plattformar för 
modalt utbyte samt sådana som hör till transporter inom storstadsområden (bilparkeringar, 
lokala järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, bussar och lokala tjänster för offentliga 
transportmedel) – vilka på grund av sina mycket höga kostnader i allt högre grad belastar 
medlemsstaternas budgetar.

B. Exempelvis kommer mycket stora finansieringsbehov – som överskrider gemenskapens 
egna resurser – att uppstå för infrastrukturprojekt inom ramen för transeuropeiska 
transportnät (TEN-T) under de kommande åren, uppskattningsvis 600 000 000 000 EUR 
fram till 2020 (inbegripet 225 000 000 000 EUR för de 30 prioriterade projekten, av vilka 
140 000 000 000 EUR under perioden 2007–2013). Detta behov kan inte täckas om man 
inte tar till olika källor som inbegriper många olika offentliga och privata aktörer via 
gemenskapsbidragens finansieringsincitament.

C. Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska transport- och energinät 
och om ändring av rådets förordning (KOM(2004)0475) syftar till att främja offentliga 
investeringar i sektorn genom att höja gemenskapens samfinansieringsnivå.

D. Några medlemsstater har under årens lopp förvärvat erfarenheter av offentlig-privata 
partnerskap, såväl ”avtalsmässiga” som ”institutionella”, i synnerhet på transportområdet 
och främst genom koncessionsbaserade offentlig-privata partnerskap, som ett sätt för 
offentliga myndigheter att få bästa möjliga valuta för offentliga medel och dela riskerna 
med privata partner.

E. Oavsett form kännetecknas sådana ansatser allt oftare av tillämpningen av specifika 
gemenskapsprinciper och -bestämmelser, vilket har givit upphov till ett regelverk som 
behöver någon form av inledande strukturering, även om det bör ges tillfälle att utvecklas.

F. De offentlig-privata partnerskapen kan och bör bidra till att kvaliteten på de offentliga 
tjänsterna och deras kontinuitet ökar genom utnyttjandet av mekanismer för riskdelning 
mellan den offentliga och den privata sektorn.

G. I syfte att uppnå en så effektiv användning som möjligt av utgifterna för 
transportinfrastruktur är det nödvändigt att främja största möjliga deltagande från den 
privata sektorns sida i planeringen, uppförandet, förvaltningen och finansieringen av 
infrastrukturen genom öppna upphandlings- och kontraktstilldelningsförfaranden.

H. Eurostat anger att fördelningen av de främsta riskkategorierna (risk i samband med 
uppförande, tillgänglighet, efterfrågan) är det kriterium som avgör effekterna av 
offentlig-privata partnerskaps verksamhet på medlemsstaternas nationalräkenskaper.
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I. Det är möjligt att vissa offentliga företag och organ i offentlig-privata partnerskap inte är 
berättigade till gemenskapsbidrag, eftersom de inte har några byggnadskostnader, 
samtidigt som vissa privata företag och organ eventuellt inte är berättigade till sådana 
bidrag, då de erhåller ”betalning relaterad till tillgänglighet” för att täcka 
byggnadskostnaderna.

J. Planerings-, besluts- och uppbyggnadsfaserna för TEN-projekt kan sträcka sig betydligt 
längre än den budgetram i vilken bidragen beviljas.

1. Europaparlamentet anser att kommissionen bör lägga fram ett lagstiftningsinstrument som 
anger riktlinjer för en samordning av såväl de existerande lagar och principer som de 
grundläggande definitioner och begrepp som ligger till grund för de olika typer av 
offentlig-privata partnerskap som finns i unionen. Dessa riktlinjer bör gälla för såväl 
”avtalsmässiga” som ”institutionella” partnerskap således att principerna om 
likabehandling och enhetlighet mellan medlemsstaterna upprätthålls. Medlemsstaterna och 
deras lokala myndigheter bör samtidigt få största möjliga frihet när det gäller att besluta 
om hur avtalsmässiga eller institutionella frågor skall lösas, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen

2. Europaparlamentet anser att lagstiftningsinstrumentet när det gäller institutionella och 
avtalsmässiga offentlig-privata partnerskap bör verka för att upprätta en förteckning över 
”bästa metoder” och ”sämsta metoder” med hänvisning till offentlig-privata partnerskap, i 
synnerhet med avseende på det led då en privat, offentlig eller gemensam entreprenör 
väljs, och fastställa de fall då en så kallad ”in-house”-lösning kan tillämpas.

