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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 

handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om vikten av offentlig-privata partnerskap (PPP) som ett 

redskap för ekonomisk tillväxt, innovation, konkurrenskraft och skapande av 

sysselsättning, både på den inre marknaden och utomlands. Parlamentet betonar att PPP 

fyller en strategisk funktion för moderniseringen av infrastruktur, särskilt energi-, vatten- 

och väginfrastruktur samt digitala infrastruktur. Parlamentet noterar att europeiska 

företag står väl rustade för att konkurrera om och driva sådana arrangemang. 

2. Europaparlamentet betonar att de positiva effekterna av PPP bottnar i förbättrat 

projektutförande, god nyttokostnadskvot, möjlighet till långsiktig finansiering av 

kostnaderna, stimulans till innovation och forskning och även större flexibilitet och 

kompetens i ledningsmiljön. 

3. Europaparlamentet noterar att PPP kännetecknas av en lång livscykel, som ibland 

sträcker sig från 10 till 30 år. Parlamentet anser att livscykeln för PPP bör vara 

meningsfull och stämma överens med de eftersträvade målen så att arbete, varor och 

tjänster inte på konstgjord väg snedvrider konkurrensen eller skapar högre kostnader och 

en onödig börda för offentliga förvaltningar och skattebetalare. 

4. Europaparlamentet påminner om att infrastrukturprojekt (särskilt inom byggnation, miljö, 

telekommunikationer eller energinät) finns flera inneboende risker och att staten genom 

PPP överför en del av risken till den privata entreprenören, så att båda kan dra fördel av 

projekten men samtidigt dela på riskerna och ansvaret. Parlamentet betonar dessutom att 

det krävs lämplig riskdelning för att minska kostnaderna för ett projekt och se till att det 

framgångsrikt genomförs och blir bärkraftigt. 

5. Europaparlamentet påminner om att PPP karakteriseras av sitt höga värde och sin 

tekniska komplexitet, och av parternas långsiktiga åtaganden. De kräver därför vissa 

nivåer på både flexibilitet och förfarandemässiga garantier för att säkerställa transparens, 

icke-diskriminering och likabehandling. 

6. Europaparlamentet betonar att rättvis konkurrens och tillträde måste garanteras för 

samtliga parter som deltar i PPP, särskilt genom rättvisa och transparenta 

urvalsförfaranden genom vilka staten bygger upp sådana partnerskap.  

7. Europaparlamentet betonar att utvecklandet av PPP måste ta hänsyn till i synnerhet 

utmaningarna för EU-baserade små och medelstora företag att konkurrera på de 

internationella marknaderna när de ingår i ett PPP samt till behovet av att säkerställa att 

små och medelstora företag får konkret, rättvist och ömsesidigt tillträde, särskilt inom 

försörjningssektorn i enlighet med direktiv 2014/25/EU.  Parlamentet betonar i detta 

hänseende hur viktigt det är med särskilda regler som möjliggör gruppupphandling vid 

upphandlingar för små och medelstora företag och användning av öppna och transparenta 

underleverantörskedjor. 

8. Europaparlamentet påminner om att PPP bör ge medborgarna och konsumenterna stort 

mervärde, säkerställa tjänster och/eller varor av hög kvalitet och ge de offentliga 

förvaltningarna konkreta konkurrensfördelar och ekonomiska fördelar, samtidigt som 
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ytterligare bördor eller förluster undviks för den offentliga sektorn. 

9. Europaparlamentet betonar att PPP-arrangemang kan ta olika former men att 

inremarknadslagstiftningen alltid fastställer höga förfarandemässiga standarder. Denna 

lagstiftning reviderades och konsoliderades i direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU om 

offentlig upphandling, i direktiv 2014/23/EU om koncessioner, och i riktlinjer om 

institutionaliserade PPP. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten 

att ge utvecklingsländer tekniskt bistånd och rådgivning om hur EU:s standarder kan 

utformas och genomföras på deras marknader. 

10. Europaparlamentet betonar att EU:s marknader för offentlig upphandling i princip är 

öppna för internationell konkurrens, med regler som syftar till att främja rättvis och 

effektiv konkurrens på den inre marknaden och en inkluderande tillväxt med avtal som 

tilldelas enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet och till att 

skapa lika spelregler för internationella investerare. Parlamentet påminner om att det inte 

sker någon diskriminering på grundval av utländskt ägande eller kontroll, och att 

utländska företag får etablera sig lokalt för att delta i PPP. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att unionens 

handelsarrangemang innehåller de nödvändiga villkoren som gör att europeiska företag 

kan konkurrera på lika villkor med inhemska företag utomlands. Parlamentet anser att 

detta också innebär tillgång till relaterade tjänster, liksom klara och rättvisa regler för 

tillgång till upphandlingsinformation och tilldelningskriterier. Parlamentet betonar att 

större transparens och utveckling av elektroniska förfaranden är av särskild vikt för små 

och medelstora företag och för ingåendet av varaktiga och inkluderande PPP. 

12. För att kunna attrahera den privata sektorn till PPP, särskilt gränsöverskridande sådana, 

understryker Europaparlamentet att det är av yttersta vikt att investerarna får tillräckliga 

garantier för att deras långsiktiga investering åtnjuter en säker miljö, rättslig förutsebarhet 

och god styrning. Parlamentet betonar därför behovet av att säkerställa effektivt skydd av 

investeringar och ekonomiska tillgångar som europeiska företag innehar inom ramen för 

PPP-arrangemang utanför EU. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med handelspolitiska principer 

och handelsavtal verka för att öppna marknadstillträdet för europeiska företag i samband 

med PPP-arrangemang utanför EU. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att även EU-stödda organ som 

genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) och Enterprise Europe 

Network (EEN) kan få tillgång till och utbyta information med små och medelstora 

företag om hur man kommer med i PPP i tredjeländer, och kommissionen uppmanas 

också att främja små och medelstora företags deltagande i PPP i tredjeländer. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid förhandlingar om handels- och 

investeringsavtal med andra länder verka för att undanröja hindren för europeiska 

företags, särskilt små och medelstora företags, tillträde till PPP i dessa länder och att 

främja europeiska medborgares yrkesmässiga rörlighet i dessa länder, så att de kan 

konkurrera på lika villkor med såväl inhemska företag som företag från tredjeländer. 
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