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Ändringsförslag 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande om offentlig-privata 
partnerskap och EG:s lagstiftning om 
offentlig upphandling och koncessioner 
(KOM(2005)0569),

Or. en

Ändringsförslag 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Förslag till resolution
Beaktandeled 8b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporten om det 
offentliga samrådet om grönboken om 
offentlig-privata partnerskap och 
EG:s lagstiftning om offentlig 
upphandling och koncessioner –
SEK(2005)0629,

Or. en

Ändringsförslag 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Förslag till resolution
Beaktandeled 8c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
grönbok om offentlig-privata partnerskap 
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och EG:s lagstiftning om offentlig 
upphandling och koncessioner 
(KOM(2004)0327),

Or. en

Ändringsförslag 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Förslag till resolution
Beaktandeled 8d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
tolkningsmeddelande om koncessioner 
enligt EG-rätten (2000/C1212/02),

Or. en

Ändringsförslag 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Regionkommittén av den 10 februari 2010 
”Att bidra till en hållbar utveckling: 
rättvis handel och icke-statliga 
handelsrelaterade system för hållbar 
utveckling” (RELEX-IV-026),

Or. en

Ändringsförslag 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 6 juni 2006 om rättvis handel och 
utveckling (2005/2245(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 7
Barbara Weiler

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Den ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att den offentliga upphandlingen 
är mycket viktig för ekonomin. För att 
myndigheterna ska kunna utföra sina 
allmännyttiga uppgifter på ett korrekt sätt 
måste det dock finnas klara och tydliga 
bestämmelser på området. Dessutom är det 
nödvändigt att förfarandena inte är alltför 
invecklade.

A. Den ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att den offentliga upphandlingen 
är mycket viktig för ekonomin. Krisen har 
redan fått påtagliga följder för de 
kommunala myndigheterna. För att 
myndigheterna ska kunna utföra sina 
allmännyttiga uppgifter på ett korrekt sätt 
måste det dock finnas klara och tydliga 
bestämmelser på området. Dessutom är det 
nödvändigt att förfarandena inte är alltför 
invecklade.

Or. de

Ändringsförslag 8
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Syftet med lagstiftningen om offentlig 
upphandling är att säkerställa att 
offentliga medel används på ett 
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ekonomiskt rationellt sätt, och att ge 
intresserade företag möjlighet att 
konkurrera om offentliga 
upphandlingskontrakt till 
marknadsmässiga villkor.

Or. de

Ändringsförslag 9
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Privatägda företag måste ha möjlighet 
att tilldelas offentliga 
upphandlingskontrakt. Rättvis 
konkurrens ska råda vid offentlig 
upphandling.

Or. de

Ändringsförslag 10
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Ett viktigt syfte med lagstiftningen om 
offentlig upphandling är att säkerställa att 
statens skattepengar används så 
ekonomiskt rationellt som möjligt.

Or. de

Ändringsförslag 11
Jürgen Creutzmann
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Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget innebär att rätten till 
regionalt och lokalt självstyre för första 
gången erkänns i EU:s primärrätt. 
Fördraget stärker även subsidiariteten och 
gör det möjligt för både de nationella 
parlamenten och Regionkommittén att 
väcka talan inför EU-domstolen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 12
Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget innebär att rätten till 
regionalt och lokalt självstyre för första 
gången erkänns i EU:s primärrätt. 
Fördraget stärker även subsidiariteten 
och gör det möjligt för både de nationella 
parlamenten och Regionkommittén att 
väcka talan inför EU-domstolen.

C. Lissabonfördraget innehåller idén om 
en social marknadsekonomi och en social 
klausul som innebär att sociala frågor 
(främjandet av hög sysselsättning, fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utslagning, etc.) måste beaktas vid 
fastställandet och genomförandet av all 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 13
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Det har inletts ett oproportionerligt 
antal överträdelseförfaranden vid 
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EU-domstolen på detta område, vilket 
visar att många medlemsstater har haft 
svårt att följa direktiven om offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 14
Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. I protokoll nr 26 om tjänster av 
allmänt intresse har man förmedlat ett 
tydligt budskap genom att bland annat 
betona ”nationella, regionala och lokala 
myndigheters avgörande roll och stora 
handlingsutrymme när det gäller att 
tillhandahålla, beställa och organisera 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så 
nära användarnas behov som möjligt”.

Or. en

Ändringsförslag 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt innehåller idén om en social 
marknadsekonomi, en social klausul och 
ett protokoll om tjänster av allmänt 
intresse där gemensamma värderingar 
inom EU definieras, för att se till att 
EU-politiken utvecklas på ett sätt som 
överensstämmer med EU-medborgarnas
önskemål.
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Or. en

Ändringsförslag 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Enligt ILO:s konvention 94 ska 
offentliga upphandlingskontrakt
innehålla klausuler som garanterar skälig 
ersättning och arbetsförhållanden som 
inte är mindre förmånliga än de som 
överenskommits i bland annat 
kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 17
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. En väl fungerande marknad för 
offentlig upphandling är nödvändig för 
den inre marknaden, både för att 
uppmuntra gränsöverskridande 
konkurrens, stimulera innovation, främja 
en koldioxidsnål ekonomi och uppnå 
största möjliga värde för offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till resolution
Punkt 1 – rubriken

Förslag till resolution Ändringsförslag

Allmänna kommentarer Allmänna kommentarer och 
rekommendationer

Or. en

Ändringsförslag 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att syftena 
med översynen av 2004 års direktiv om 
offentlig upphandling ännu inte har 
uppnåtts. Parlamentet hoppas dock att 
EU-domstolens senaste domar kommer att 
bidra till att lösa kvarstående rättsliga 
frågor och göra det möjligt att minska 
antalet överklaganden.

1. Europaparlamentet beklagar att syftena 
med översynen av 2004 års direktiv om 
offentlig upphandling ännu inte har 
uppnåtts, särskilt när det gäller att 
förenkla reglerna för upphandling samt 
att skapa större rättssäkerhet. Parlamentet 
hoppas dock att EU-domstolens senaste 
domar kommer att bidra till att lösa 
kvarstående rättsliga frågor och göra det 
möjligt att minska antalet överklaganden.

Or. en

Ändringsförslag 20
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att syftena 
med översynen av 2004 års direktiv om 
offentlig upphandling ännu inte har 
uppnåtts. Parlamentet hoppas dock att 

1. Europaparlamentet beklagar att syftena 
med översynen av 2004 års direktiv om 
offentlig upphandling ännu inte har 
uppnåtts. Parlamentet hoppas dock att 
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EU-domstolens senaste domar kommer att 
bidra till att lösa kvarstående rättsliga 
frågor och göra det möjligt att minska 
antalet överklaganden.

EU-domstolens senaste domar kommer att 
bidra till att lösa kvarstående rättsliga 
frågor och göra det möjligt att minska 
antalet överklaganden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vid varje 
översyn av den europeiska lagstiftningen 
beakta att målet är att göra förfarandet 
för offentlig upphandling enklare och mer 
rationellt, och att med kraft arbeta för att 
detta mål uppnås.

Or. de

Ändringsförslag 21
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 
domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och 
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan inte 
längre lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 
domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem för små och medelstora företag, 
men även för mindre städer och 
kommuner. Dessa problem kan inte längre 
lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Or. de
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Ändringsförslag 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många 
icke-bindande lagförslagen från 
kommissionen och dess avdelningar och 
av de europeiska domstolarnas 
tolkningar, har gett upphov till ett 
komplicerat och svåröverskådligt regelverk 
som skapar allvarliga rättsliga problem, 
särskilt för mindre städer och kommuner 
men även för små och medelstora företag. 
Dessa problem kan inte längre lösas utan 
ökade insatser eller extern juridisk 
rådgivning. Kommissionen uppmanas att 
åtgärda denna situation och att, som ett led 
i initiativet om bättre lagstiftning, 
undersöka konsekvenserna av de 
icke-bindande reglerna och utvärdera dem 
mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Europaparlamentet beklagar också att 
gällande bestämmelser i kombination med 
genomförandeåtgärder och icke-bindande
lagstiftning har gett upphov till ett 
komplicerat och svåröverskådligt regelverk 
som skapar allvarliga rättsliga problem, 
särskilt för mindre städer och kommuner 
men även för små och medelstora företag. 
Dessa problem kan inte längre lösas utan 
ökade insatser eller extern juridisk 
rådgivning. Kommissionen uppmanas att 
åtgärda denna situation och att, som ett led 
i initiativet om bättre lagstiftning, 
undersöka konsekvenserna av de 
icke-bindande reglerna och utvärdera dem 
mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 23
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 
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domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan 
inte längre lösas utan ökade insatser eller 
extern juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för offentliga organ, 
privata företag och leverantörer av 
allmännyttiga tjänster. Dessa problem kan 
inte längre lösas utan ökade insatser eller 
extern juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 24
Andreas Schwab

