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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2022 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från 
tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till 
stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 
2012/0060(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0124) och kommissionens ändrade förslag (COM(2016)0034),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till 
parlamentet (C9-0018/2016),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 
april 20161,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 30 mars 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 59 och 60 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0454/2013),

– med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 16 oktober 2019 om 
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oavslutade ärenden från den åttonde valperioden,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

– med beaktande av det andra betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-
0337/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen2.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, 
som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning (L-serien) tillsammans med den slutliga rättsakten.

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution, 
ett om översynen av förordningen om instrumentet för internationell upphandling, som 
kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien) 
tillsammans med den slutliga rättsakten, och ett om exklusiv befogenhet, som kommer 
att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien)).

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

2 Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 14 december 2021 (Antagna texter; 
P9_TA(2021)0497.
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2022 inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om tillträdet för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer till unionens marknader för 
offentlig upphandling och koncession och förfaranden till stöd för förhandlingar om 
tillträde för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling och koncession (Instrumentet för internationell 
upphandling – IPI)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2022/1031.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS GEMENSAMMA UTTALANDE 

BETRÄFFANDE FÖRORDNING (EU) 2022/1031

Europaparlamentet och rådet erkänner att de regler om kommittéförfarande som man enats 

om i detta instrument inte föregriper resultatet av andra pågående eller framtida 

lagstiftningsförhandlingar och inte ska betraktas som prejudicerande för andra 

lagstiftningsärenden.

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OM ÖVERSYNEN AV FÖRORDNINGEN (EU) 

2022/1031 OM INSTRUMENTET FÖR INTERNATIONELL UPPHANDLING

När kommissionen i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2022/1031, genomför en 

översyn av den förordningens tillämpningsområde, funktionssätt och effektivitet kommer den 

även att bedöma om det finns ett behov av att från dess tillämpningsområde undanta de 

utvecklingsländer som omfattas av den allmänna ordning som anges i artikel 1.2 a i 

förordning (EU) nr 978/2012, särskilt de länder som omfattas av den särskilda 

stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som fastställs i artikel 9 i förordning 

(EU) nr 978/2012. Vid denna översyn kommer kommissionen att lägga särskild vikt vid 

sådana sektorer som anses vara strategiska i samband med offentlig upphandling i EU.

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OM EXKLUSIV BEFOGENHET 

BETRÄFFANDE FÖRORDNING (EU) 2022/1031

Såsom bekräftas i domstolens yttrande 2/15 faller deltagandet i unionens 

upphandlingsförfaranden av tredjeländers ekonomiska aktörer, varor och tjänster inom ramen 

för den gemensamma handelspolitiken där, såsom uttryckligen anges i artikel 3.1 e i 

EUF-fördraget, unionen har exklusiv befogenhet. Följaktligen ska medlemsstaterna och deras 
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upphandlande myndigheter och upphandlande enheter inte införa eller upprätthålla några 

lagstiftningsåtgärder eller andra allmänt tillämpliga åtgärder som styr tillträdet för 

ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer utöver dem som tillämpas i enlighet 

med denna förordning och annan unionslagstiftning.


