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Ändringsförslag 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 
och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det generellt saknas 
juridisk sakkunskap, lämplig utbildning 
och riktlinjer för upphandling inom dessa 
myndigheter. Medlemsstaterna uppmanas 
att anordna utbildningskurser om reglerna 
för offentlig upphandling (bl.a. när det 
gäller specifika förhållanden såsom sociala 
kriterier och miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet.

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 
och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det på grund av de 
komplicerade konkurrens- och 
upphandlingsreglerna ofta saknas 
särskilda kunskaper om lagarna och hur 
de ska tillämpas i praktiken, lämplig 
utbildning och riktlinjer för upphandling på 
den lägsta förvaltningsnivån. 
Medlemsstaterna uppmanas att anordna 
utbildningskurser om reglerna för offentlig 
upphandling (bl.a. när det gäller specifika 
förhållanden såsom sociala kriterier och 
miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet.

Or. de

Ändringsförslag 2
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 
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och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det generellt saknas 
juridisk sakkunskap, lämplig utbildning 
och riktlinjer för upphandling inom dessa 
myndigheter. Medlemsstaterna uppmanas 
att anordna utbildningskurser om reglerna 
för offentlig upphandling (bl.a. när det 
gäller specifika förhållanden såsom sociala 
kriterier och miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet.

och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det generellt saknas 
juridisk sakkunskap, lämplig utbildning 
och riktlinjer för upphandling inom dessa 
myndigheter. Medlemsstaterna uppmanas 
att anordna utbildningskurser om reglerna 
för offentlig upphandling (bl.a. när det 
gäller specifika förhållanden såsom sociala 
kriterier och miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet. Parlamentet tar i 
samband med detta upp möjligheten att 
inrätta grupper på regional nivå för 
offentlig upphandling som skulle bygga 
på ett samarbete mellan lokala och 
regionala myndigheter och skulle bidra 
till en betydande effektivitetsförbättring i 
de offentliga upphandlingsförfarandena, 
genom att främja kontakter och utbyte av 
erfarenheter och information.

Or. hu

Ändringsförslag 3
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 
och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det generellt saknas 
juridisk sakkunskap, lämplig utbildning 
och riktlinjer för upphandling inom dessa 
myndigheter. Medlemsstaterna uppmanas 
att anordna utbildningskurser om reglerna 

1. Europaparlamentet påpekar att lokala 
och regionala myndigheter visserligen 
räknas bland de största köparna i Europa 
och därför är mycket viktiga för 
genomförandet av reglerna för offentlig 
upphandling, men att det generellt saknas 
juridisk sakkunskap, lämplig utbildning 
och riktlinjer för upphandling inom dessa 
myndigheter. Medlemsstaterna uppmanas 
att anordna utbildningskurser om reglerna 
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för offentlig upphandling (bl.a. när det 
gäller specifika förhållanden såsom sociala 
kriterier och miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet.

för offentlig upphandling (bl.a. när det 
gäller specifika förhållanden såsom sociala 
kriterier och miljö-, mångfalds- och 
jämställdhetskriterier) och främja 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) för att 
förbättra förståelsen för dessa regler och de 
lokala och regionala myndigheternas 
administrativa kapacitet. Parlamentet 
påminner också om att ansträngningarna 
för att upptäcka och minska korruptionen 
på regional och lokal myndighetsnivå 
måste fortsätta genom att man genomför 
utbildningar, tillhandahåller information 
och uppmärksammar frågan.