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många 
icke-bindande lagförslagen från 
kommissionen och dess avdelningar och av 
de europeiska domstolarnas tolkningar, har 
gett upphov till ett komplicerat och 
svåröverskådligt regelverk som skapar 
allvarliga rättsliga problem, särskilt för 
mindre städer och kommuner men även för 
små och medelstora företag. Dessa 
problem kan inte längre lösas utan ökade 
insatser eller extern juridisk rådgivning. 
Kommissionen uppmanas att åtgärda denna 
situation och att, som ett led i initiativet om 
bättre lagstiftning, undersöka 
konsekvenserna av de icke-bindande 
reglerna och utvärdera dem mot bakgrund 
av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av det ofullständiga 
införlivandet av EU:s direktiv om 
offentlig upphandling i nationell 
lagstiftning, och de många icke-bindande 
lagförslagen från kommissionen och dess 
avdelningar och av de europeiska 
domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och 
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan inte 
längre lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
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dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många 
icke-bindande lagförslagen från 
kommissionen och dess avdelningar och av 
de europeiska domstolarnas tolkningar, har 
gett upphov till ett komplicerat och 
svåröverskådligt regelverk som skapar 
allvarliga rättsliga problem, särskilt för 
mindre städer och kommuner men även för 
små och medelstora företag. Dessa 
problem kan inte längre lösas utan ökade 
insatser eller extern juridisk rådgivning. 
Kommissionen uppmanas att åtgärda denna 
situation och att, som ett led i initiativet om 
bättre lagstiftning, undersöka 
konsekvenserna av de icke-bindande 
reglerna och utvärdera dem mot bakgrund 
av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många 
icke-bindande lagförslagen från 
kommissionen och dess avdelningar och av 
de europeiska och nationella domstolarnas 
tolkningar, har gett upphov till ett 
komplicerat och svåröverskådligt regelverk 
som skapar allvarliga rättsliga problem, 
särskilt för mindre städer och kommuner 
men även för små och medelstora företag. 
Dessa problem kan inte längre lösas utan 
ökade insatser eller extern juridisk 
rådgivning. Kommissionen uppmanas att 
åtgärda denna situation och att, som ett led 
i initiativet om bättre lagstiftning, 
undersöka konsekvenserna av de 
icke-bindande reglerna, begränsa dem till 
det väsentliga och utvärdera dem mot 
bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 
domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och 
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan inte 
längre lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många 
icke-bindande lagförslagen från 
kommissionen och dess avdelningar och av 
de europeiska domstolarnas tolkningar, har 
gett upphov till ett komplicerat och 
svåröverskådligt regelverk som skapar 
allvarliga rättsliga problem, särskilt för 
mindre städer och kommuner men även för 
små och medelstora företag. Dessa 
problem kan inte längre lösas utan ökade 
insatser eller extern juridisk rådgivning. 
Kommissionen uppmanas att åtgärda denna 
situation och att, som ett led i initiativet om 
bättre lagstiftning, undersöka 
konsekvenserna av de icke-bindande 
reglerna och utvärdera dem mot bakgrund 
av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och med 
beaktande av de fem principer som 
fastställs i 2001 års vitbok om 
styrelseformerna i EU (öppenhet, 
delaktighet, ansvar, effektivitet och 
konsekvens).

Or. en

Ändringsförslag 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 

2. Europaparlamentet beklagar också att 
samspelet mellan den europeiska, 
nationella och regionala lagstiftningen, 
särskilt som en följd av de många icke-
bindande lagförslagen från kommissionen 
och dess avdelningar och av de europeiska 
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domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och 
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan inte 
längre lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

domstolarnas tolkningar, har gett upphov 
till ett komplicerat och svåröverskådligt 
regelverk som skapar allvarliga rättsliga 
problem, särskilt för mindre städer och 
kommuner men även för små och 
medelstora företag. Dessa problem kan inte 
längre lösas utan ökade insatser eller extern 
juridisk rådgivning. Kommissionen 
uppmanas att åtgärda denna situation och 
att, som ett led i initiativet om bättre 
lagstiftning, undersöka konsekvenserna av 
de icke-bindande reglerna och utvärdera 
dem mot bakgrund av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och med 
beaktande av de fem principer som 
fastställs i 2001 års vitbok om 
styrelseformerna i EU (öppenhet, 
delaktighet, ansvar, effektivitet och 
konsekvens).

Or. en

Ändringsförslag 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar att den 
offentliga upphandlaren som en följd av 
denna utveckling ofta måste prioritera 
rättssäkerhet framför politiska behov, och 
med tanke på trycket på de offentliga 
budgetarna ofta måste ge kontraktet till 
eller lägga ut tjänsten på den leverantör 
som har det billigaste erbjudandet, 
snarare än den som lämnar det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Parlamentet befarar att detta kommer att 
försvaga EU:s innovativa bas och globala 
konkurrenskraft, och uppmanar 
kommissionen att åtgärda denna situation 
och utveckla strategiska 
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stimulansåtgärder genom att ge offentliga 
upphandlare möjlighet att ge kontrakt till 
de leverantörer som har de mest 
ekonomiska och kvalitetsmässigt bästa 
erbjudandena.

Or. en

Ändringsförslag 29
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
EU:s initiativ när det gäller offentlig 
upphandling måste samordnas mer 
effektivt, så att man inte bryter mot 
direktiven om offentlig upphandling och 
skapar juridiska problem för användarna. 
Parlamentet efterlyser därför obligatoriska 
samordningsåtgärder inom kommissionen. 
Bland annat bör man skapa en gemensam 
presentation på Internet, så att de relevanta 
reglerna blir lättare att överblicka och mer 
användarvänliga.

3. Europaparlamentet betonar att 
EU:s initiativ när det gäller offentlig 
upphandling måste samordnas mer 
effektivt, så att man inte bryter mot 
direktiven om offentlig upphandling och 
skapar juridiska problem för användarna. 
Parlamentet efterlyser därför obligatoriska 
samordningsåtgärder inom kommissionen, 
under ledning av generaldirektoratet för 
den inre marknaden och de 
tjänsteavdelningar som ansvarar för 
offentlig upphandling, och under 
medverkan av ytterligare relevanta 
generaldirektorat. Parlamentet begär att
man skapar en gemensam presentation på 
Internet, så att de relevanta reglerna blir 
lättare att överblicka och mer 
användarvänliga.

Or. en

Ändringsförslag 30
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 3



PE439.869v01-00 18/81 AM\808736SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
EU:s initiativ när det gäller offentlig 
upphandling måste samordnas mer 
effektivt, så att man inte bryter mot 
direktiven om offentlig upphandling och 
skapar juridiska problem för användarna. 
Parlamentet efterlyser därför obligatoriska 
samordningsåtgärder inom kommissionen. 
Bland annat bör man skapa en gemensam 
presentation på Internet, så att de relevanta 
reglerna blir lättare att överblicka och mer 
användarvänliga.

3. Europaparlamentet betonar att 
EU:s initiativ när det gäller offentlig 
upphandling måste samordnas mer 
effektivt, så att man inte bryter mot 
direktiven om offentlig upphandling och 
skapar juridiska problem för användarna. 
Parlamentet efterlyser därför obligatoriska 
samordningsåtgärder inom kommissionen. 
Bland annat bör man skapa en gemensam 
presentation på Internet och ge 
regelbunden information till de 
upphandlande myndigheterna, så att de 
relevanta reglerna blir lättare att överblicka 
och mer användarvänliga.

Or. ro

Ändringsförslag 31
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet begär att 
kommissionen omedelbart avhjälper 
situationen och tar fram strategiska 
åtgärder för att uppmuntra och ge 
upphandlande instanser befogenheter att 
välja det anbud som är mest ekonomiskt 
och kvalitativt fördelaktigt så att de 
därmed bidrar till EU:s politiska mål om 
innovativ tillväxt med socialt och 
miljömässigt ansvarstagande vilket utgör 
kärnan i strategin Europa 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Catherine Stihler, Claude Moraes
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning där också 
arbetsmarknadens parter ingår och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling (ACPP) och dess 
arbetsresultat samt den roll som spelas av 
den rådgivande kommittén för öppnandet 
av offentlig upphandling (CCO) och dess 
kompetens. Kommissionen uppmanas att 
verka för en balanserad sammansättning 
och ökad öppenhet, både i denna kommitté 
och i den planerade rådgivande kommittén 
för offentlig-privata partnerskap. 
Parlamentet begär att de europeiska 
parlamenten blir ordentligt informerade 
och förses med all tillgänglig information.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en
balanserad sammansättning där 
fackföreningar och företrädare för 
näringslivet, särskilt små och medelstora 
företag, ingår och ökad öppenhet, både i 
denna kommitté och i den planerade 
kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 35
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap.

4. Europaparlamentet beklagar den 
bristande öppenheten när det gäller 
sammansättningen av kommissionens 
interna rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling och dess arbetsresultat. 
Kommissionen uppmanas att verka för en 
balanserad sammansättning och ökad 
öppenhet, både i denna kommitté och i den 
planerade kommittén för offentlig-privata 
partnerskap, och att ge tydliga indikatorer 
för resultaten i varje skede och i slutet av 
processen.
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Or. ro

Ändringsförslag 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka 
konsekvenserna av protokoll 26 för de 
befintliga riktlinjerna, särskilt med 
hänsyn till att artikel 2 i protokoll 26 
lyder: ”Bestämmelserna i fördragen ska 
inte på något sätt påverka 
medlemsstaternas behörighet att 
tillhandahålla, beställa och organisera 
tjänster av allmänt intresse som inte är av 
ekonomisk art.”