3. Europaparlamentet anser att det när det gäller avtalsmässiga offentlig-privata partnerskap 
måste såväl en jämförande analys av den offentliga sektorn som en analys av förhållandet 
mellan kostnad och kvalitet genomföras innan ett offentlig-privat partnerskap inleds. 
Parlamentet anser att när det gäller denna typ av partnerskap, som skall förstås i den 
vidare bemärkelsen av begreppet koncessioner, så att de även omfattar sådana avtal som 
syftar till att tillhandahålla offentliga tjänster för vilka det har varit nödvändigt att uppföra 
infrastruktur och där större delen av anbudsgivarens intäkter härrör från direktbetalningar 
från de offentliga förvaltningarna, bör det lagstiftningsinstrument som anger riktlinjerna 
syfta till att reglera det led då urvalet av privata entreprenörer görs och ange som standard 
olika exempel på bästa – dock inte bindande – praxis för såväl offentliga myndigheter som 
privata aktörer. Parlamentet anser att dessa riktlinjer även bör ange vilka principer som 
skall gälla för den avtalsmässiga ramen efter det att kontraktet tilldelats, genom att i 
proskriptiv mening ange vilka beteenden eller avtalsvillkor som strider mot eller riskerar 
att strida mot de principer som underbygger gemenskapslagstiftningen. Parlamentet anser 
vidare att dessa riktlinjer bör bidra till en balanserad och rättvis fördelning av intäkter och 
risker mellan offentliga och privata partner, för att förebygga oacceptabel skada för 
allmänheten. Parlamentet anser slutligen att kommissionen bör ge exempel på bästa praxis 
när det gäller att dela risker mellan den offentliga och den privata sektorn.

4. Europaparlamentet betonar att begreppet ”intressekonflikt” bör definieras exakt på 
EU-nivå för att riskdelningen skall bli rättvis och rimlig.

5. Europaparlamentet anser att när det gäller institutionella offentlig-privata partnerskap, mot 
bakgrund av den nuvarande rättsliga osäkerheten, inte minst med hänvisning till 
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EG-domstolens rättspraxis avseende gemensamma företag (beslut av den 11 januari 2005 i 
ärende C-26/03, Stadt Halle och RPL Lochau), bör det på grundval av vissa 
medlemsstaters erfarenheter på detta område fastställas ett särskilt lagstiftningsinstrument 
som gör det möjligt att klargöra vilka bestämmelser som gäller och kopplingen mellan 
gemenskapsbestämmelserna och de principer som styr bolagsrätten, konkurrensrätten och 
rätten om offentlig upphandling och koncessioner. Detta lagstiftningsinstrument bör 
respektera de kriterier som fastställs i beslutet av den 18 november 1999 i 
ärende C-107/98, Teckal, principen om lokala myndigheters administrativa frihet och 
medlemsstaternas exklusiva behörighet, särskilt i fråga om rättighetsregler. Parlamentet 
anser vidare att lagstiftningsinstrumentet bör även göra åtskillnad mellan de bestämmelser 
som gäller för verksamheten i gemensamma företag som verkar på det offentliga området 
och de bestämmelser som gäller för verksamhet på det privata området.

6. Europaparlamentet begär att korssubventionering av koncessioner – en metod som gör det 
möjligt att finansiera olönsam regional utvecklingsinfrastruktur via vinsterna från lönsam 
infrastruktur utan att i alltför stor utsträckning utnyttja offentliga medel, och som för 
närvarande hotas av upphandlingsdirektivet – skall betraktas som en separat och 
oberoende typ av offentlig-privat partnerskap och konsolideras som sådant.

7. Europaparlamentet hoppas att reglerna för hur offentlig-privata partnerskapsavtal 
redovisas i nationalräkenskaperna kan bidra till att underlätta finansieringen av EU:s 
infrastruktursupprustning, dock utan att de åtaganden om underskott och skuldsättning 
som ingåtts genom Maastrichtfördraget därmed åsidosätts (presskommuniké stat/stat/18).

8. När det gäller verksamhet som bedrivs av institutionella offentlig-privata partnerskap 
(dvs. gemensamma företag) förespråkar Europaparlamentet att valet av privat partner skall 
ske på grundval av öppna offentliga förfaranden, inom ramen för vilka det även skall 
fastställas kriterier för hur de följande affärsrelationerna mellan det gemensamma 
företaget och dess privata partner (problemet med ”dubbelt anbudsförfarande”) skall 
regleras.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via gemenskapens kontroll av statliga 
stöd se till att beviljandet av stöd inte leder till diskriminering mellan aktörer, oberoende 
av om de är privata, offentliga eller gemensamma.

10. Europaparlamentet betonar att det, förutom att kraven i Eurostats beslut om redovisningen 
av räkenskaperna för offentlig-privata partnerskap skall uppfyllas, bör fastställas 
ytterligare riktlinjer i fråga om kvantifieringen av de risker som är knutna till projekt, för 
att förhindra eventuella försök att kringgå Maastrichtkriterierna.

11. Europaparlamentet anser att hävstångseffekten av offentlig-privata partnerskap kommer 
att ökas avsevärt, eftersom 2 907 000 000 EUR kommer att anslås för EU:s finansiering 
av TEN-T-projekt enligt den kommande budgetplanen (2007–2013), jämfört med de 
600 000 000 EUR som har anslagits enligt den nuvarande budgetplanen. Detta kombineras 
med en särskild lånegarantifond, som är utformad med hänvisning till de offentlig-privata 
partnerskapens särskilda behov, samt högre tak för EU:s bidrag till TEN-T-projekt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska investeringsbanken att samla 
sina kunskaper och låta medlemsstaterna ta del av den, särskilt de medlemsstater där 
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förvaltningarna inte är så väl bevandrade i hur offentlig-privata partnerskap fungerar.

13. Europaparlamentet anser att de gällande reglerna för beviljande av gemenskapsbidrag 
inom ramen för offentlig-privata partnerskap måste ses över i syfte att avlägsna eventuella 
hinder för ett effektivt utnyttjande av denna typ av stöd.
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