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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om modernisering av offentlig upphandling
(2011/2048(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG om förfaranden för offentlig 
upphandling1 och direktiv 2007/66/EG om förfaranden för prövning av offentlig 
upphandling2,

– med beaktande av kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för 
offentlig upphandling (KOM(2011)0015),

– med beaktande av kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling i 
EU (KOM(2010)00571),

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för företag och 
tillväxt3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om nya utvecklingstendenser inom 
offentlig upphandling4,

– med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2009 med titeln ”Förkommersiell 
upphandling: att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i 
Europa”5,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Smart lagstiftning i Europeiska 
unionen” (KOM(2010)0543),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”På väg mot en inre 
marknadsakt. Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi. Femtio 
förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(KOM(2010)0608),

– med beaktande av professor Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 om en ny strategi 
för den inre marknaden,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument SEK(2010)1214,

– med beaktande av rapporten om utvärdering av små och medelstora företags tillträde till 
marknader för offentlig upphandling inom EU6, 

                                               
1 EUT L, 30.4.2004, s.1.
2 EUT L 335, 20.12.2007, s.31.
3 Antagna texter P7_TA(2011)0146.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0173.
5 EUT C 67 E, 18.3.2010, s.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Offentlig upphandling för en 
bättre miljö” (KOM(2008)0400), 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Tänk småskaligt först. En 
”Small Business Act” för Europa” (KOM(2008)0394), 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin. Innovationsunionen” (KOM(2010)0546),

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande över ”En modernisering av EU:s politik för 
offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad”,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över
grönboken om ”Moderniseringen av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på 
en effektivare europeisk upphandlingsmarknad”,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över
grönboken om ökad användning av e-upphandling i EU,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för budgetkontroll, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
regional utveckling (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. En korrekt fungerande upphandlingsmarknad är av avgörande betydelse vad gäller att 
gynna den inre marknaden, stimulera konkurrens och innovation, främja ett starkt miljö-
och klimatskydd och social integration samt åstadkomma största möjliga nytta för 
medborgare, företag och skattebetalare.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok och det breda samrådet som 
utgångspunkt för översynen av direktiven om offentlig upphandling i enlighet med 
Lissabonfördragets bestämmelser och rättspraxis enligt EU-domstolen och i linje med de 
reviderade reglerna för statligt stöd.

2. Europaparlamentet påpekar att reglerna för offentlig upphandling har blivit alltför 
komplexa och detaljerade, vilket leder till dyra och besvärliga administrativa förfaranden. 
Därför rekommenderas en förenkling så långt det är möjligt, med klarlägganden där så 
behövs. Parlamentet påpekar att den ökade användningen av informationsteknik också 
kommer att spela en stor roll vad gäller att minska administrationen och kostnaderna, och 
att de europeiska initiativen för e-upphandling därför bör anpassas till reformen av 
upphandlingsreglerna.

Första uppgiften: att skapa ett entydigt rättsläge

3. Europaparlamentet ber om ett förtydligande av direktivens tillämpningsområde och
påminner om att huvudsyftet med offentlig upphandling är inköp av varor, 
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byggnadsarbeten och tjänster av offentliga myndigheter för att tillgodose medborgarnas
behov. Den upphandlande myndigheten måste gynnas direkt för att ett förfarande ska 
kvalificeras som offentlig upphandling.

4. Europaparlamentet ber om ett förtydligande av definitionerna i direktiven, bland annat
definitionen av ett ”organ som lyder under offentlig rätt”, i linje med EU-domstolens 
rättspraxis.

5. Europaparlamentet påminner om sin resolution från maj 2010 om nya 
utvecklingstendenser inom offentlig upphandling, i vilken parlamentet uppmärksammade
EU-domstolens rättspraxis och ansåg att samarbete mellan offentliga myndigheter inte är 
underkastat regler för offentlig upphandling så länge syftet med samarbetet är att 
tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse överförd till alla berörda lokala myndigheter 
och uppgiften utförs enbart av berörda offentliga myndigheter, dvs. utan inblandning av 
privat kapital. Parlamentet understryker att dessa klargöranden bör kodifieras i 
upphandlingsdirektiven.

6. Europaparlamentet understryker att tjänstekoncessioner inte faller inom 
tillämpningsområdet för de europeiska upphandlingsreglerna. Parlamentet noterar 
kommissionens avsikt att föreslå separat lagstiftning om tjänstekoncessioner och anser att 
detta bör behandlas vid översynen av direktiven för att undvika ytterligare fragmentering
av lagstiftningen.