Or. en

Ändringsförslag 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
offentliga upphandlingar bör vara öppna 
och tillgängliga för offentlig granskning 
eftersom de gäller offentliga medel, och 
ber kommissionen om ett förtydligande 
för att garantera rättssäkerheten för 
lokala och andra offentliga myndigheter 
och att de kan informera sina medborgare 
om sina avtalsenliga skyldigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att det 
för närvarande är för tidigt att genomföra
en översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta direktivet om prövning av offentlig 
upphandling, så att lagstiftningen om 
offentlig upphandling kan bli mer enhetlig 
framöver. De praktiska konsekvenserna av 
det direktivet kan ännu inte bedömas, 
eftersom det inte införlivats i alla 
medlemsstaters nationella lagstiftning.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och i nära 
samarbete med parlamentet. Parlamentet 
förespråkar att en översyn bör beakta 
helheten och även omfatta direktivet om 
prövning av offentlig upphandling, så att 
lagstiftningen om offentlig upphandling 
kan bli mer enhetlig framöver. De 
praktiska konsekvenserna av det direktivet 
kan ännu inte bedömas, eftersom det inte 
införlivats i alla medlemsstaters nationella 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 39
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att det 

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
utvärdering i efterhand av direktiven om 
offentlig upphandling och ta hänsyn till de 
synpunkter som framförs i detta 
betänkande. Parlamentet förväntar sig att 
alla berörda parter kommer att delta fullt ut 
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för närvarande är för tidigt att genomföra 
en översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta direktivet om prövning av offentlig 
upphandling, så att lagstiftningen om 
offentlig upphandling kan bli mer enhetlig 
framöver. De praktiska konsekvenserna av 
det direktivet kan ännu inte bedömas, 
eftersom det inte införlivats i alla 
medlemsstaters nationella lagstiftning.

i denna översyn och slår fast att det för 
närvarande är för tidigt att genomföra en 
översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta en analys av de nationella 
lagarna om införlivande av direktivet om 
prövning av offentlig upphandling, så att 
lagstiftningen om offentlig upphandling 
kan bli mer enhetlig framöver. De 
praktiska konsekvenserna av det direktivet 
kan ännu inte bedömas, eftersom det inte 
införlivats i alla medlemsstaters nationella 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att det 
för närvarande är för tidigt att genomföra 
en översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta direktivet om prövning av offentlig 
upphandling, så att lagstiftningen om 
offentlig upphandling kan bli mer enhetlig 
framöver. De praktiska konsekvenserna av 
det direktivet kan ännu inte bedömas, 
eftersom det inte införlivats i alla 
medlemsstaters nationella lagstiftning.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att det 
för närvarande är för tidigt att genomföra 
en översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta direktivet om prövning av offentlig 
upphandling, så att lagstiftningen om 
offentlig upphandling kan bli mer enhetlig 
framöver. De praktiska konsekvenserna av 
det direktivet kan ännu inte bedömas, 
eftersom det inte införlivats i alla 
medlemsstaters nationella lagstiftning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
tillämpa relevanta fördragsbestämmelser 
vid offentlig upphandling.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Andreas Schwab

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att 
det för närvarande är för tidigt att 
genomföra en översyn av dessa direktiv. 
När en sådan översyn väl genomförs bör 
den dock även omfatta direktivet om 
prövning av offentlig upphandling, så att 
lagstiftningen om offentlig upphandling 
kan bli mer enhetlig framöver. De 
praktiska konsekvenserna av det direktivet 
kan ännu inte bedömas, eftersom det inte 
införlivats i alla medlemsstaters 
nationella lagstiftning.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid utvärderingen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i alla diskussioner om slutsatserna 
från utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och slår fast att det 

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid översynen av 
direktiven om offentlig upphandling, ta 
hänsyn till de synpunkter som framförs i 
detta betänkande. Parlamentet förväntar sig 
att alla berörda parter kommer att delta 
fullt ut i denna översyn och att den görs i
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för närvarande är för tidigt att genomföra 
en översyn av dessa direktiv. När en sådan 
översyn väl genomförs bör den dock även 
omfatta direktivet om prövning av offentlig 
upphandling, så att lagstiftningen om 
offentlig upphandling kan bli mer enhetlig 
framöver. De praktiska konsekvenserna av 
det direktivet kan ännu inte bedömas, 
eftersom det inte införlivats i alla 
medlemsstaters nationella lagstiftning.

nära samarbete med Europaparlamentet. 
När en sådan översyn väl genomförs bör 
den dock även omfatta direktivet om 
prövning av offentlig upphandling och en 
särskild rättslig ram för tjänstekoncession
så att lagstiftningen om offentlig 
upphandling kan bli mer enhetlig framöver. 
För att få en sammanhållen rättslig ram 
för offentlig upphandling krävs det ett 
ramdirektiv om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse. De praktiska 
konsekvenserna av det direktivet kan ännu 
inte bedömas, eftersom det inte införlivats i 
alla medlemsstaters nationella lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att uppmuntra små och medelstora 
företag (SMF) att delta i offentliga
upphandlingar på marknader i 
tredjeländer och uppmanar kommissionen 
att vidta effektiva åtgärder som försäkrar 
att EU:s företag åtnjuter verklig tillgång 
till marknader i tredjeländer.

Or. el

Ändringsförslag 44
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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5a. Europaparlamentet noterar betydelsen 
av standarder för offentlig upphandling 
eftersom de kan hjälpa offentliga 
upphandlare att nå sina mål och tillåta 
dem att använda beprövade metoder för 
att upphandla produkter och tjänster, 
vilket ger ett mer kostnadseffektivt 
anbudsförfarande och garanterar att 
upphandlingen uppfyller andra politiska 
mål, t.ex. hållbarhet eller inköp från 
småföretag.

Or. en

Ändringsförslag 45
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera möjligheten 
att använda grön offentlig upphandling 
för att främja en hållbar utveckling.

Or. el

Ändringsförslag 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 6 – rubriken

Förslag till resolution Ändringsförslag

Särskilda kommentarer Offentlig-offentligt samarbete

Or. en
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Ändringsförslag 47
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 
1 december 2009, innebär att rätten till 
regionalt och lokalt självstyre erkänns för 
första gången i EU:s primärrätt (artikel 4.2 
i fördraget om Europeiska unionen). 
EU-domstolen har i flera domar åberopat 
rätten till kommunalt självstyre och har
påpekat att den ”möjlighet som offentliga 
myndigheter har att använda sig av egna 
medel för att tillhandahålla offentliga 
tjänster kan utövas i samarbete med andra 
offentliga myndigheter” (C-324/07). 
Parlamentet uppmärksammar också 
domstolens dom (stora avdelningen) av den 
9 juni 2009 i mål C-480/06, där det 
fastställdes att det i 
gemenskapsbestämmelserna inte föreskrivs 
någon skyldighet för offentliga 
myndigheter att använda sig av en särskild 
rättslig form för att gemensamt kunna 
säkerställa att en allmännyttig uppgift 
fullgörs. Parlamentet anser därför att 
offentlig-offentliga partnerskap, t.ex. 
kommunala och inomstatliga samarbeten, 
inte omfattas av lagstiftningen om offentlig 
upphandling när följande kriterier är 
uppfyllda:

6. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 
1 december 2009, innebär att rätten till 
regionalt och lokalt självstyre erkänns för 
första gången i EU:s primärrätt (artikel 4.2 
i fördraget om Europeiska unionen). 
EU-domstolen har påpekat att den 
”möjlighet som offentliga myndigheter har 
att använda sig av egna medel för att 
tillhandahålla offentliga tjänster kan utövas 
i samarbete med andra offentliga 
myndigheter” (C-324/07). Parlamentet 
uppmärksammar också domstolens dom 
(stora avdelningen) av den 9 juni 2009 i 
mål C-480/06, där det fastställdes att det i 
gemenskapsbestämmelserna inte föreskrivs 
någon skyldighet för offentliga 
myndigheter att använda sig av en särskild 
rättslig form för att gemensamt kunna 
säkerställa att en allmännyttig uppgift 
fullgörs. Parlamentet framhåller att 
samarbete mellan offentliga inrättningar 
enligt EU-domstolen endast får 
förekomma utan upphandling under 
mycket speciella förutsättningar, som var 
givna i de olika situationer som rättens 
domar avser. Parlamentet anser därför att 
offentlig-offentliga partnerskap, t.ex. 
kommunala och inomstatliga samarbeten, 
inte omfattas av lagstiftningen om offentlig 
upphandling när följande kriterier är 
uppfyllda:

Or. de

Ändringsförslag 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– En allmännyttig uppgift som åligger alla 
kommuner fullgörs gemensamt.

– En allmännyttig uppgift som åligger alla 
kommuner fullgörs.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– En allmännyttig uppgift som åligger alla 
kommuner fullgörs gemensamt.

– En allmännyttig uppgift som åligger alla 
kommuner fullgörs gemensamt. Därvid ska 
mål som gagnar allmänintresse uppnås
och samarbetet vara en förutsättning för 
att uppgiften över huvud taget ska gå att 
utföra, eller underlätta detta väsentligt.

Or. de

Ändringsförslag 50
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– En allmännyttig uppgift som fullgörs 
gemensamt och åligger samtliga berörda 
parter, och som utgör ett faktiskt 
samarbete i form av ett ömsesidigt 
tjänsteutbyte.

Or. de
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Ändringsförslag 51
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Tjänsteutbytet är kostnadsfritt.

Or. de

Ändringsförslag 52
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Samarbetet får endast syfta till att 
uppnå mål som gagnar allmänintresset. 
Samarbetet måste vara en förutsättning 
för att de berörda parterna över huvud 
taget ska kunna utföra dessa uppgifter, 
eller underlätta detta väsentligt.

