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FORSLAG

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

A. der henviser til, at EU's budget bliver stadigt mindre, samtidig med at omfanget af 
opgaver i forbindelse med regionaludvikling bliver stadigt større og støtten hertil bliver 
vanskeligere at skaffe,

B. der henviser til, at det er muligt at øge støtten til offentlige projekter ved hjælp af 
offentlig/private partnerskaber (OPP),

C. der henviser til, at offentlig/private partnerskaber giver offentlige myndigheder 
mulighed for at drage fordel af private virksomheders erfaring, at reducere deres 
udgifter, at opnå et højere kvalitetsniveau for tjenesteydelser samt at dele ansvar og 
risici,

D. der henviser til, at konceptet "offentlig/private partnerskaber" stadig ikke er særlig 
udbredt, og at offentlige myndigheder mangler erfaring på området,

1. erkender, at der på nuværende tidspunkt er behov for en definition af offentlig/private 
partnerskaber samt beskyttelse af retssikkerheden med udarbejdelse af regler for 
tildeling af koncessioner, som klart skelner mellem koncessioner og offentlige 
kontrakter, uden samtidig at indføre indviklede lovbestemmelser om offentlig/private 
partnerskaber på dette stadie;

2. er af den opfattelse, at reglerne for etablering og drift af institutionaliserede 
offentlig/private partnerskaber, tildeling af opgaver samt den nye konkurrencebaserede 
dialogprocedure bør defineres nærmere i Kommissionens meddelelser;

3. opfordrer Kommissionen til snarest at etablere et europæisk ekspertcenter for bedste 
praksis med hensyn til offentlig/private partnerskaber, som skal have til opgave at 
uarbejde en række modelprojekter vedrørende hyppigt forekommende situationer, hvor 
offentlig/private partnerskaber giver de bedste resultater; finder, at dette ville være 
meget nyttigt, især for de medlemsstater, der er betænkelige ved at gøre brug af 
offentlig/private partnerskaber;

4. mener, at det vil være af afgørende betydning for offentlig/private partnerskaber at lade
privat kapital indgå i nationale bidrag til strukturfondene, da dette vil skabe flere 
muligheder, især i fattige regioner; finder desuden, at brug af offentlig/private 
partnerskaber i forbindelse med samhørighedspolitikken vil give mulighed for med 
teknisk bistand at finansiere komplicerede OPP-projekter og gøre det væsentligt lettere 
omhyggeligt at planlægge OPP-aktiviteter.