7. Europaparlamentet anser att den nuvarande klassificeringen av A- och B-tjänstekategorier 
bör bibehållas i den mån ”lindrigare” bestämmelser för B-tjänster rättfärdigas av att dessa 
tillhandahålls främst lokalt eller regionalt.

8. Europaparlamentet ber kommissionen granska direktivet om rättsmedel så snart som 
möjligt och anpassa det till de reviderade direktiven om offentlig upphandling.

Andra uppgiften: att utveckla den offentliga upphandlingens fulla potential – mest valuta 
för pengarna

9. Europaparlamentet anser att kriteriet avseende lägsta pris bör tas bort i syfte att utveckla 
den offentliga upphandlingens fulla potential och att kontrakt i princip endast bör tilldelas 
på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, inbegripet kostnaderna under 
de aktuella varornas, tjänsternas eller byggnadsarbetenas hela livscykel.

10. Europaparlamentet understryker att hållbar produktion av en produkt eller tjänst med rätta 
anses vara en egenskap hos produkten som kan användas som ett kriterium vid jämförelse 
med produkter eller tjänster som inte har producerats på ett hållbart sätt. Parlamentet
påpekar att möjligheterna att införliva krav gällande tillverkningsprocessen i de tekniska 
specifikationerna för alla typer av kontrakt bör förtydligas. Wienstrom-målet har blivit ett 
klassiskt exempel på hur och varför tillverkningsegenskaper kan kategoriseras som 
tekniska specifikationer.

11. Europaparlamentet påpekar att ökad medvetenhet om produkters och tjänsters inverkan på 
miljö och klimat innebär att man bör överväga möjligheten för offentliga myndigheter att 
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gynna lokala leverantörer samt undersöka i vilken utsträckning reglerna för den inre 
marknaden tillåter detta.

12. Europaparlamentet betonar att en utökning av EU:s upphandlingsregler till området för 
”vad som ska köpas” skulle innebära en stor förändring av den rådande ordningen som bör 
undersökas noggrant. Parlamentet tvivlar på att detta skulle bidra till en förenkling och 
rationalisering, utan fruktar snarare att det skulle leda till mer komplicerade regler med 
många undantag som skulle vara svåra att genonföra i praktiken.

Tredje uppgiften: att förenkla reglerna och tillåta mer flexibla förfaranden

13. Europaparlamentet påpekar att direktiven är för detaljerade och har blivit alltmer tekniska 
och komplexa, samtidigt som de rättsliga riskerna vid underlåtenhet att följa dessa regler 
har ökat avsevärt för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Rädslan för 
utmaning leder till motvilja att ta risker, vilket sätter stopp för innovation och hållbar 
utveckling. Detta resulterar alltför ofta i att det lägsta anbudet antas i stället för det mest 
fördelaktiga.

14. Europaparlamentet förespråkar tydliga och enkla regler med minskad detaljnivå och ökad 
tillit till de allmänna principerna för öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering.

15. Europaparlamentet förespråkar att förhandlade förfaranden med föregående utlysning ska 
tillåtas som ett standardmässigt förfarande. Dessutom bör ytterligare skyddsåtgärder mot 
missbruk införas i form av krav på skriftlig dokumentation. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa flexiblare regler för ramavtal i direktiven.

16. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att man systematiskt ska tillåta alternativa anbud 
(eller varianter), eftersom de är avgörande för främjandet och spridningen av innovativa 
lösningar. Specifikationer som avser prestations- och funktionskrav och ett uttryckligt 
tillåtande av varianter ger anbudsgivare möjlighet att föreslå innovativa lösningar.

17. Europaparlamentet beklagar att anbudsgivare endast har begränsade möjligheter att 
korrigera utelämnanden i sina anbud och ber därför kommissionen att närmare förklara 
vilka utelämnanden som får korrigeras av anbudsgivare och vilka ytterligare justeringar 
som är tillåtna, samt hur transparens och likabehandling ska garanteras.

18. Europaparlamentet påpekar att de upphandlande myndigheterna bör ha möjlighet att dra 
fördel av tidigare erfarenhet från en anbudsgivare på grundval av ett officiellt 
utvärderingsutlåtande. Parlamentet rekommenderar att man sätter en tidsgräns för 
undantag för att garantera transparens och objektivitet.