Or. de

Ändringsförslag 53
Peter Simon

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Verksamheten utförs huvudsakligen åt 
de berörda offentliga myndigheterna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 54
Peter Simon

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Verksamheten utförs huvudsakligen åt 
de berörda offentliga myndigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 55
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 6 – strecksats 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– De tjänster som samarbetet avser utförs 
utan ersättning. Samarbetet får inte leda 
till några finansiella överföringar mellan 
offentliga partner, och i synnerhet inte till 
att vinst uppkommer.

Or. de

Ändringsförslag 56
Zuzana Roithová

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Mot bakgrund av behovet att 
effektivisera offentliga upphandlingar och 
stärka den offentliga kontrollen av dessa 
och mot bakgrund av målet att effektivt 
bekämpa protektionism och korruption, 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att genomföra (och på en 
enda Internetportal offentliggöra) 
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jämförande analyser av resultaten av 
offentliga upphandlingar som mottar 
ekonomiskt stöd från EU, med särskilt 
fokus på följande indikatorer:
1. Offentliggörande av prisskillnaderna 
mellan det pris som är resultatet av det 
konkurrensutsatta anbudsförfarandet och 
det slutliga priset när arbetet levereras 
(förutsatt att skillnaden är större än 
5 procent av det vinnande budet), 
inklusive offentliggörande av de högsta 
och lägsta priser som erbjudits i detta 
konkurrensutsatta anbudsförfarande.
2. Offentliggörande av jämförbart arbete i 
andra medlemsstater (t.ex. kostnaden för 
att bygga en kilometer motorväg i olika 
medlemsstater).
3. Offentliggörande av fullständig 
information om ägarna till de företag som 
har tilldelats offentliga kontrakt, och i 
fråga om holdingbolag även 
offentliggörande av information om 
ägarna av moderbolag och dotterbolag.
4. Offentliggörande av information om 
återkommande vinnare av 
konkurrensutsatta anbudsförfaranden 
och om ägarna till dessa företag.

Or. cs

Ändringsförslag 57
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att 
kommissionen har förtydligat att inte alla 
åtgärder som vidtas av offentliga 
myndigheter är föremål för upphandling. 
Så länge EU-lagstiftningen inte fordrar 
att det skapas en marknad inom ett visst 
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område är det upp till medlemsstaterna att 
avgöra om och i vilken utsträckning de 
vill utföra offentliga funktioner själva.

Or. en

Ändringsförslag 58
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Slutsatserna från EU-domstolens 
avgörande gäller inte enbart samarbetet 
mellan kommunala myndigheter, utan är 
universella och bör således överföras till 
samarbetet mellan andra upphandlande 
myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 59
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att 
samarbetspotentialen för offentliga 
inrättningar är begränsad, såväl 
geografiskt som när det gäller det antal 
hushåll som sådana samarbeten kan 
beröra.

Or. de

Ändringsförslag 60
Karl-Heinz Florenz
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Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet bekräftar att 
tjänsteutbytets kostnadsfrihet ska tolkas 
strikt. Det får därmed inte ske några som 
helst finansiella överföringar mellan 
berörda parter. I synnerhet får vare sig 
kompensationsbetalningar eller vinster 
förekomma. Parlamentet konstaterar att 
det icke upphandlingspliktiga samarbetet 
mellan kommuner måste begränsas såväl 
geografiskt (till angränsande kommuners 
offentliga inrättningar och myndigheter) 
som funktionellt (till sådan verksamhet 
som är helt nödvändig för att det ska gå 
att utföra den gemensamma uppgiften).

Or. de

Ändringsförslag 61
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Rättsläget på detta område är nu 
tillräckligt klart. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att informera 
om de rättsliga konsekvenserna av dessa 
domar och utgår från att inga 
överklagandeförfaranden kommer att 
inledas i framtiden på dessa områden.

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Domstolens senaste beslut på detta område 
är glädjande. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas därför att på 
bred front informera om de rättsliga 
konsekvenserna av dessa domar och utgår 
från att inga överklagandeförfaranden 
kommer att inledas i framtiden på dessa 
områden.
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Or. fr

Ändringsförslag 62
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Rättsläget på detta område är nu 
tillräckligt klart. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att informera 
om de rättsliga konsekvenserna av dessa 
domar och utgår från att inga 
överklagandeförfaranden kommer att 
inledas i framtiden på dessa områden.

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att informera om de rättsliga 
konsekvenserna av dessa domar. 
Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att, med utgångspunkt från 
EU-domstolens domar, i samråd med 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
fastställa tydliga, obligatoriska och 
bindande kriterier för samarbeten mellan 
kommuner och intern upphandling, och 
att informera om dessa i ett meddelande.

Or. de

Ändringsförslag 63
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 



AM\808736SV.doc 35/81 PE439.869v01-00

SV

kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. Rättsläget 
på detta område är nu tillräckligt klart. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att informera om de rättsliga 
konsekvenserna av dessa domar och utgår 
från att inga överklagandeförfaranden 
kommer att inledas i framtiden på dessa 
områden.

kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. Rättsläget 
på detta område är nu tillräckligt klart. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att informera om de rättsliga 
konsekvenserna av dessa domar och utgår 
från att inga överklagandeförfaranden 
kommer att inledas i framtiden på dessa 
områden. EU-domstolen konstaterar i sin 
dom också att möjligheten för privata 
investerare att köpa in sig under 
giltighetstiden för ett kontrakt som 
tilldelats utan formellt 
upphandlingsförfarande innebär att 
uppdragets grundförutsättningar 
förändras på ett sätt som gör det 
nödvändigt att genomföra en ny 
upphandling. Rättsläget på området är nu 
tillräckligt klart för att det ska gå att 
fastställa bindande kriterier för 
icke upphandlingspliktiga samarbeten 
mellan kommuner och för intern 
upphandling. Kommissionen uppmanas 
att, med utgångspunkt från 
EU-domstolens domar, i samråd med 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
fastställa tydliga, obligatoriska och 
bindande kriterier för 
icke upphandlingspliktiga samarbeten 
mellan kommuner, och för intern 
upphandling, och att informera om dessa 
i ett meddelande. 

Or. de

Ändringsförslag 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av den 

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av 
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10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Rättsläget på detta område är nu 
tillräckligt klart. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att informera 
om de rättsliga konsekvenserna av dessa 
domar och utgår från att inga 
överklagandeförfaranden kommer att 
inledas i framtiden på dessa områden.

den 10 september 2009 i mål C-573/07 
slog fast att en möjlighet för privata 
investerare att köpa in sig i ett f.d. 
offentligt bolag bara kan beaktas om det 
vid den tidpunkten konkret framgår att en 
sådan möjlighet kommer att erbjudas på 
kort sikt. Bestämmelserna på området för 
offentlig-offentligt samarbete har varit 
föremål för viktig utveckling på grund av 
EU-domstolens rättspraxis, och därför
uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att informera om de 
rättsliga konsekvenserna av dessa domar.

Or. en

Ändringsförslag 65
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU domstolen i sin dom av den
10 september 2009 i mål C-573/07 slog 
fast att en möjlighet för privata investerare 
att köpa in sig i ett f.d. offentligt bolag bara 
kan beaktas om det vid den tidpunkten 
konkret framgår att en sådan möjlighet 
kommer att erbjudas på kort sikt. 
Rättsläget på detta område är nu 
tillräckligt klart. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att informera 
om de rättsliga konsekvenserna av dessa 
domar och utgår från att inga 
överklagandeförfaranden kommer att 
inledas i framtiden på dessa områden.

7. Europaparlamentet påpekar att 
EU-domstolen i sin dom av 
den 10 september 2009 i mål C-573/07 
slog fast att en möjlighet för privata 
investerare att köpa in sig i ett f.d. 
offentligt bolag bara kan beaktas om det 
offentligägda bolagets karaktär förändras 
under kontraktets giltighetstid och 
därmed utgör en ändring av ett 
grundläggande villkor för kontraktet och 
fordrar ett nytt anbudsförfarande.
Bestämmelserna på området för 
offentlig-offentligt samarbete har varit 
föremål för viktig utveckling på grund av 
EU-domstolens rättspraxis, och därför
uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att informera om de 
rättsliga konsekvenserna av dessa domar.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 8 – rubrik (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Tjänstekoncessioner

Or. en

Ändringsförslag 67
Frank Engel

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det 
tveksamt om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av 
den 19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. I och med direktiven 
från 2004 om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 68
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Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det 
tveksamt om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta 
vederbörlig hänsyn till dem bara om
utvärderingen visar att en juridisk 
definition behövs. I och med direktiven 
från 2004 om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” utvecklats, ytterligare 
förtydliganden skulle dock vara till hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 69
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
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tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

tjänstekoncessioner. Därför är det ytterst
tveksamt om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats. Det finns inget behov av 
lagstiftning i form av ett europeiskt 
tjänstekoncessionsdirektiv.

Or. de

Ändringsförslag 70
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande 
rättspraxis har arbetet med att definiera 
termen ”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Parlamentet förväntar sig 
att kommissionen drar lärdom av de 
misslyckade offentlig-privata 
partnerskapen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
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utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats. Det vore emellertid önskvärt att 
det utarbetas bestämmelser för hur 
upphandlingsmeddelanden avseende 
tjänstekoncessioner ska publiceras. 