Or. hu

Ändringsförslag 4
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
Revisionsrätten i sin årsrapport för 
budgetåret 2008 slog fast att bristfällig 
efterlevnad av EU:s upphandlingsregler är 
ett av de två vanligaste skälen till att 
ansökningar om EU-stöd från
strukturfonderna avslås. Oegentligheter 
uppstår ofta som en följd av felaktigt 
införlivande och på grund av de strängare
regler som medlemsstaterna tillämpar. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att, i samarbete med de 
regionala och lokala myndigheterna, se 
över de samlade 
upphandlingsbestämmelserna för de olika 
åtgärder och program som genomförs 
inom ramen för strukturfonderna. Syftet 
bör vara att samordna dessa regler och 
förenkla hela regelverket för offentlig 
upphandling, så att man minskar risken för 

2. Europaparlamentet betonar att 
revisionsrätten i sina årsrapporter om 
genomförandet av EU:s budget, bl.a. i den 
senaste årsrapporten för budgetåret 2008, 
regelbundet fastslår att bristfällig 
efterlevnad av EU:s upphandlingsregler är 
ett av de två vanligaste skälen till fel och 
oegentligheter vid genomförandet av 
EU-projekt som samfinansieras via
strukturfonderna och
Sammanhållningsfonden. Oegentligheter 
uppstår ofta som en följd av felaktigt 
införlivande av EU:s bestämmelser och på 
grund av de skilda regler som 
medlemsstaterna tillämpar. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att, i 
samarbete med de regionala och lokala 
myndigheterna, se över de samlade 
upphandlingsbestämmelserna. Syftet bör 
vara att samordna dessa regler och förenkla 
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fel och effektiviserar användningen av 
strukturfonderna.

hela regelverket för offentlig upphandling, 
i synnerhet så att man minskar risken för 
fel och effektiviserar användningen av 
strukturfonderna.

Or. pl

Ändringsförslag 5
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
Revisionsrätten i sin årsrapport för 
budgetåret 2008 slog fast att bristfällig 
efterlevnad av EU:s upphandlingsregler är 
ett av de två vanligaste skälen till att 
ansökningar om EU-stöd från 
strukturfonderna avslås. Oegentligheter 
uppstår ofta som en följd av felaktigt 
införlivande och på grund av de strängare 
regler som medlemsstaterna tillämpar. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att, i samarbete med de 
regionala och lokala myndigheterna, se 
över de samlade 
upphandlingsbestämmelserna för de olika 
åtgärder och program som genomförs inom 
ramen för strukturfonderna. Syftet bör vara 
att samordna dessa regler och förenkla hela 
regelverket för offentlig upphandling, så att 
man minskar risken för fel och 
effektiviserar användningen av 
strukturfonderna.

2. Europaparlamentet betonar att 
revisionsrätten i sin årsrapport för 
budgetåret 2008 slog fast att bristfällig 
efterlevnad av EU:s upphandlingsregler är 
ett av de två vanligaste skälen till att 
ansökningar om EU-stöd från 
strukturfonderna avslås. Oegentligheter 
uppstår ofta som en följd av felaktigt 
införlivande och på grund av de strängare 
regler som medlemsstaterna tillämpar. 
Parlamentet föreslår därför också att 
kandidatländerna ska garantera att deras 
lagar om offentlig upphandling uppfyller 
EU:s lagstiftning vid 
ansökningsförhandlingarna.
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att, i samarbete med de 
regionala och lokala myndigheterna, se 
över de samlade 
upphandlingsbestämmelserna för de olika 
åtgärder och program som genomförs inom 
ramen för strukturfonderna. Syftet bör vara 
att samordna dessa regler och förenkla hela 
regelverket för offentlig upphandling, så att 
man minskar risken för fel och 
effektiviserar användningen av 
strukturfonderna.

Or. hu
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Ändringsförslag 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av 
flera olika aktörer. Därför gläds 
parlamentet åt att återhämtningsplanen gör 
det möjligt att, framför allt 2009 och 2010, 
påskynda de förfaranden som anges i 
direktiven om offentlig upphandling när 
det gäller stora offentliga projekt. 
Medlemsstaterna uppmanas att stödja och 
bistå de lokala myndigheterna vid 
användningen av dessa nya förfaranden. 
Detta bör alltid ske i överensstämmelse 
med de allmänna reglerna och 
föreskrifterna för offentlig upphandling.

