
PA\600935SV.doc PE 369.904v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för regional utveckling

PRELIMINÄR VERSION
2005/2018(INI)

6.2.2006

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över kommissionens meddelande om offentliga-privata partnerskap
(KOM(2005)0569 – 2005/2018(INI))

Föredragande: Grażyna Staniszewska



PE 369.904v01-00 2/3 PA\600935SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\600935SV.doc 3/3 PE 369.904v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU:s budget minskar ständigt, samtidigt som uppgifterna med avseende på den regionala 
utvecklingen ökar och resurserna blir allt knappare.

B. De offentlig-privata partnerskapen (OPP) möjliggör en ökning av resurserna för offentliga 
ändamål.

C. Tack vare OPP kan de offentliga myndigheterna utnyttja privata företags 
specialistkunskap, minska sina kostnader för genomförande av olika uppgifter, höja 
kvaliteten på tjänsterna och dela på ansvar och risker.

D. De offentlig-privata partnerskapen är fortfarande dåligt kända och den offentliga 
förvaltningen känner sig osäker på detta område.

1. Europaparlamentet anser att det i den nuvarande fasen är nödvändigt att definiera 
OPP-konceptet. För rättssäkerhetens skull måste beviljandet av koncessioner regleras med 
en tydlig differentiering mellan koncessioner och offentliga kontrakt. Det är dock 
tillrådligt att inte göra de rättsliga bestämmelserna om OPP än mer komplexa.

2. Europaparlamentet anser att reglerna för inrättande och drift av institutionaliserade OPP,
metoderna för att tilldela dessa partnerskap uppgifter och det nya förfarandet för en 
konkurrensdialog bör klargöras i ett meddelande från kommissionen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål inrätta ett europeiskt 
centrum för specialistkunskap och god praxis på OPP-området. Detta centrum bör utarbeta
en uppsättning standardprojekt avseende ofta återkommande situationer där OPP ger bäst 
resultat. Parlamentet anser att detta skulle underlätta mycket, i synnerhet för 
medlemsstater som tvekar att utnyttja OPP.

4. Europaparlamentet anser det vara absolut nödvändigt att inom ramen för OPP avsätta 
såväl privat som offentligt kapital till strukturfonderna, vilket inte minst ökar fattigare 
regioners möjligheter. Om OPP dessutom utnyttjas inom sammanhållningspolitiken blir 
det möjligt att med hjälp av tekniskt bistånd finansiera komplicerade OPP-projekt och 
avsevärt lättare att utforma väl förberedd OPP-verksamhet.