Or. de

Ändringsförslag 73
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det 
tveksamt om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Vid en framtida 
omarbetning av direktiven om offentlig 
upphandling bör tjänstekoncession 
omfattas av särskild lagstiftning som 
bygger på definitionen av termen och på 
dess status enligt direktiven från 2004 om 
offentlig upphandling och kompletteras 
med EU-domstolens rättspraxis.
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avslutats.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Hänsyn måste tas både till 
komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och 
rättstraditioner när det gäller 
tjänstekoncessioner. Därför är det tveksamt 
om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

9. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 
19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap och ser med 
stort intresse fram emot den berörda 
utvärderingen. Parlamentet förväntar sig 
att kommissionen drar lärdom av 
misslyckade offentlig-privata partnerskap.
Hänsyn måste tas både till komplexiteten i 
förfarandena och till medlemsstaternas 
olika rättskulturer och rättstraditioner när 
det gäller tjänstekoncessioner. Därför är 
det tveksamt om ett förslag till rättsakt om 
tjänstekoncessioner skulle tillföra något 
mervärde. I och med direktiven från 2004 
om offentlig upphandling och 
EU-domstolens kompletterande rättspraxis 
har arbetet med att definiera termen 
”tjänstekoncession” och fastställa 
regelverket för dessa koncessioner 
avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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9a. Europaparlamentet anser att 
offentliga kontrakt rör offentliga medel 
och att dessa kontrakt därför bör vara 
öppna för insyn från allmänheten. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
klargöra detta så att lokala och andra 
offentliga myndigheter kan se till att de 
kan informera sina medborgare om de 
avtalsförpliktelser som ingås. 

Or. en

Ändringsförslag 76
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet understryker att 
offentlig upphandling ska genomföras 
under förhållanden av öppenhet och 
likabehandling för alla berörda parter och 
där det avgörande kriteriet för projektet är 
förhållandet mellan pris och prestanda så 
att det bästa anbudet tas i beaktande och 
inte uteslutande det billigaste anbudet.

Or. el

Ändringsförslag 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 10 – rubrik (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Offentlig-privata partnerskap 

Or. en
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Ändringsförslag 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 10 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Det privata företaget måste väljas ut 
genom ett offentligt förfarande efter 
granskning av de finansiella, tekniska, 
driftsmässiga och förvaltningstekniska 
kraven samt egenskaperna hos anbudet för 
den tjänst som ska utföras.

– Det privata företaget måste väljas ut 
genom ett öppet förfarande, där avtalet 
offentliggörs i förväg, efter granskning av 
de finansiella, tekniska, driftsmässiga och 
förvaltningstekniska kraven samt 
egenskaperna hos anbudet för den tjänst 
som ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 79
Frank Engel

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet insisterar på att 
alla förslag till rättsakter som rör 
tjänstekoncessioner är motiverade endast 
om deras syfte är att avhjälpa 
snedvridningar av den inre marknadens 
funktion, att inga sådana snedvridningar 
ännu har identifierats och att en rättsakt 
om tjänstekoncessioner därför är onödig 
så länge den inte är inriktad på 
identifierbara förbättringar av den inre 
marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 80
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Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att mot bakgrund av dess 
meddelande av den 19 november 2009 
förespråka ett mer nyanserat synsätt på 
utnyttjandet av offentlig-privata 
partnerskap även ta hänsyn till de 
svårigheter som ibland uppstår. De 
offentlig-privata partnerskapen kan dock 
innebära en lösning vid stora 
infrastrukturprojekt, under förutsättning 
att kostnaderna och kvaliteten på 
tjänsterna för användarna och 
lönsamheten för företagen balanseras mot 
varandra. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka sådana 
parternskaps realekonomiska fördelar på 
lång sikt för den offentliga sektorn och 
staten inom de berörda sektorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar 
emellertid att den senaste finanskrisen 
har kastat nytt ljus över hur de 
offentlig-privata partnerskapen ofta 
finansieras och de finansiella riskerna 
delas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en korrekt 
utvärdering av de finansiella risker som 
följer av inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap.
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Or. en

Ändringsförslag 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 11 – rubrik (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Stadsplanering/stadsutveckling

Or. en

Ändringsförslag 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet ser med stort 
intresse fram emot EU-domstolens dom i 
mål C-451/08 och hoppas att den kommer 
att bringa klarhet i de omtvistade frågorna 
på stadsplaneringsområdet. Parlamentet 
delar den uppfattning som EU-domstolens 
generaladvokat uttryckte den 
17 november 2009 i detta mål:
”Direktivets omfattande och ambitiösa 
syften, vilka visserligen ska hållas i minnet 
vid tolkningen av direktivet, ska dock inte
anses innebära att direktivets 
tillämpningsområde kan utvidgas utan 
begränsningar, med stöd av målet med 
denna rättsakt” (punkt 35). Annars riskerar 
man att ”all stadsplaneringsverksamhet 
lyder under direktivets bestämmelser: 
åtgärder som reglerar möjligheterna att 
uppföra bygganläggningar förändrar 
nämligen per definition, även på ett 
väsentligt sätt, värdet på den mark som de 

11. Europaparlamentet ser med stort 
intresse fram emot EU-domstolens dom i 
mål C-451/08 och hoppas att den kommer 
att bringa klarhet i de omtvistade frågorna 
på stadsplaneringsområdet. Parlamentet 
anser dock att direktivets omfattande och 
ambitiösa syften, vilka visserligen ska 
hållas i minnet vid tolkningen av direktivet, 
inte ska anses innebära att direktivets 
tillämpningsområde kan utvidgas utan 
begränsningar, med stöd av målet med 
denna rättsakt. Annars riskerar man att all 
stadsplaneringsverksamhet lyder under 
direktivets bestämmelser: åtgärder som 
reglerar möjligheterna att uppföra 
bygganläggningar förändrar nämligen per 
definition, även på ett väsentligt sätt, 
värdet på den mark som de avser.
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avser” (punkt 36).

Or. en

Ändringsförslag 84
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet ser med stort 
intresse fram emot EU-domstolens dom i 
mål C-451/08 och hoppas att den kommer 
att bringa klarhet i de omtvistade frågorna 
på stadsplaneringsområdet. Parlamentet 
delar den uppfattning som EU-domstolens 
generaladvokat uttryckte den 
17 november 2009 i detta mål: ”Direktivets 
omfattande och ambitiösa syften, vilka 
visserligen ska hållas i minnet vid 
tolkningen av direktivet, ska dock inte 
anses innebära att direktivets 
tillämpningsområde kan utvidgas utan 
begränsningar, med stöd av målet med 
denna rättsakt” (punkt 35). Annars riskerar 
man att ”all stadsplaneringsverksamhet 
lyder under direktivets bestämmelser: 
åtgärder som reglerar möjligheterna att 
uppföra bygganläggningar förändrar 
nämligen per definition, även på ett 
väsentligt sätt, värdet på den mark som de 
avser” (punkt 36).

11. Europaparlamentet ser med stort 
intresse fram emot EU-domstolens dom i 
mål C-451/08 och hoppas att den kommer 
att bringa klarhet i de omtvistade frågorna 
på stadsplaneringsområdet. Lagstiftningen 
om offentlig upphandling har på senare 
år alltmer kommit att beröra områden 
som inte har med upphandling i samband 
med myndighetsutövning att göra. 
Parlamentet önskar därför att 
upphandlingens karaktär liksom tidigare 
tillmäts en större betydelse då 
upphandlingslagstiftningen tillämpas.
Parlamentet delar den uppfattning som 
EU-domstolens generaladvokat uttryckte 
den 17 november 2009 i detta mål: 
”Direktivets omfattande och ambitiösa 
syften, vilka visserligen ska hållas i minnet 
vid tolkningen av direktivet, ska dock inte 
anses innebära att direktivets 
tillämpningsområde kan utvidgas utan 
begränsningar, med stöd av målet med 
denna rättsakt” (punkt 35). Annars riskerar 
man att ”all stadsplaneringsverksamhet 
lyder under direktivets bestämmelser: 
åtgärder som reglerar möjligheterna att 
uppföra bygganläggningar förändrar 
nämligen per definition, även på ett 
väsentligt sätt, värdet på den mark som de 
avser” (punkt 36).

Or. de
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Ändringsförslag 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 12 – rubrik (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Upphandling under gränsen

Or. en

Ändringsförslag 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är en part i den 
talan som väckts inför EU-domstolen mot 
kommissionens tolkningsmeddelande av 
den 1 augusti 2006 om gemenskapsrättens 
tillämplighet på upphandlingskontrakt som 
inte, eller bara delvis, omfattas av 
direktiven om offentlig upphandling. 
Parlamentet hoppas att domstolen snart kan 
komma fram till ett beslut.

12. Europaparlamentet är en part i målet 
Tyskland mot kommissionen som väckts 
inför EU-domstolen mot kommissionens 
tolkningsmeddelande av den 
1 augusti 2006 om gemenskapsrättens 
tillämplighet på upphandlingskontrakt som 
inte, eller bara delvis, omfattas av 
direktiven om offentlig upphandling. 
Parlamentet hoppas att domstolen snart kan 
komma fram till ett beslut.