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, 
tillsammans med risken för utdragna 
överklagandeförfaranden som ofta 
hindras av flera olika aktörer. Därför gläds 
parlamentet åt att återhämtningsplanen gör 
det möjligt att, framför allt 2009 och 2010, 
påskynda de förfaranden som anges i 
direktiven om offentlig upphandling när 
det gäller stora offentliga projekt. 
Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa 
förfarandet och bistå de lokala 
myndigheterna vid användningen av dessa 
nya förfaranden. Detta bör alltid ske i 
överensstämmelse med de allmänna 
reglerna och föreskrifterna för offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 7
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av flera 

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte
minst de utdragna 
överklagandeförfarandena. Därför gläds 
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olika aktörer. Därför gläds parlamentet åt 
att återhämtningsplanen gör det möjligt att, 
framför allt 2009 och 2010, påskynda de 
förfaranden som anges i direktiven om 
offentlig upphandling när det gäller stora 
offentliga projekt. Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja och bistå de lokala 
myndigheterna vid användningen av dessa 
nya förfaranden. Detta bör alltid ske i 
överensstämmelse med de allmänna 
reglerna och föreskrifterna för offentlig 
upphandling.

parlamentet åt att återhämtningsplanen gör 
det möjligt att, framför allt 2009 och 2010, 
påskynda de förfaranden som anges i 
direktiven om offentlig upphandling när 
det gäller stora offentliga projekt. 
Medlemsstaterna uppmanas att stödja och 
bistå de lokala myndigheterna vid 
användningen av dessa nya förfaranden. 
Detta bör alltid ske i överensstämmelse 
med de allmänna reglerna och 
föreskrifterna för offentlig upphandling.

Or. pl

Ändringsförslag 8
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av flera 
olika aktörer. Därför gläds parlamentet åt 
att återhämtningsplanen gör det möjligt att, 
framför allt 2009 och 2010, påskynda de 
förfaranden som anges i direktiven om 
offentlig upphandling när det gäller stora 
offentliga projekt. Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja och bistå de lokala 
myndigheterna vid användningen av dessa 
nya förfaranden. Detta bör alltid ske i 
överensstämmelse med de allmänna 
reglerna och föreskrifterna för offentlig 
upphandling.

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av flera 
olika aktörer. Därför gläds parlamentet åt 
att återhämtningsplanen gör det möjligt att, 
framför allt 2009 och 2010, påskynda de 
förfaranden som anges i direktiven om 
offentlig upphandling när det gäller stora 
offentliga projekt. Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja och bistå de lokala och 
regionala myndigheterna vid 
genomförandet av de nya förfarandena 
samt vid användningen av dessa. Detta bör 
alltid ske i överensstämmelse med de 
allmänna reglerna och föreskrifterna för 
offentlig upphandling.

Or. ro
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Ändringsförslag 9
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av flera 
olika aktörer. Därför gläds parlamentet åt 
att återhämtningsplanen gör det möjligt att, 
framför allt 2009 och 2010, påskynda de 
förfaranden som anges i direktiven om 
offentlig upphandling när det gäller stora 
offentliga projekt. Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja och bistå de lokala 
myndigheterna vid användningen av dessa 
nya förfaranden. Detta bör alltid ske i 
överensstämmelse med de allmänna 
reglerna och föreskrifterna för offentlig 
upphandling.

3. Europaparlamentet anser att det inte bara 
är kostnaderna och de komplicerade 
reglerna som kan inverka hämmande, utan 
även den tid som behövs för att fullgöra 
förfarandet för offentlig upphandling, inte 
minst eftersom de utdragna 
överklagandeförfarandena hindras av flera 
olika aktörer. Parlamentet kräver därför 
att man snabbt inför elektroniska 
upphandlingar och standardiseringar i 
formulären och gläds åt att 
återhämtningsplanen gör det möjligt att, 
framför allt 2009 och 2010, påskynda de 
förfaranden som anges i direktiven om 
offentlig upphandling när det gäller stora 
offentliga projekt.  Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja och bistå de lokala 
myndigheterna vid användningen av dessa 
nya förfaranden. Detta bör alltid ske i 
överensstämmelse med de allmänna 
reglerna och föreskrifterna för offentlig 
upphandling.

