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FÖRSLAG

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

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. 

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.

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.

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 
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den globala finanskrisen. 

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.

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 domar2 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. 

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