Or. en

Ändringsförslag 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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Mikroföretag och små och medelstora 
företag
12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera vilken 
påverkan direktiven om offentlig 
upphandling har på mikroföretag och 
små och medelstora företag, särskilt i 
deras roll som underentreprenörer, och 
att inför en framtida översyn av direktiven 
bedöma om vi behöver fler regler för 
tilldelningen av underentreprenadavtal 
för att särskilt undvika att små och 
medelstora företag och 
underentreprenörer får sämre villkor än 
huvudentreprenören i det offentliga 
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara mer flexibel i 
hanteringen av det krav som anges i 
artikel 9.3 i direktiv 2004/18/EG där det 
föreskrivs att ”ingen 
byggnadsentreprenad eller planerat köp 
av en viss mängd varor och/eller tjänster 
får delas upp i avsikt att kringgå 
tillämpningen av detta direktiv”, för att 
göra det möjligt för små och medelstora 
företag att delta i all offentlig 
upphandling. 

Or. en

Ändringsförslag 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förenkla förfarandena 
för offentlig upphandling så att både 
lokala myndigheter och företag slipper 
lägga mycket tid och pengar på ren 
byråkrati. Parlamentet betonar att om 
förfarandena förenklas kommer de små 
och medelstora företagen att få bättre 
tillgång och de kommer att kunna delta på 
ett rättvisare sätt.

Or. en

Ändringsförslag 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 12c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet anser att 
underentreprenader är ett sätt att 
organisera arbetet som passar för de 
specialiserade aspekterna på utförandet 
av arbeten, och betonar att 
underentreprenadavtal måste uppfylla 
alla skyldigheter som åläggs 
huvudentreprenörerna, särskilt när det 
gäller arbetsrätt och säkerhet. Med detta i 
åtanke vore det tillrådligt att koppla 
entreprenörens och underentreprenörens 
ansvar till varandra.

Or. en

Ändringsförslag 91
Andreas Schwab
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Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet rekommenderar 
att alternativa eller avvikande anbud ska 
accepteras systematiskt. 
Upphandlingsvillkoren, och i synnerhet 
accepterandet av alternativa anbud, är 
avgörande för att främja och sprida 
innovativa lösningar. 
Behovsbeskrivningar som specificerar 
önskade tjänster och funktioner, och som 
uttryckligen accepterar avvikande anbud, 
gör det möjligt för anbudsgivare att 
föreslå innovativa lösningar.

Or. de

Ändringsförslag 92
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att skapa en 
Internetportal för all information om 
offentlig upphandling som kan utgöra ett 
viktigt övergripande nätverk för alla
anbudsinfordringar. Syftet med portalen 
ska vara att ge företagen utbildning, 
information och vägledning kring 
upphandlingar och klargöra de gällande 
rättsliga ramarna, framför allt för SMF 
(som vanligtvis inte har så stora 
personella resurser eller specialiserade 
administrativa resurser i fråga om 
terminologi och förfaranden kring 
offentlig upphandling). Specialiserade 
informationspunkter kunde också hjälpa 
företagen att bedöma sina reella 
förutsättningar att uppfylla villkoren i 
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anbudet och i förekommande fall fylla i 
deras anbudshandlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 13 – rubrik (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Grön upphandling

Or. en

Ändringsförslag 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimat- och miljöskyddet, 
energieffektiviteten och 
innovationsklimatet och vidhåller att de 
offentliga myndigheterna bör uppmuntras 
och ges möjlighet att basera den offentliga 
upphandlingen på miljömässiga, sociala 
och andra kriterier. Parlamentet välkomnar 
de praktiska åtgärder som vidtagits för att 
hjälpa myndigheterna och andra offentliga 
organ att genomföra en hållbar 
upphandling.
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Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process 
kan mycket väl bli lyckad, inte minst när 
det gäller de sociala kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 95
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process 
kan mycket väl bli lyckad, inte minst när 
det gäller de sociala kriterierna.

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling.

Or. de

Ändringsförslag 96
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Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
uppmanar kommissionen att förtydliga att 
de offentliga myndigheterna har möjlighet 
att basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga kriterier (exempelvis 
hållbart resursutnyttjande), sociala
kriterier (exempelvis kollektivavtalsenliga 
lönenivåer) och andra kriterier. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att
utarbeta riktlinjer eller andra praktiska 
åtgärder för att hjälpa myndigheterna och 
andra offentliga organ att genomföra en 
hållbar upphandling och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
anordna utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
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för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
ännu inte har offentliggjort en guide för 
socialt ansvarsfull offentlig upphandling 
och välkomnar de praktiska åtgärder som 
vidtagits för att hjälpa myndigheterna och 
andra offentliga organ att genomföra en 
hållbar upphandling och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att
utveckla målsättningar och mål för att 
integrera sociala kriterier i offentliga 
avtal, förstärkt av utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 98
Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
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myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process 
kan mycket väl bli lyckad, inte minst när 
det gäller de sociala kriterierna.

myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna och de 
berörda parterna deltar i det fortsatta 
arbetet med att utarbeta de relevanta 
kriterierna. Förutsättningen för en 
genomförbar lösning är att man får 
berörda parter, och särskilt de branscher i 
näringslivet som berörs, att delta. Detta 
gäller i synnerhet de sociala kriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 99
Evelyne Gebhardt

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
fortfarande inte har offentliggjort några
riktlinjer för hur offentlig upphandling 
kan bedrivas på ett socialt rättvist och 
miljövänligt sätt. Parlamentet välkomnar 
de praktiska åtgärder som vidtagits för att 
hjälpa myndigheterna och andra offentliga 
organ att genomföra en hållbar 
upphandling och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att utarbeta mål och 
strategier för hur sociala kriterier kan 
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fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

införlivas i den offentliga upphandlingen, 
och att i denna anda anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
ännu inte har offentliggjort några 
riktlinjer för socialt ansvarsfull offentlig 
upphandling och välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
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mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 101
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet samt
stimulerar konkurrensen, och vidhåller att 
de offentliga myndigheterna bör 
uppmuntras och ges möjlighet att basera 
den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att ofta anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna och lokala 
myndigheter deltar i det fortsatta arbetet 
med att utarbeta de relevanta kriterierna. 
En sådan process kan mycket väl bli 
lyckad, inte minst när det gäller de sociala 
kriterierna.

Or. ro

Ändringsförslag 102
Konstantinos Poupakis
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
bör uppmuntras och ges möjlighet att 
basera den offentliga upphandlingen på 
miljömässiga, sociala och andra kriterier. 
Parlamentet välkomnar de praktiska 
åtgärder som vidtagits för att hjälpa 
myndigheterna och andra offentliga organ 
att genomföra en hållbar upphandling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anordna 
utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

13. Europaparlamentet konstaterar att den 
offentliga upphandlingen har stor betydelse 
för klimatskyddet, energieffektiviteten, 
miljön och innovationsklimatet och 
vidhåller att de offentliga myndigheterna 
ska lägga särskilt stor vikt vid att beakta 
miljömässiga, sociala och andra kriterier
vid offentlig upphandling. Parlamentet 
välkomnar de praktiska åtgärder som 
vidtagits för att hjälpa myndigheterna och 
andra offentliga organ att genomföra en 
hållbar upphandling och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
anordna utbildningskurser och 
informationskampanjer för att öka 
medvetenheten om denna fråga. 
Parlamentet stöder tanken på en öppen 
process där medlemsstaterna deltar i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta de 
relevanta kriterierna. En sådan process kan 
mycket väl bli lyckad, inte minst när det 
gäller de sociala kriterierna.

Or. el

Ändringsförslag 103
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen aktivt bör stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för att 
integrera sociala kriterier i offentlig 
upphandling, med utgångspunkt i 
ILO-konventionernas kriterier, särskilt 
konventionerna 87 och 98 om rätten att 
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ansluta sig till fackföreningar och rätten 
att ingå kollektivavtal, 29 och 105 för 
fördömande av tvångsarbete, 100 och 111 
om lika lön för lika arbete och 
fördömande av diskriminering, 138 om 
barnarbete samt 94 om sociala kriterier 
vid upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen aktivt bör stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för att 
integrera sociala kriterier i offentlig 
upphandling, och att de viktiga sociala 
hänsyn som gäller för offentlig 
upphandling innefattar följande:
– Jämställdhet mellan män och kvinnor, i 
enlighet med kommissionens meddelande, 
(KOM(2007)0424) om utjämnande av 
löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män.
– Social sammanhållning, särskilt 
integrering av respekt för de 
grundläggande rättigheterna såsom de 
beskrivs i de viktigaste 
ILO-konventionerna.
– Likvärdiga löner, i enlighet med 
kommissionens yttrande om likvärdiga 
löner (KOM(1993)0388) och 
ILO:s agenda om anständigt arbete.
– Respekt för kollektivavtal, i enlighet 
med artikel 2.1 a i ILO-konvention 94.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att 
harmonisera märkningarna och de 
kriterier som ligger till grund för dem.
Parlamentet förväntar sig att 
medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna 
av att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

14. Europaparlamentet betonar att det 
kraftigt skulle underlätta öppenheten i 
offentliga upphandlingsförfaranden om 
staterna använde samma 
hållbarhetskriterier som används för olika 
märkningar och begär därför att det 
skapas en databas, så att man vid alla 
offentliga upphandlingar kan tillämpa 
kriterier som ligger till grund för de olika 
hållbarhetssäkringssystemen eller 
märkningarna och så att offentliga 
myndigheter kan kontrollera 
efterlevnaden av de aktuella kriterierna. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas med eftertryck att anordna 
utbildningskurser och kampanjer för att 
öka medvetenheten hos lokala 
myndigheter och politiska beslutsfattare 
samt att inkludera andra intressenter, 
särskilt sociala icke-statliga 
organisationer som erbjuder sociala 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 106
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
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som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna av 
att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem för att underlätta 
användningen av dem inom offentlig 
upphandling. Parlamentet förväntar sig att 
medlemsstaterna involveras fullt ut i denna 
process. Denna bottom-up-process bör ta 
hänsyn till den värdefulla erfarenhet och 
kunskap som ofta finns på lokal, regional 
och nationell nivå. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna av 
att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att 
harmonisera märkningarna och de 
kriterier som ligger till grund för dem. 
Parlamentet förväntar sig att 
medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna 
av att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas för standarder, bland annat 
dem som avser miljömässiga och sociala 
kriterier, som ska ställas till de offentliga 
myndigheternas förfogande. Denna 
databas ska garantera att upphandlare får
tillräcklig vägledning och en tydlig 
uppsättning regler när de upprättar anbud 
för att enkelt kontrollera efterlevnaden av 
den relevanta standarden.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna av 
att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna och berörda 
aktörer involveras fullt ut i denna process. 
Samtidigt belyser parlamentet de negativa 
konsekvenserna av att marknader 
fragmenteras av olika regionala, nationella, 
europeiska och internationella märkningar, 
särskilt inom innovation och forskning.