19. Europaparlamentet kritiserar grönbokens underlåtenhet att nämna bristerna och
avsaknaden av expertis och kunskap om upphandling. Parlamentet poängterar betydelsen 
av att främja professionalism på både de upphandlande myndigheternas och 
marknadsaktörernas vägnar. Parlamentet rekommenderar upprättandet av ett nätverk av
expertcentra inom de befintliga nationella ramarna.

Fjärde uppgiften: Att förbättra små och medelstora företags tillträde
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20. Europaparlamentet betonar att ett problemfritt tillträde till offentlig upphandling för små 
och medelstora företag är avgörande för att bibehålla sysselsättningen och en hållbar 
utveckling. Förenklade förfaranden kommer att underlätta små och medelstora företags 
tillträde och låta dem delta på mer likvärda och rättvisa villkor.

21. Europarlamentet ber kommissionen öka medvetenheten om vikten av att dela in 
upphandlingar i andelar och att överväga genomförande av principen ”tillämpa eller 
förklara”, enligt vilken regler gällande frågor som indelning i andelar måste följas eller 
underlåtenhet att följa dem förklaras.

22. Europaparlamentet föreslår att självdeklarationer tillåts där så är möjligt och att 
ursprungsdokument endast efterfrågas från kandidaterna eller den utvalda anbudsgivaren. 
Parlamentet ber kommissionen stödja alternativet med ett ”upphandlingspass”, 
företrädesvis i form av ett standardiserat elektroniskt registreringssystem på nationell nivå, 
eftersom ett sådant pass skulle visa att en operatör har de begärda deklarationerna och 
handlingarna. Detta skulle spara både tid och kostnader.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Den europeiska upphandlingslagen firar jubileum i år. För fyrtio år sedan, den 26 juli 1971,
trädde byggnadsdirektivet (BKR) 71/305/EEG i kraft för första gången. Denna händelse 
nämns sällan. Även i grönboken ”Om en modernisering av EU:s politik för offentlig 
upphandling” hänvisas endast en gång till detta direktiv. Därför är det 40-åriga jubileet ett bra 
tillfälle att bilda sig en uppfattning om och analysera var den europeiska 
upphandlingspolitiken framgångar och misslyckanden finns. 

Vad gäller framgångarna har den europeiska lagen om upphandling på ett avgörande sätt 
bidragit till att tilldelningen blivit mer transparent och att åtgärder vidtagits mot korruption 
och gängekonomi. Den har varit en impuls för en professionalisering av de upphandlande 
myndigheterna och har även bidragit till att priserna sjunkit, men lagen har även en avigsida. I 
många undersökningar och ställningstaganden klagas det över att låga priser åstadkommits på 
bekostnad av kvalitet och innovation och även på produkters och tjänsters hållbarhet, det vill 
säga att för liten hänsyn tagits till kostnaderna under produkternas hela livscykel. 

Andra kostnader har däremot stigit. På grund av den ensidiga fokuseringen på rättsliga frågor 
steg transaktionskostnaderna och extern rådgivning behövde köpas in dyrt. Dessutom stärktes 
oavsiktligt tendensen hos offentliga myndigheter att förlita sig på byråkratiska förfaranden, 
vilket ledde till att risker undveks och att man i tveksamma fall gav kontraktet till den 
billigaste produkten/tjänsten i stället för till den mest innovativa eller rent allmänt den bästa. 
Denna utveckling är särskilt problematisk i tider med ekonomiska kriser och knappa 
offentliga budgetar. 

Av denna anledning välkomnas kommissionens planer på att förenkla den europeiska 
upphandlingslagen och göra den mer flexibel genom en översyn. Emellertid ger den 
presenterade grönboken upphov till invändningar. Å ena sidan ger de 114 frågornas 
omfattning och detaljnivå intrycket att man önskar en mikroreglering av den offentliga 
upphandlingen, å andra sidan är en del av frågorna resp. de presenterade förslagen 
motsägelsefulla. Så kan exempelvis anbud eller bindande mål vid uppdragsupphandlingen stå 
i motsättning till förenkling och åstadkommande av ökad rättssäkerhet och bidra negativt till 
ökad byråkratisering och ett ökat juridiskt regelverk. 

