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FORSLAG

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

1. påpeger, at der blandt de subnationale myndigheder generelt mangler juridisk ekspertise, 
relevant uddannelse og retningslinjer for indkøb, selv om de lokale og regionale 
myndigheder er nogle af Europas største købere og derfor spiller en afgørende rolle for 
gennemførelsen af reglerne for offentlige indkøbskontrakter; opfordrer medlemsstaterne til 
at tilrettelægge kurser om reglerne for offentlige indkøbskontrakter (herunder om 
specifikke forhold som sociale kriterier samt miljø-, mangfoldigheds- og 
ligestillingskriterier) og til at tilskynde til, at der anvendes informations- og 
kommunikationsteknologier for at forbedre forståelsen af disse regler og øge de lokale og 
regionale myndigheders administrative kapacitet;

2. understreger, at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2008 oplyste, at 
manglende overholdelse af EU's regler for indgåelse af offentlige indkøbskontrakter var 
den ene af de to mest almindelige årsager til, at der blev givet afslag på EU-støtte fra 
strukturfondene; understreger i den forbindelse, at uregelmæssigheder ofte skyldes 
ukorrekt gennemførelse i national ret og det faktum, at medlemsstaterne anvender 
strengere regler; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de 
regionale og lokale myndigheder at revidere de forskellige regelsæt, som finder anvendelse 
på offentlige indkøbskontrakter i forbindelse med de forskellige aktioner og programmer, 
der gennemføres under strukturfondene, for at samordne disse regler og forenkle hele den 
retlige ramme for offentlige indkøbskontrakter og dermed mindske risikoen for fejl og 
effektivisere anvendelsen af strukturfondene;

3. mener, at det ikke udelukkende er omkostninger og komplicerede regler, der kan være en 
hindring, men også den tid, der kræves for at fuldføre proceduren til indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, ikke mindst fordi forskellige aktører obstruerer de langvarige 
klageprocedurer, og er derfor tilfreds med, at genopretningsplanen gør det muligt i 2009 og 
2010 at forenkle de fremgangsmåder, der er fastsat i direktiverne om offentlige kontrakter, 
når det drejer sig om store offentlige projekter; opfordrer medlemsstaterne til at støtte og 
bistå de lokale myndigheder, når de skal anvende disse nye fremgangsmåder, hvilket altid 
skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser for offentlige 
indkøbskontrakter;

4. beklager, at strukturfondsbevillinger til infrastrukturprojekter, som gennemføres inden for 
rammerne af et offentlig-privat partnerskab, og dermed forbundne kontrakter med private 
aktører, som er baserede på offentlige indkøb, der udføres på subnationalt niveau, i visse 
tilfælde har ført til, at der ikke længere er adgang til den EU-støtte, som tidligere har stået 
til rådighed til finansiering af infrastrukturudvikling; mener, at det er meget vigtigt at 
fjerne hindringer og fastsætte klare bestemmelser for offentlig-private partnerskaber, hvis 
EU skal have nogen som helst mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i 
infrastruktur og tjenester af høj kvalitet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der i 
gennemførelsesbestemmelserne om offentlige indkøbskontrakter og strukturfonde 
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fastsættes klare rammer for offentlig-private partnerskaber med henblik på at skabe 
retssikkerhed for alle berørte parter og mindske det pres på de offentlige budgetter, der er 
en følge af princippet om samfinansiering og den globale økonomiske krise;

5. anerkender de lokale og regionale myndigheders ret til at træffe demokratiske beslutninger 
om, hvordan offentlige tjenester leveres bedst, herunder beslutninger om at benytte 
virksomheder, som de ejer og kontrollerer; mener, at interkommunalt samarbejde om 
levering af tjenester selv uden en obligatorisk udbudsprocedure bør accepteres som en 
legitim måde at levere interne tjenester på, og at subnationale aktører bør kunne tildele 
opgaver vedrørende levering af tjenester til virksomheder, som de ejer eller kontrollerer, 
hvis disse virksomheder ikke konkurrerer på eksterne markeder; foreslår, at Kommissionen 
vurderer, hvorvidt der er nogen retsusikkerhed tilbage vedrørende begreberne "offentlig 
myndighed" og "interne tjenester" på baggrund af forskellige domme1 afsagt af Domstolen, 
og at den om nødvendigt tager skridt til at præcisere disse begreber, således at 
nærhedsprincippet overholdes;

6. understreger vanskelighederne med at skelne mellem offentlige bygge- og 
anlægskontrakter og offentlige myndigheders byplanlægningsaktiviteter og tilslutter sig de 
betænkeligheder, som mange lokale myndigheder har givet udtryk for, hvad angår 
fortolkningen af Domstolens domme2 vedrørende udvikling af byområder; er overbevist 
om, at den operationelt og retligt strenge anvendelse af reglerne for offentlige 
indkøbskontrakter kan hindre udviklingen af byområder; opfordrer Kommissionen til at 
præcisere de relevante regler for offentlige indkøbskontrakter og revidere de retlige 
rammer for ikke at bringe de lokale myndigheders beføjelser og ret til at beslutte, hvordan 
de vil udvikle deres område, i fare.

                                               
1 EF-Domstolens dom af 11. januar 2005 i sag C-26/03, Stadt Halle m.fl. mod Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-
und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03, Parking Brixen GmbH mod 
Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, dom af 21. juli 2005 i sag C-231/03, Coname mod Comune di Cingia de’ Botti 
m.fl.
2 EF-Domstolens (Første Afdeling) dom af 18. januar 2007 i sag C-220/05, Jean Auroux m.fl. mod Commune de 
Roanne.