Or. de

Ändringsförslag 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det 
skapas en databas, så att man vid alla 
offentliga upphandlingar kan tillämpa de 
kriterier som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att successivt vidta åtgärder 
på europeisk och internationell nivå för att 
harmonisera märkningarna och de kriterier 
som ligger till grund för dem. Parlamentet 
förväntar sig att medlemsstaterna och alla 
intressenter involveras fullt ut i denna 
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märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna av 
att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

process. Parlamentet belyser vidare de 
negativa konsekvenserna av att marknader 
fragmenteras av många olika regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
märkningar, särskilt inom innovation och 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 110
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna involveras fullt ut i 
denna process. Samtidigt belyser 
parlamentet de negativa konsekvenserna av 
att marknader fragmenteras av olika 
regionala, nationella, europeiska och 
internationella märkningar, särskilt inom 
innovation och forskning.

14. Europaparlamentet begär att det skapas 
en databas, så att man vid alla offentliga 
upphandlingar kan tillämpa de kriterier 
som ligger till grund för de olika 
märkningarna. Kommissionen uppmanas 
att successivt vidta åtgärder på europeisk 
och internationell nivå för att harmonisera 
märkningarna och de kriterier som ligger 
till grund för dem. Parlamentet förväntar 
sig att medlemsstaterna och berörda parter 
involveras fullt ut i denna process. 
Samtidigt belyser parlamentet de negativa 
konsekvenserna av att marknader 
fragmenteras av olika regionala, nationella, 
europeiska och internationella märkningar, 
särskilt inom innovation och forskning.

Or. de

Ändringsförslag 111
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 15 – rubrik (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Socialt ansvarsfull upphandling

Or. en

Ändringsförslag 112
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

15. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamhet mot offentliga 
upphandlingars stora betydelse för att 
uppnå EU:s sociala mål och föra den 
hållbara utvecklingen framåt och betonar 
att det saknas tydliga bestämmelser när det 
gäller socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig på ett konstruktivt sätt genom 
att ta fram handböcker. Parlamentet noterar 
de ändringar i lagstiftningen på detta 
område som införts genom 
Lissabonfördraget och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och förväntar 
sig att kommissionen genomför de 
relevanta bestämmelserna på lämpligt sätt. 
Det underliggande problemet är att när de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen kan de oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av de aktuella kriterierna. 
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Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp för att skapa system för 
hållbarhetssäkring och att stödja 
instrument som kan användas för att styrka 
att leveranskedjorna är pålitliga.

Or. en

Ändringsförslag 113
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

15. Europaparlamentet noterar att 
offentliga upphandlingar har stor 
betydelse för att uppnå EU:s sociala mål 
och föra den hållbara utvecklingen 
framåt. Parlamentet betonar att det saknas 
tydliga bestämmelser när det gäller socialt 
ansvarsfull upphandling och uppmanar 
kommissionen att vara behjälplig genom 
att ta fram handböcker och snarast 
offentliggöra riktlinjer för hur sociala 
hänsyn ska kunna tas vid offentlig 
upphandling. Parlamentet noterar de 
ändringar i lagstiftningen på detta område 
som införts genom Lissabonfördraget och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och förväntar sig att kommissionen 
genomför de relevanta bestämmelserna på 
lämpligt sätt. EU:s nya rättsliga ram 
stärker legitimiteten i 
ILO:s konvention 94 om klausuler om 
arbetsförhållanden i kontrakt där en 
offentlig myndighet är part, och de 
medlemsstater som ännu inte har 
ratificerat konventionen bör uppmanas att 
göra det. Det underliggande problemet är 
att de sociala kriterierna huvudsakligen 
gäller tillverkningsprocessen. De kan oftast 
inte bedömas enbart med hjälp av 
slutprodukten och är svåra att kontrollera 
vid globaliserad produktion med komplexa 
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leveranskedjor. Parlamentet förväntar sig 
därför att detaljerade och kontrollerbara 
kriterier och en databas med 
produktspecifika kriterier tas fram även för 
en socialt ansvarsfull upphandling. 
Parlamentet noterar de svårigheter som de 
upphandlande myndigheterna har, och de 
kostnader de drar på sig, när de 
kontrollerar efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker
och kriterier för ”kvalitetsarbete” till stöd 
för de offentliga myndigheternas 
integrering av sysselsättningsrelaterade 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Parlamentet anser att den nya 
EU-rättsliga ramen stärker legitimiteten 
hos ILO-konvention 94 om klausuler om 
arbetsförhållanden i offentliga avtal och 
att de medlemsstater som ännu inte har 
ratificerat konventionen bör uppmuntras 
att göra det. Det underliggande problemet 
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svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

är att de sociala kriterierna huvudsakligen 
gäller tillverkningsprocessen. De kan oftast 
inte bedömas enbart med hjälp av 
slutprodukten och är svåra att kontrollera 
vid globaliserad produktion med komplexa 
leveranskedjor. Parlamentet förväntar sig 
därför att detaljerade och kontrollerbara 
kriterier och en databas med 
produktspecifika kriterier tas fram även för 
en socialt ansvarsfull upphandling. 
Parlamentet noterar de svårigheter som de 
upphandlande myndigheterna har, och de 
kostnader de drar på sig, när de 
kontrollerar efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga samt att 
hjälpa medlemsstaterna att övervaka och 
utvärdera de offentliga 
upphandlingsprocessernas påverkan på 
kvaliteten hos varor och tjänster samt 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Evelyne Gebhardt

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker
och fastställa kriterier för bra arbete, som 
främjar beaktandet av 
sysselsättningsaspekter vid 
upphandlingen. Parlamentet noterar de 
ändringar i lagstiftningen på detta område 
som införts genom Lissabonfördraget och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
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sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

och förväntar sig att kommissionen 
genomför de relevanta bestämmelserna på 
lämpligt sätt. Den nya 
gemenskapsrättsliga ramen ger en stärkt 
legitimitet åt ILO-konvention 94 om 
arbetsförhållanden vid offentlig 
upphandling. Det underliggande 
problemet är att de sociala kriterierna 
huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja 
medlemsstaterna i deras övervakning och 
utvärdering av hur 
upphandlingsförfarandena påverkar 
varors och tjänsters kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 



PE439.869v01-00 70/81 AM\808736SV.doc

SV

behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

behjälplig genom att ta fram handböcker
och kriterier för ”kvalitetsarbete” till stöd 
för de offentliga myndigheternas 
integrering av sysselsättningsrelaterade 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. 
Parlamentet anser att den nya EU-rättsliga 
ramen stärker legitimiteten hos 
ILO-konvention 94 om klausuler om 
arbetsförhållanden i offentliga avtal och 
att de medlemsstater som ännu inte har 
ratificerat konventionen bör uppmuntras 
att göra det. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja medlemsstaterna 
i deras övervakning och utvärdering av
hur de offentliga 
upphandlingsprocesserna påverkar varors
och tjänsters kvalitet samt 
sysselsättningen. Det underliggande 
problemet är att de sociala kriterierna 
huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

Or. en

Ändringsförslag 117
Wim Van De Camp

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 118
Anna Hedh

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
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uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor.
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att upphandlande 
myndighet ska tillse att den tar ansvar för 
inte bara sina kontrakterade leverantörer 
utan även anlitade 
underentreprenörer/underleverantörer i 
flera led.