Or. de

Ändringsförslag 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att även efter utgången av 2010 använda 
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påskyndade förfaranden för 
strukturfonderna och förlänga den 
tidsbegränsade höjningen av 
tröskelvärdena, för att i synnerhet kunna 
tidigarelägga investeringar.

Or. de

Ändringsförslag 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentligt-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder och fastställa 
tydliga regler för offentligt-privata
partnerskap om Europeiska unionen ska ha 
någon som helst möjlighet att göra de 
nödvändiga investeringarna i infrastruktur 
och kvalitetstjänster. Kommissionen 
uppmanas att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentligt-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentlig-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder för 
offentlig-privata partnerskap om 
Europeiska unionen ska ha någon som 
helst möjlighet att göra de nödvändiga 
investeringarna i infrastruktur och 
kvalitetstjänster. Kommissionen uppmanas 
att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentlig-privata
partnerskap, så att man skapar ett entydigt
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentligt-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder och fastställa 
tydliga regler för offentligt-privata
partnerskap om Europeiska unionen ska ha 
någon som helst möjlighet att göra de 
nödvändiga investeringarna i infrastruktur 
och kvalitetstjänster. Kommissionen 
uppmanas att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentligt-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt 
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att det i samband med
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentlig-privat partnerskap 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, inte längre har funnits tillgång 
till sådana strukturfondsmedel som tidigare 
kunnat användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling på grund av de 
mycket krångliga anbudsförfarandena. 
Det är mycket viktigt att undanröja hinder 
och fastställa tydliga regler för 
offentlig-privata partnerskap om 
Europeiska unionen ska ha någon som 
helst möjlighet att göra de nödvändiga 
investeringarna i infrastruktur och 
kvalitetstjänster. Kommissionen uppmanas 
att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentlig-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt 
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

Or. pl
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Ändringsförslag 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentligt-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder och fastställa 
tydliga regler för offentligt-privata
partnerskap om Europeiska unionen ska ha 
någon som helst möjlighet att göra de 
nödvändiga investeringarna i infrastruktur 
och kvalitetstjänster. Kommissionen 
uppmanas att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentligt-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt 
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentlig-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder för 
offentlig-privata partnerskap om 
Europeiska unionen ska ha någon som 
helst möjlighet att göra de nödvändiga 
investeringarna i infrastruktur och 
kvalitetstjänster. Kommissionen uppmanas 
att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentlig-privata 
partnerskap, så att man skapar ett tydligt 
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

Or. de
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Ändringsförslag 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentligt-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder och fastställa 
tydliga regler för offentligt-privata
partnerskap om Europeiska unionen ska ha 
någon som helst möjlighet att göra de 
nödvändiga investeringarna i infrastruktur 
och kvalitetstjänster. Kommissionen 
uppmanas att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentligt-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att det 
ibland har hänt att strukturfondsmedel till 
infrastrukturprojekt som genomförs inom 
ramen för ett offentlig-privat partnerskap, 
och därmed sammanhängande kontrakt 
med privata aktörer som ingåtts efter en 
offentlig upphandling på regional eller 
lokal nivå, har lett till att det inte längre 
finns något sådant EU-stöd som tidigare 
kunde användas för att finansiera 
infrastrukturutveckling. Det är mycket 
viktigt att undanröja hinder och fastställa 
tydliga regler för offentlig-privata
partnerskap om Europeiska unionen ska ha 
någon som helst möjlighet att göra de 
nödvändiga investeringarna i infrastruktur 
och kvalitetstjänster. Kommissionen 
uppmanas att se till att det i 
genomförandebestämmelserna för offentlig 
upphandling och strukturfonderna fastställs 
en tydlig ram för offentlig-privata
partnerskap, så att man skapar ett tydligt 
rättsläge för alla berörda parter och 
minskar trycket på de offentliga 
budgetarna. Detta bör ske inom ramen för 
samfinansieringsprincipen och mot 
bakgrund av den globala finanskrisen.