Föredraganden är av den åsikten att en översyn av upphandlingsdirektiven bör utgå från att 
EU:s upphandlingslag vid det här laget är vedertagen praxis i Europa. Strängt formaliserade 
förfaranden var förvisso nödvändiga i början i syfte att åstadkomma en viss professionalitet i 
upphandlingspraxis och vänja de upphandlande myndigheterna vid grundprinciperna om 
transparens, icke-diskriminering och konkurrens, men vid det här laget är detta vedertagen 
praxis. Nu gäller det att åter banta upphandlingslagen och föra tillbaka den till sin egentliga 
kärna, nämligen säkerställande av transparens, icke-diskriminering och konkurrens.

Entydigt rättsläge och rättssäkerhet

Naturligtvis måste översynen ske försiktigt och vedertagen praxis bör inte ifrågasättas. Hit hör 
exempelvis uppdelningen i två direktiv resp. indelningen i varor, byggnadsarbeten och 
tjänster, men även indelningen i A- och B-tjänster. Specialbestämmelserna för B-tjänster 
grundar sig på tjänsternas övervägande lokala karaktär. Det finns emellertid oklarheter 
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gällande en del ekonomiska tjänster. Även tilldelningen av räddningstjänster måste få klarare 
bestämmelser.

Dessutom finns det många rättsliga oklarheter, vilka tidigare gång på gång har lett till 
överklagandeförfaranden eller rättsprocesser. Offentlig upphandling kännetecknas av ett 
särskilt högt ”konfliktvärde” och översynen bör även bidra till en minskning av denna 
”konfliktkultur” och till ökad rättssäkerhet. Endast på så sätt kan den offentliga 
upphandlingens potential för en innovativ och hållbar utveckling av nationalekonomin, vilken 
får en stor betydelse just i tider med ekonomisk kris och höga statsskulder, utnyttjas bättre och 
enklare. 

Därför bör det i direktivens tillämpningsområde klargöras att regleringen gäller offentlig 
upphandling, vilken enligt EU-domstolens senaste domar måste ge den offentliga 
upphandlaren en omedelbar ekonomisk nytta, att samarbeten mellan offentliga myndigheter 
inte lyder under upphandlingslagen enligt i EU-domstolens definitioner och att inte heller 
tjänstekoncessioner faller inom upphandlingslagens område.

Om kommissionen presenterar en separat bestämmelse för tjänstekoncessioner bör denna vara 
begränsad till det allra nödvändigaste i enlighet med de senaste domarna från EU-domstolen, 
tillämpningsområdet definieras i överensstämmelse med tjänstedirektivet och dess 
parlamentariska behandling ske parallellt med granskningen av upphandlingsdirektiven, för 
att förhindra en ytterligare lagsplittring och säkerställa överensstämmelse. Inom dessa ramar 
bör sedan även den nödvändiga rättssäkerheten för offentlig-privata-partnerskap redas ut.

Innovation och hållbar upphandling

Föredraganden välkomnar med eftertryck kommissionens ansträngningar att få den offentliga 
upphandlingen att bättre tjäna de allmänna samhällsmålen, men pekar på att det största hindret 
ligger i upphandlingsdirektiven själva. Så länge kriteriet med det lägsta anbudet har samma 
prioritet i direktiven som det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, kommer inte mycket att 
ändras inom detta område vad gäller den offentliga upphandlingens stora ekonomiska 
problem. Man kommer endast att uppnå en förändring när man gör det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet till regel (t.ex. enligt principen ”tillämpa eller förklara”) och gör 
kriterierna för fastställande av detta anbud bättre tillämpliga. 

Upphandlingen bör alltså ske enligt kriteriet med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, 
med beaktande av varans, byggnadsarbetets eller tjänstens totala livscykelkostnader. I detta 
sammanhang uppmanas kommissionen eftertryckligen att utveckla en metod för fastställandet 
av livscykelkostnaderna som går utöver den metod som hittills ensidigt fokuserat på 
energieffektivitet och tar hänsyn alla frågor om hållbarhet.

Vidare bör man klarlägga att kriterier för en hållbar och etiskt ansvarsfull tillverkning kan tas 
upp i de tekniska specifikationerna. Det finns inga juridiska skäl att förbjuda detta. Tvärtemot
så har EU-domstolens dom i Wienstrom-målet1 tydlig visat att just tillverkningsprocessen 
spelar en avgörande roll vid en hållbar upphandling.