Or. sv

Ändringsförslag 119
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
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behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en harmoniserad databas med 
produktspecifika kriterier tas fram även för 
en socialt ansvarsfull upphandling. 
Parlamentet noterar de svårigheter som de 
upphandlande myndigheterna har, och de 
kostnader de drar på sig, när de 
kontrollerar efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

Or. ro

Ändringsförslag 120
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker. 
Parlamentet noterar de ändringar i 
lagstiftningen på detta område som införts 
genom Lissabonfördraget och stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 

15. Europaparlamentet betonar att det 
saknas tydliga bestämmelser när det gäller 
socialt ansvarsfull upphandling och 
uppmanar kommissionen att vara 
behjälplig genom att ta fram handböcker 
utan rättsverkan. Parlamentet noterar de 
ändringar i lagstiftningen på detta område 
som införts genom Lissabonfördraget och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
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förväntar sig att kommissionen genomför 
de relevanta bestämmelserna på lämpligt 
sätt. Det underliggande problemet är att de 
sociala kriterierna huvudsakligen gäller 
tillverkningsprocessen. De kan oftast inte 
bedömas enbart med hjälp av slutprodukten 
och är svåra att kontrollera vid globaliserad 
produktion med komplexa leveranskedjor. 
Parlamentet förväntar sig därför att 
detaljerade och kontrollerbara kriterier och 
en databas med produktspecifika kriterier 
tas fram även för en socialt ansvarsfull 
upphandling. Parlamentet noterar de 
svårigheter som de upphandlande 
myndigheterna har, och de kostnader de 
drar på sig, när de kontrollerar 
efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

och förväntar sig att kommissionen 
genomför de relevanta bestämmelserna på 
lämpligt sätt. Det underliggande problemet 
är att de sociala kriterierna huvudsakligen 
gäller tillverkningsprocessen. De kan oftast 
inte bedömas enbart med hjälp av 
slutprodukten och är svåra att kontrollera 
vid globaliserad produktion med komplexa 
leveranskedjor. Parlamentet förväntar sig 
därför att detaljerade och kontrollerbara 
kriterier och en databas med 
produktspecifika kriterier tas fram även för 
en socialt ansvarsfull upphandling. 
Parlamentet noterar de svårigheter som de 
upphandlande myndigheterna har, och de 
kostnader de drar på sig, när de 
kontrollerar efterlevnaden av kriterierna. 
Kommissionen uppmanas att erbjuda 
lämplig hjälp och att främja instrument 
som kan användas för att styrka att 
leveranskedjorna är pålitliga.

Or. de

Ändringsförslag 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Praktisk hjälp: Databas och 
utbildningskurser
Europaparlamentet kräver utveckling av 
en databas som uppdateras frekvent så att 
de kriterier som ligger till grund för de 
olika märkningarna eller systemen för
hållbarhetssäkring kan användas för 
offentlig upphandling och så att offentliga 
myndigheter kan kontrollera 
efterlevnaden av de aktuella kriterierna. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck 
kommissionen och medlemsstaterna att 
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anordna utbildningskurser och 
kampanjer för att öka medvetenheten hos 
lokala myndigheter och politiska 
beslutsfattare samt att inkludera andra 
berörda parter, särskilt leverantörer av 
sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 122
Cornelis De Jong

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar att 
protokollet om tjänster av allmänt intresse 
som bifogas till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
en hög nivå på säkerhet och prisvärdhet, 
likabehandling och främjande av allmän 
tillgång och användarrättigheter hos 
dessa tjänster. Parlamentet betonar att 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är 
en EU-rättslig kategori som innebär ett 
undantag till konkurrensreglerna till 
förmån för en proportionerlig strävan att 
uppfylla mål av allmänt intresse från 
privata företag. Parlamentet erkänner att 
det ankommer på medlemsstaternas 
offentliga myndigheter att besluta om de 
ska erbjuda dessa tjänster direkt genom 
sin egen förvaltning eller om de ska 
anförtro en tredje part (en privat eller 
offentlig enhet) tjänsten. Om en tredje 
part väljs ska reglerna om offentlig 
upphandling generellt gälla. Parlamentet 
betonar att kommissionen aktivt bör 
stödja medlemsstaterna i deras 
integrering av unionens gemensamma 
värderingar med avseende på tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse i sin 
reglering av offentliga upphandlingar.



PE439.869v01-00 76/81 AM\808736SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 123
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet upprepar det
krav som framfördes i betänkandet från 
februari 2009, nämligen att 
kommissionen ska tillhandahålla en 
handbok om prekommersiell 
upphandling, vilken bör innehålla 
praktiska exempel på fördelning av risker 
och förmåner enligt marknadsvillkoren. 
Parlamentet anser dessutom att 
immateriella rättigheter måste tillfalla de 
företag som deltar i den prekommersiella 
upphandlingen, vilket skulle främja
förståelsen hos de offentliga 
myndigheterna och uppmuntra 
leverantörer att engagera sig i 
prekommersiella 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 124
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet välkomnar 
Europeiska kommissionens 
Emas-hjälplinje som ger praktisk 
information och stöd till företag och 
andra organisationer för att utvärdera, 
rapportera och förbättra sina 
miljöprestationer i samband med offentlig 
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upphandling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att utveckla en 
mer generisk Internetportal som skulle 
kunna erbjuda praktiska råd och stöd åt 
dem som använder den offentliga 
upphandlingsprocessen, särskilt de 
aktörer som är inblandade i komplexa och 
gemensamma upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 125
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 15c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Europaparlamentet konstaterar att 
små och medelstora företag har haft svårt 
att komma in på 
upphandlingsmarknaderna och att mer 
bör göras för att utveckla en 
”SMF-strategi”. Som en del av denna 
strategi uppmanas därför 
medlemsstaterna att samarbeta med de 
upphandlande myndigheterna för att 
uppmuntra möjligheterna till 
underentreprenader där så är lämpligt, 
utveckla och sprida bästa praxis, undvika 
alltför reglerade processer för 
kvalificering, använda standarder i 
anbudshandlingar för att se till att 
leverantörerna inte måste börja om från 
början och etablera en central 
annonsportal för avtal. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen att 
överblicka medlemsstaternas initiativ 
inom detta område och uppmuntra en 
vidare spridning av kodexen för bästa 
praxis i småföretagsakten för Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra offentliga 
myndigheter att använda kriterier för 
rättvis handel i sina offentliga 
upphandlingar och inköpsprinciper på 
grundval av den definition av rättvis 
handel som erkändes i 
Europaparlamentets resolution om rättvis 
handel och utveckling av den 6 juni 2006 
och Europeiska kommissionens 
meddelande av den 5 maj 2009. 
Parlamentet upprepar sin tidigare 
uppmaning till kommissionen att främja 
detta, exempelvis genom att utarbeta 
konstruktiva riktlinjer för upphandling av 
rättvis handel och välkomnar det 
enhälliga antagandet av 
Regionkommitténs yttrande av den 
11 februari 2010 med krav på en 
gemensam EU-strategi för rättvis handel 
för lokala och regionala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 127
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 15d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15d. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja ett ”program 
för utveckling av leverantörer”, vilket 
redan har utvecklats i vissa länder. 
Parlamentet noterar att ett sådant verktyg 
kan användas för att uppmuntra till 
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dialog mellan leverantörer och 
upphandlare, vilket gör att aktörerna kan 
träffas i ett tidigt skede av en 
inköpsprocess. Parlamentet betonar att en 
sådan mekanism är nödvändig för att 
stimulera innovation och förbättra de små 
och medelstora företagens tillgång till 
upphandlingsmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 128
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Sociala tjänster av allmänt intresse
Europaparlamentet noterar svårigheterna 
med att införliva tjänstedirektivet från den 
12 december 2006 i många medlemsstater, 
bland annat när det gäller den särskilda 
karaktären på sociala tjänster av allmänt 
intresse. Det sätt på vilket offentliga
upphandlingar genomförs på området 
sociala tjänster via anbudsinlämning 
inverkar negativt på kvaliteten och 
därmed på den service som användarna 
får ta del av, på grund av att 
kvalitetskriterierna alltför ofta 
försummas. Direktiven om offentlig 
upphandling är inte lämpliga för kontrakt 
avseende sociala tjänster av allmänt 
intresse. Kommissionen bör därför så 
snart som möjligt lägga fram förslag till 
särskild lagstiftning om sociala tjänster av 
allmänt intresse.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada
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Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka insatserna för att 
förhindra diskriminering av europeiska 
små och medelstora företag till följd av de 
diskriminerande bestämmelser som vissa 
parter till WTO-avtalet om offentlig 
upphandling (avtal om offentlig 
upphandling) har infört, till exempel 
Kanada och USA.
Kommissionen uppmanas att i samband 
med omförhandlingarna av avtalet om 
offentlig upphandling genomdriva en 
förlängning av de berörda staternas 
erbjudande om att förlänga skyddet för de 
offentliga anbud som omfattas av avtalet; 
skyddet bör vara proportionerligt i 
förhållande till värdet av de kontrakt som 
de öronmärker för sina små och 
medelstora företag. Alternativt kan en 
klausul införas som innebär att EU får 
gynna europeiska små och medelstora 
företag vid tilldelningen av kontrakt i 
offentliga upphandlingar – enligt den 
åtgärdsmodell som redan i dag tillämpas 
av berörda stater.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 15e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15e. Europaparlamentet inser att 
utbildning och utbyte av erfarenheter 
mellan offentliga myndigheter och 
Europeiska kommissionen är nödvändigt 
för att överbrygga en del av de komplexa 
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aspekterna på den offentliga 
upphandlingsmarknaden. Parlamentet är 
dock oroligt för att dessa initiativ kan 
undergrävas när de offentliga budgetarna 
stramas åt. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och Europeiska 
kommissionen att använda befintliga 
resurser och mekanismer som står till 
deras förfogande och som föreskrivs i 
tjänstedirektivet, exempelvis inbördes 
utvärderingar, för att uppmuntra små 
team av upphandlingsexperter från en 
region att granska verksamheten i en 
annan EU-region, vilket kan bidra till att 
etablera förtroende och bästa praxis 
mellan olika medlemsstater.

Or. en