Or. de
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Ändringsförslag 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar. 
Även utan ett obligatoriskt 
anbudsförfarande bör ett interkommunalt 
samarbete i samband med 
tillhandahållandet av tjänster accepteras 
som ett legitimt sätt för att tillhandahålla 
interna tjänster. Regionala och lokala 
aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster, kunna ge 
uppgifter till företag som de äger eller 
kontrollerar, förutsatt att dessa företag 
inte konkurrerar på de externa 
marknaderna. Kommissionen bör bedöma 
om rättsläget fortfarande är oklart när det 
gäller begreppen ”offentlig myndighet” 
och ”interna tjänster” mot bakgrund av 
domstolens olika domar1 och, vid behov, 
vidta åtgärder för att förtydliga dessa 
begrepp, så att subsidiaritetsprincipen 
iakttas.

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar, utan 
att någon privat aktör deltar. Även utan 
ett obligatoriskt anbudsförfarande bör ett 
interkommunalt samarbete, eller andra 
former av samarbete mellan myndigheter, 
i samband med tillhandahållandet av 
tjänster accepteras som ett legitimt sätt för 
att tillhandahålla tjänster. Regionala och 
lokala aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av offentliga tjänster, 
kunna ge uppgifter till företag som de äger 
eller kontrollerar.

Or. en

                                               
1 Domstolens dom av den 11 januari 2005 i mål C-26/03, Stadt Halle m.fl. mot Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, domstolens dom av den 
13 oktober 2005 i mål C-458/03, Parking Brixen GmbH mot Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG och  
domstolens dom av den 21 juli 2005 i mål C-231/03, Coname mot Comune di Cingia de’ Botti m.fl.
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Ändringsförslag 16
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar. 
Även utan ett obligatoriskt 
anbudsförfarande bör ett interkommunalt 
samarbete i samband med 
tillhandahållandet av tjänster accepteras 
som ett legitimt sätt för att tillhandahålla 
interna tjänster. Regionala och lokala 
aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster, kunna ge 
uppgifter till företag som de äger eller 
kontrollerar, förutsatt att dessa företag inte 
konkurrerar på de externa marknaderna. 
Kommissionen bör bedöma om rättsläget 
fortfarande är oklart när det gäller 
begreppen ”offentlig myndighet” och 
”interna tjänster” mot bakgrund av 
domstolens olika domar* och, vid behov, 
vidta åtgärder för att förtydliga dessa 
begrepp, så att subsidiaritetsprincipen 
iakttas.

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar. 
Staten ska ingripa endast om detta ligger i 
allmänhetens intresse. Även utan ett 
obligatoriskt anbudsförfarande bör ett 
interkommunalt samarbete i samband med 
tillhandahållandet av tjänster accepteras 
som ett legitimt sätt för att tillhandahålla 
interna tjänster. Regionala och lokala 
aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster, kunna ge 
uppgifter till företag som de äger eller 
kontrollerar, förutsatt att dessa företag inte 
konkurrerar på de externa marknaderna. 
Kommissionen bör bedöma om rättsläget 
fortfarande är oklart när det gäller 
begreppen ”offentlig myndighet” och 
”interna tjänster” mot bakgrund av 
domstolens olika domar1 och, vid behov, 
vidta åtgärder för att förtydliga dessa 
begrepp, så att subsidiaritetsprincipen 
iakttas.

