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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at EU's budget bliver stadigt mindre, samtidig med at omfanget af 
opgaver i forbindelse med regionaludvikling bliver stadigt større, og at det i takt hermed 
bliver vigtigere at skaffe private ressourcer,

B. der henviser til, at det er muligt at øge støtten til regionaludviklingsprojekter ved hjælp 
af offentlig/private partnerskaber (OPP), som nogle medlemsstater har gode erfaringer 
med,

C. der henviser til, at offentlig/private partnerskaber giver offentlige instanser mulighed for 
at drage fordel af private virksomheders erfaring og at anvende mekanismer for 
risikofordeling mellem offentlige og private sektorer, og at dette kan medvirke til såvel 
at øge offentlige tjenesteydelsers kvalitet og kontinuitet som at økonomisere med de 
begrænsede ressourcer, der er til rådighed for sådanne aktiviteter,

D. der henviser til, at konceptet "offentlig/private partnerskaber" stadig ikke er særlig 
udbredt, og at der for at overvinde den tvivl, der findes, er behov for klare og 
gennemsigtige adfærdsregler og ekspertise på området, især hvad angår offentlige 
myndigheders og foretagenders aktiviteter,

1. erkender, at der på nuværende tidspunkt er behov for, at begrebet offentlig/private 
partnerskaber defineres bedre, og at tildelingen af koncessioner for retssikkerhedens 
skyld reguleres med en klar differentiering mellem koncessioner og offentlige 
kontrakter, dog uden at lovgivningen om offentlig/private partnerskaber gøres mere 
kompleks;

2. roser Kommissionen for de offentlige høringer, som den har foranstaltet i forbindelse 
med grønbogen, og finder det af afgørende betydning, at de forskellige berørte parters 
synspunkter høres, både på regionalt og lokalt plan;

3. er af den opfattelse, at reglerne for etablering og drift af institutionaliserede 
offentlig/private partnerskaber, tildeling af opgaver samt den nye konkurrencebaserede 
dialogprocedure bør defineres nærmere under overholdelse af nærhedsprincippet i 
Kommissionens meddelelser, bl.a. med forklaringer om anvendelse af offentlig støtte i 
forbindelse med offentlig/private partnerskaber for at sikre loyal konkurrence;

4. anfører, at den juridiske usikkerhed med hensyn til interne definitioner, der er opstået 
som følge af Domstolens dom i sagen "Stadt Halle inter alia"1 hurtigt bør elimineres ved 

  
1 Domstolens dom af 11. januar 2005 i sagen Stadt Halle inter alia v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-
und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 2005, Sml. I-0001, dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03
Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, [2005] Sml. 00000, dom af 21, juli 2005 i sag 
C-231/03 Coname v Comune di Cingia de’ Botti, [2005] Sml. 00000 mfl.
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at supplere det eksisterende direktiv 2004/18/EF1; kræver, at alle retlige foranstaltninger 
tager sigte på at fremme etableringen af institutionaliserede OPP'er;

5. opfordrer Kommissionen til omgående i samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank at oprette et europæisk ekspertisecenter for offentlig/private 
partnerskaber om muligt på grundlag af eksisterende strukturer, som skal have til 
opgave at foretage regelmæssige evalueringer af de offentlig/private partnerskabers 
fremskridt og resultater, formidle ekspertise og forestå udveksling af erfaringer om 
bedste praksis med hensyn til etablering af offentlig/private partnerskaber inden for 
forskellige sektorer på alle EU’s officielle sprog, som fremsendes til EU’s institutioner 
og som såvel medlemsstaterne som lokale og regionale myndigheder vil kunne gøre 
brug af;

6. finder det nødvendigt i forbindelse med det europæiske ekspertisecenter for 
offentlig/private partnerskaber at udarbejde modelprojekter vedrørende hyppigt 
forekommende situationer, hvor offentlig/private partnerskaber giver de bedste 
resultater; disse modelprojekter vil sammen med en fortegnelse over medlemsstaternes 
bedste praksis være til stor nytte, især for de medlemsstater, der er betænkelige ved at 
gøre brug af offentlig/private partnerskaber;

7. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med reguleringen af fremtidige OPP-projekter 
og den aktuelle konsekvensanalyse af retsforskrifter vedrørende koncessioner i udstrakt 
grad at tage vidtrækkende hensyn til det regionale selvstyres interesser og at inddrage 
repræsentanter for regionale og lokale myndigheder i udarbejdelsen af fremtidige regler;

8. mener, at det vil være af afgørende betydning for offentlig/private partnerskaber at lade 
privat kapital indgå som en del af nationale bidrag til strukturfondene og at tilføje 
offentlig/private partnerskaber til listen over støtteberettigede i forhold disse fonde, da 
dette vil skabe større udvikling i alle regioner;

9. er af den opfattelse, at den hurtige iværksættelse af JASPERS-programmet og brugen af 
offentlig/private partnerskaber i forbindelse med samhørighedspolitikken vil give 
mulighed for at finansiere komplicerede OPP-projekter og gøre det lettere at 
gennemføre velforberedte OPP-aktiviteter.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT L 134 af 30.4.2004, s. 114).
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