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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU:s budget minskar ständigt, samtidigt som resurserna blir allt knappare, och därför blir 
anskaffandet av privata medel allt viktigare.

B. De offentlig-privata partnerskapen (OPP) möjliggör en ökning av resurserna för den 
regionala utvecklingen, vilket vissa medlemsstater har goda erfarenheter av.

C. Tack vare OPP kan de offentliga myndigheterna utnyttja privata företags 
specialistkunskap och få tillgång till mekanismer för riskdelning mellan den offentliga och 
den privata sektorn, vilket kan höja kvaliteten på tjänsterna och förbättra kontinuiteten 
samt minska genomförandekostnaderna för olika uppgifter och koncentrera deras
begränsade resurser till sådan verksamhet. 

D. De offentlig-privata partnerskapen är fortfarande dåligt kända. För att skingra alla tvivel 
krävs det klara och tydliga uppförandregler och sakkunskap i denna fråga, i synnerhet när 
det gäller offentliga organs och privata företags verksamhet.

1. Europaparlamentet anser att det i den nuvarande fasen är nödvändigt att mer uttryckligt 
definiera OPP-begreppet. För rättssäkerhetens skull måste beviljandet av koncessioner 
regleras med en tydlig differentiering mellan koncessioner och offentliga kontrakt. De 
rättsliga bestämmelserna om OPP bör dock inte göras än mer komplexa.

2. Europaparlamentet välkomnar det offentliga samråd som kommissionen har genomfört 
genom denna grönbok, och anser att det är av grundläggande betydelse att höra de 
inblandade parterna, även på regional och lokal nivå.

3. Europaparlamentet anser att reglerna för etablering och drift av institutionaliserade OPP, 
metoderna för kontraktstilldelning och det nya förfarandet för en ”konkurrensdialog”, när 
det gäller metoder för att skydda immateriella rättigheter, bör klargöras i kommissionens 
meddelanden, med respekt för subsidiaritetsprincipen, och skall omfatta klargöranden om 
användningen av offentligt stöd i samband med OPP för att garantera rättvis konkurrens.

4. Europaparlamentet anser att den rättsliga osäkerhet i fråga om ”inhouse”-definitioner som 
uppstått till följd av EG-domstolens dom ”Stadt Halle m.fl.” måste undanröjas genom att 
det gällande direktivet om offentlig upphandling 2004/18/EG1 kompletteras. Parlamentet 
kräver att alla rättsliga åtgärder vidtas som syftar till att underlätta ingåendet av 
institutionaliserade OPP.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål och i samarbete med 
Europeiska investeringsbanken inrätta ett europeiskt centrum för specialistkunskap och 
god praxis på OPP-området, grundat när så är möjligt på befintliga strukturer. Centrumet 
skall göra regelbundna utvärderingar av OPP-bildningarnas utveckling och resultat, av 

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).
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spridningen av specialistkunskap och av utbytet av information om bästa praxis om OPP 
på olika områden, på alla officiella EU-språk. Utvärderingarna skall överlämnas till 
gemenskapsinstitutionerna och skall kunna utnyttjas av medlemsstaterna samt lokala och 
regionala myndigheter. 

6. Europaparlamentet anser att det med anknytning till det föreslagna europeiska centrumet 
för specialistkunskap måste utarbetas en uppsättning standardprojekt avseende ofta 
återkommande situationer där OPP ger bäst resultat. Sådana standardprojekt skulle 
tillsammans med en förteckning över medlemsstaternas bästa metoder vara till stor hjälp, 
inte minst för medlemsstater som tvekar att utnyttja OPP.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid regleringen av framtida 
OPP-bildningar och vid den aktuella konsekvensbedömningen av rättsföreskrifter om 
koncessioner, ingående beakta det regionala självstyrets intressen och involvera
företrädare för regionala och kommunala intressen i utarbetandet av framtida 
bestämmelser.

8. Europaparlamentet anser det vara absolut nödvändigt att inom ramen för OPP avsätta 
privat kapital som en del av de nationella bidragen till strukturfonderna i alla 
medlemsstater, och att föra upp OPP på förteckningen över mottagare av stöd från
strukturfonderna, för att främja utvecklingen i alla regioner. 

9. Europaparlamentet anser att ett snabbt igångsättande av programmet Jaspers och 
utnyttjandet av OPP inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik kommer att underlätta 
finansieringen av komplicerade OPP-projekt och bidra till utformningen av väl förberedd 
OPP-verksamhet.
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