Or. ro

                                               
1 Domstolens dom av den 11 januari 2005 i mål C-26/03,Stadt Halle m.fl. mot Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, domstolens dom av den 13 oktober 2005 i 
mål C-458/03, Parking Brixen GmbH mot Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG och domstolens dom  av 
den 21 juli 2005 i mål C-231/03, Coname mot Comune di Cingia de’ Botti m.fl.
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Ändringsförslag 17
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar. 
Även utan ett obligatoriskt 
anbudsförfarande bör ett interkommunalt 
samarbete i samband med 
tillhandahållandet av tjänster accepteras 
som ett legitimt sätt för att tillhandahålla 
interna tjänster. Regionala och lokala 
aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster, kunna ge 
uppgifter till företag som de äger eller 
kontrollerar, förutsatt att dessa företag inte 
konkurrerar på de externa marknaderna. 
Kommissionen bör bedöma om rättsläget 
fortfarande är oklart när det gäller 
begreppen ”offentlig myndighet” och 
”interna tjänster” mot bakgrund av 
domstolens olika domar* och, vid behov, 
vidta åtgärder för att förtydliga dessa 
begrepp, så att subsidiaritetsprincipen 
iakttas.

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
lokala och regionala myndigheterna har rätt 
att fatta demokratiska beslut om hur man 
på bästa sätt kan tillhandahålla offentliga 
tjänster. Bland annat bör dessa 
myndigheter kunna besluta om att använda 
företag som de äger eller kontrollerar. 
Även utan ett obligatoriskt 
anbudsförfarande bör ett interkommunalt 
samarbete i samband med 
tillhandahållandet av tjänster accepteras 
som ett legitimt sätt för att tillhandahålla 
interna tjänster. Regionala och lokala 
aktörer bör, när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster, kunna ge 
uppgifter till företag som de äger eller 
kontrollerar, förutsatt att dessa företag inte 
konkurrerar på de externa marknaderna. 
Kommissionen bör bedöma om rättsläget 
fortfarande är oklart när det gäller 
begreppen ”offentlig myndighet” och 
”interna tjänster” mot bakgrund av 
domstolens olika domar1 och, vid behov, 
vidta åtgärder för att förtydliga dessa 
begrepp, så att subsidiaritetsprincipen 
iakttas. Parlamentet kräver att begreppet 
”interna tjänster” definieras för framför 
allt den lokala kollektivtrafiken.

Or. de

                                               
1 Domstolens dom av den 11 januari 2005 i mål C-26/03,Stadt Halle m.fl. mot Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, domstolens dom av den 13 oktober 2005 i 
mål C-458/03, Parking Brixen GmbH mot Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG och domstolens dom  av 
den 21 juli 2005 i mål C-231/03, Coname mot Comune di Cingia de’ Botti m.fl.
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Ändringsförslag 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att 
kommissionens olika initiativ för att 
förbättra den offentliga upphandlingen 
måste samordnas bättre för att inte bryta 
mot EU:s riktlinjer om offentlig 
upphandling och därmed skapa juridiska 
problem för upphandlarna. 
Kommissionen måste förbättra den 
interna samordningen genom att bland 
annat skapa en enhetlig webbplats med en 
tydlig struktur för att förbättra 
överskådligheten i lagstiftningen på detta 
område.

Or. de

Ändringsförslag 19
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag måste 
uppmanas att delta i offentliga 
upphandlingar som genomförs av lokala 
och regionala myndigheter, i enlighet med 
EU:s allmänna mål till stöd för små och 
medelstora företag. De små och 
medelstora företagens deltagande kan 
ökas genom ordentlig information, 
rådgivning och utbildning, praktiskt stöd 
och ett klart och tydligt regelverk.

Or. hu



PE438.443v01-00 18/20 AM\803580SV.doc

SV

Ändringsförslag 20
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att upphandlande 
myndigheter på lokal och regional nivå 
har en strikt betalningsdisciplin eftersom 
utebliven betalning för utfört arbete ofta 
leder till att små och medelstora företag 
som saknar ekonomiska reserver går i 
konkurs och likvideras.

