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FORSLAG

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

1. minder om betydningen af offentlig-private partnerskaber (OPP'er) som middel til at skabe 
økonomisk vækst, innovation, konkurrencedygtighed og beskæftigelse både på og uden 
for det indre marked; understreger den strategiske rolle, som OPP'er spiller for 
moderniseringen af infrastruktur, navnlig hvad angår energi, vand, veje og digital 
infrastruktur; bemærker, at europæiske virksomheder er godt rustet til at konkurrere om og 
benytte sig af sådanne ordninger;

2. fremhæver, at de positive erfaringer med OPP'er hidrører fra forbedret gennemførelse af 
projekter, en god cost-benefit-ratio, muligheden for langfristet finansiering af 
omkostningerne, den stimulus, der er givet til innovation og forskning, samt et mere 
fleksibelt og dygtigt ledelsesmiljø;

3. tager med i betragtning, at OPP'er er karakteriseret ved en lang livscyklus, der somme 
tider strækker sig fra 10 til 30 år; mener, at OPP'ers livscyklus bør være meningsfyldt og i 
overensstemmelse med de mål, der tilstræbes, med hensyn til det arbejde, de varer og 
tjenesteydelser, der skal leveres, uden kunstig konkurrenceforvridning eller forhøjelse af 
omkostningerne og unødvendige byrder for de offentlige forvaltninger og skatteborgerne;

4. minder om, at der findes en række indbyggede risici i forbindelse med 
infrastrukturprojekter (navnlig dem, der vedrører byggeri, miljø, telekommunikation og 
energinet), og at regeringen via OPP'er overfører en del af risikoen til den private 
kontrahent, således at begge kan høste fordelene, men også dele risici og ansvar i 
forbindelse med projekterne; understreger desuden, at en passende risikodeling er 
afgørende for at reducere omkostningerne ved et projekt og sikre, at det kan gennemføres 
med succes og være levedygtigt;

5. minder om, at OPP'er er karakteriseret ved deres høje værdi og tekniske kompleksitet og 
ved parternes langsigtede engagement; bemærker, at de derfor kræver et tilstrækkeligt 
niveau af såvel fleksibilitet som retssikkerhedsgaranti for at sikre gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling;

6. understreger, at det er nødvendigt at sikre fair konkurrence og adgang for alle parter, der 
er involveret i et OPP, især via retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer, 
hvorigennem regeringer udvikler sådanne partnerskaber; 

7. understreger, at udviklingen af OPP'er navnlig skal tage hensyn til de problemer, som 
SMV'er i EU har med at konkurrere på de internationale markeder under OPP'er, og 
behovet for at sikre, at SMV'er får konkret, fair og gensidig adgang, navnlig inden for 
forsyningssektorerne, som fastsat i direktiv 2014/25/EU; fremhæver i denne forbindelse 
betydningen af særlige regler, som muliggør tilbudsgivning fra klynger eller grupper af 
SMV'er, og anvendelse af åbne og gennemskuelige underleverandørkæder;
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8. minder om, at OPP'er bør skabe høj merværdi for borgere og forbrugere, sikre 
tjenesteydelser og/eller varer af høj kvalitet og skabe konkrete konkurrencefordele og 
økonomiske fordele for den offentlige forvaltning på både statsligt og lokalt plan og 
samtidig undgå at påføre den offentlige sektor yderligere byrder eller tab;

9. understreger, at lovgivningen om det indre marked fastsætter høje proceduremæssige 
standarder, omend OPP-ordninger kan have forskellige udformninger; bemærker, at denne 
lovgivning blev revideret og konsolideret i direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU om 
offentlige udbud, i direktiv 2014/23/EU om koncessioner og i vejledning om 
institutionaliserede OPP'er; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at yde 
udviklingslandene teknisk bistand og rådgivning om, hvordan de skal forberede og indføre 
EU-standarder på deres markeder;

10. understreger, at EU-markederne for offentlige udbud i store træk er åbne for international 
konkurrence, med regler der sigter mod at øge fair og effektiv konkurrence på det indre 
marked, idet der opnås en inklusiv vækst baseret på princippet om, at kontrakter tildeles 
efter de mest økonomisk fordelagtige tilbud, hvorved der skabes lige konkurrencevilkår 
for internationale investorer; minder om, at der ikke er forskelsbehandling på grund af 
udenlandsk ejerskab eller kontrol, og at udenlandske virksomheder kan etablere sig lokalt 
med henblik på at deltage i OPP'er;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at Unionens handelsaftaler indeholder 
de nødvendige betingelser, som gør det muligt for europæiske virksomheder at konkurrere 
i tredjelande på lige vilkår med det pågældende lands egne virksomheder; mener, at dette 
omfatter adgang til tilknyttede tjenesteydelser såvel som klare og upartiske regler om 
adgang til udbudsoplysninger og udvælgelseskriterier; understreger, at øget 
gennemsigtighed og udvikling af online-procedurer er særligt vigtigt for små og 
mellemstore virksomheder og for indgåelsen af holdbare og inkluderende OPP'er;

12. understreger, at det for at tiltrække den private sektor til OPP'er, især på tværs af 
grænserne, er af allerstørste vigtighed at give investorerne tilstrækkelig sikkerhed for, at 
deres langsigtede investering vil nyde godt af et sikkert miljø, retssikkerhed og god 
forvaltning; understreger, at det derfor er nødvendigt at tilsikre effektiv beskyttelse af 
europæiske virksomheders investeringer og økonomiske aktiver, som indgår i OPP-
ordninger uden for EU;

13. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af handelspolitikker og -aftaler at arbejde 
på at skabe markedsadgang for europæiske virksomheder i forbindelse med OPP-
ordninger uden for EU;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-støttede organer såsom EU's 
Forvaltningsorgan for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) og Enterprise 
Europe-netværket (EEN) også kan få adgang til og udveksle information med SMV'er om, 
hvordan det er muligt at indgå i OPP'er i stater uden for EU og fremme små og 
mellemstore virksomheders deltagelse i OPP’er i tredjelande;

15. opfordrer Kommissionen til, når den forhandler handels- og investeringsaftaler med andre 
lande, at støtte nedbrydningen af barrierer for EU-virksomheder og især SMV'er, således 
at de kan gå ind i OPP'er i disse lande, og støtte EU-borgeres erhvervsmæssige mobilitet i 



AD\1060446DA.doc 5/6 PE549.366v02-00

DA

disse stater for at gøre det muligt for dem at konkurrere på lige vilkår med landets egne 
virksomheder og med virksomheder fra tredjelande.
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