                                               
1 EG-domstolens dom av den 4 december 2003 i mål C-448/01, EVN AG och Wienstrom GmbH mot Österrike, 
REG 2003, s. I-14527.
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En översyn bör även reda ut vid vilka frågor en ensidig tolkning av upphandlingslagen kan 
komma i konflikt med de allmänna samhällsmålen både i de europeiska fördragen och i 
Europa2020-strategin. Exempelvis bör man kontrollera i vilken utsträckning offentliga 
upphandlare (t.ex. sjukhus) kan falla tillbaka på regionala produkter vid upphandling av 
livsmedel, för att undvika onödig miljöförstöring.

Förenkling och flexibilisering

En förenkling av de europeiska upphandlingsbestämmelserna och bättre tillgång till smidiga 
instrument kommer att bidra till främjandet av en hållbar och innovativ upphandling. 
Föredraganden föreslår därför olika möjligheter, som en systematisk marknadsövervakning, 
ett bättre utnyttjande av förhandlingsförfarandet med föregående utlysning och fler lämpliga
åtgärder för ökad transparens eller ett generellt tillåtande av sidoanbud, med särskilt 
beaktande av anbud som främjar hållbar utveckling. Möjligheten att hänvisa till prestations-
och funktionskrav lämpar sig bättre för att uppnå miljöorienterade och innovativa 
upphandlingsresultat än detaljerade tekniska specifikationer. Även anpassningen resp. 
rättningen av fel i utlysningen måste underlättas, naturligtvis med motsvarande 
säkerhetsgarantier för att garantera transparens hos och kontroll av förfarandet.

Enligt flera ställningstaganden måste det inom ramen för översynen dessutom föras en 
diskussion om anpassningen av tröskelvärdena. Dock kommer denna diskussion att vara
mycket kontroversiell och därför vore det säkert meningsfullt att ha en extra utfrågning.

Föredraganden påpekar dock även att upphandlingsprocessens rättsliga aspekter inte får 
överskattas. Kommissionen måste även erbjuda mer stöd på den praktiska sidan, t.ex. vid 
organisering av erfarenhetsutbyte eller utveckling av vedertagna förfaranden och metoder
samt vid stöd av utbildningsprogram i medlemsstaterna. Dessa utbildningar borde dessutom 
inte bara vända sig till lokala upphandlare utan även inbegripa politiska beslutsfattare och 
andra aktörer, i synnerhet icke-statliga organisationer som utför sociala tjänster. Här skulle 
man även kunna dra nytta av de franska erfarenheterna. Denna modell testas nämligen för 
närvarande i Frankrike.

Tillträde för små och medelstora företag (SMF)

Föredraganden har i sitt betänkande från förra året om nya utvecklingstendenser inom 
offentlig upphandling redan påpekat betydelsen av denna fråga och rekommenderat olika 
instrument för bättre tillträde för små och medelstora företag. Små och medelstora företags 
tillträde till offentliga upphandlingar stöter på talrika hinder och även tillämpningen av 
småföretagsakten lämnar mycket övrigt att önska i många medlemsstater. 

Föredraganden föreslår därför åtgärder, vilka å ena sidan minskar transaktionskostnaderna för 
små och medelstora företag, som principen ”only-once”, enligt vilken endast de utvalda 
anbudsgivarna måste presentera originaldokumenten vid upphandlingsprocessens slut, resp. 
utvecklandet av ett standardiserat upphandlingspass i form av ett elektroniskt register i vilket 
motsvarande certifikat lagras. Sådana system finns redan i några medlemsstater. 
Å andra sidan bör indelningen i andelar uppmuntras och främjas effektivare. Här skulle 
förfarandet ”tillämpa eller förklara” kunna användas och sörja för bättre transparens. 
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Ytterligare åtgärder för att stärka små och medelstora företag är inriktningen mot det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ett ökat tillåtande av sidoanbud, en förstärkt 
användning av förhandlingsförfarandet och en allmän förenkling och flexibilisering av
upphandlingsbestämmelserna.

e-upphandling

Målet i handlingsplanen för utbyggnad av den elektroniska upphandlingen inom hela Europa 
att 50 procent av upphandlingarna under 2010 ska ske elektroniskt har tyvärr inte uppnåtts. 
Genomsnittet ligger på knappt 5 procent och det är endast ett fåtal länder, bland annat 
Portugal, som lyckats i detta avseende. Föredraganden välkomnar därför grönboken för 
elektronisk upphandling och uppmanar kommissionen att ta ett större politiskt ansvar inom 
detta område och integrera de bestämmelser som är nödvändiga för att främja den 
elektroniska upphandlingen inom EU i översynen av upphandlingsdirektiven.