Or. hu

Ändringsförslag 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet framhåller att det är 
svårt att skilja mellan å ena sidan offentliga 
upphandlingskontrakt för bygg- och 
anläggningsarbeten och å andra sidan de 
offentliga myndigheternas 
stadsplaneringsverksamhet, och instämmer 
i de farhågor som många lokala 
myndigheter har uttryckt som svar på 
tolkningarna av domstolens domar* på 
stadsutvecklingsområdet. Den operationellt 
och rättsligt strikta tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling kan 
lägga hinder i vägen för stadsutvecklingen. 
Kommissionen uppmanas att klargöra de 
motsvarande reglerna för offentlig 

6. Europaparlamentet framhåller att det är 
svårt att skilja mellan å ena sidan offentliga 
upphandlingskontrakt för bygg- och 
anläggningsarbeten och å andra sidan de 
offentliga myndigheternas 
stadsplaneringsverksamhet, och instämmer 
i de farhågor som många lokala 
myndigheter har uttryckt som svar på 
tolkningarna av domstolens domar1 på 
stadsutvecklingsområdet. Den operationellt 
och rättsligt strikta tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling kan 
lägga hinder i vägen för stadsutvecklingen. 
Kommissionen uppmanas att, i nära 
samarbete med Europaparlamentet, 

                                               
1 Domstolens (första avdelningen) dom av den 18 januari 2007 i mål C-220/05 Jean Auroux m.fl. mot 
Commune de Roanne.
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upphandling och se över regelverket, så att 
man inte äventyrar de lokala 
myndigheternas befogenheter att 
bestämma hur de vill utveckla sitt 
territorium.

Europeiska rådet och de regionala och 
lokala myndigheterna, klargöra de 
motsvarande reglerna för offentlig 
upphandling, så att det blir möjligt för de 
offentliga upphandlarna att entydigt 
klassificera upphandlingspliktiga 
offentliga byggupphandlingar och 
byggkoncessioner i praktiken och därmed 
skapa en tydlig gräns mot 
icke-upphandlingspliktiga arbeten inom 
stadsbyggnad och stadsutveckling.

Or. de

Ändringsförslag 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet framhåller att det är 
svårt att skilja mellan å ena sidan 
offentliga upphandlingskontrakt för bygg-
och anläggningsarbeten och å andra 
sidan de offentliga myndigheternas 
stadsplaneringsverksamhet, och
instämmer i de farhågor som många lokala 
myndigheter har uttryckt som svar på 
tolkningarna av domstolens domar* på 
stadsutvecklingsområdet. Den operationellt 
och rättsligt strikta tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling kan 
lägga hinder i vägen för stadsutvecklingen. 
Kommissionen uppmanas att klargöra de 
motsvarande reglerna för offentlig 
upphandling och se över regelverket, så att 
man inte äventyrar de lokala 
myndigheternas befogenheter att bestämma 
hur de vill utveckla sitt territorium.

6. Europaparlamentet instämmer i de 
farhågor som många lokala myndigheter 
har uttryckt som svar på tolkningarna av 
domstolens domar1 på 
stadsutvecklingsområdet. Den operationellt 
och rättsligt strikta tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling kan 
lägga hinder i vägen för stadsutvecklingen. 
Kommissionen uppmanas att klargöra de 
motsvarande reglerna för offentlig
upphandling för att göra det lättare att 
sluta markavtal mellan den offentliga och 
privata sektorn, utan onödiga krav på att 
behöva utlysa anbud och utan att 
äventyra de lokala myndigheternas 
befogenheter att bestämma hur de vill 
utveckla sitt territorium. Parlamentet 
väntar med stort intresse på domstolens 
beslut i mål C-451/08 och instämmer i 
yttrandet från domstolens generaladvokat 
av den 17 november 2009 i mål C-451/08: 

                                               
1 Domstolens (första avdelningen) dom av den 18 januari 2007 i mål C-220/05 Jean Auroux m.fl. mot 
Commune de Roanne
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”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 finns 
det risk ”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”.

Or. en


