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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 anser att metoderna för offentlig upphandling spelar en viktig roll för 
effektiviteten i de offentliga utgifterna och för de offentliga investeringarnas inverkan på 
ekonomin, särskilt när det gäller tillväxt och innovation, vilka alla är övergripande mål för 
sammanhållningspolitiken.

2. De offentliga investeringarna håller successivt på att decentraliseras, och två tredjedelar 
av dessa investeringar görs av lokala eller regionala myndigheter. Europaparlamentet 
anser därför att de upphandlande myndigheterna på lokal och regional nivå bör få en 
central roll vid översynen av EU:s bestämmelser om offentlig upphandling, en process 
som bör ge dem ökad rätt att själva upphandla sådant som de anser sig behöva.

3. Europaparlamentet anser att det är viktigt att skapa verktyg för att öka det 
gränsöverskridande samarbetet inom ramen för den offentliga upphandlingen, så att man 
kan öka utgifternas effektivitet i genomförandet av program som finansieras av de 
sammanhållningspolitiska instrumenten.

4. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att minska kostnaderna, skapa rättslig 
förutsebarhet och förenkla bestämmelserna om offentlig upphandling. Detta måste 
emellertid noga vägas mot de eventuella förändringarnas konsekvenser för såväl lokala 
och regionala myndigheter som små och medelstora företag. Dessa konsekvenser måste 
tydligt identifieras och bedömas redan från början.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett effektivt sätt ta itu med de 
allvarliga brister i efterlevnaden av bestämmelserna om offentlig upphandling som 
revisionsrätten upprepade gånger har upptäckt i samband med genomförandet av projekt 
inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. 
Enligt revisionsrättens rapport för 2009 utgör dessa brister 43 procent av alla 
kvantifierbara fel.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla förfaranderamverket i sin helhet 
genom att undvika undantag och avvikelser som ska tillämpas av de upphandlande 
myndigheterna, och att klargöra de oklarheter som dessa myndigheter har framfört när det 
gäller upphandlingar som understiger direktivens tröskelvärden.
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