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6.3 EPSU:s inledande svar på 
grönboken om offentlig-privata partnerskap (PPP) och EG-rätten 

om offentlig upphandling och koncessioner KOM (2004) 327 slutlig1 
 
 

Snäv syn på PPP 
 

1. EPSU:s första reaktion grundas huvudsakligen på de punkter som tas upp i det 
bifogade dokumentet från ISKA:s forskningsenhet (PSIRU) ”PPP: en kritik av grön-
boken”. 

 
2. EPSU beklagar det faktum att grönboken inte strävar efter att utarbeta en konsekvent 

EU-politik för PPP. Den har en ytterst begränsad infallsvinkel och handlar enbart om 
konkurrenspolitik och utvidgningen av den inre marknaden till att omfatta offentliga 
tjänster. Grönboken tar inte upp de mer grundläggande frågorna: hur kan man bedöma 
sociala och ekonomiska följdverkningar av de risker och framtida åtaganden som 
skapas av PPP?2 Varför och på grundval av vilka kriterier är PPP att föredra framför 
offentliga investeringar och offentligt tillhandahållande av tjänster? Hur kan demokratisk 
kontroll och insyn säkerställas? För att svara på dessa frågor måste man beakta  
allmänhetens intressen och offentlig politik inom en rad områden, bland annat behovet 
av offentliga tjänster av hög kvalitet, sysselsättning, hållbar utveckling, samman-
hållning. Endast på så sätt kan offentliga myndigheter bedöma om PPP är det bästa 
investeringsalternativet och det bästa alternativet för att sköta verksamheten.  

 
3. Trots vissa användbara förslag om koncessionsgivning (punkt 31–38) är detta inte den 

grönbok om PPP som Europa behöver. Kommissionen bör utarbeta en  rapport som tar 
upp: 

 
• Erfarenheter av risker och problem i samband med PPP 
• Faror för offentliga myndigheter som ingår långfristiga avtal med den privata 

sektorn 
• Behovet av att skydda offentliga tjänster, deras arbetstagare och medborgare från 

urholkning av kvaliteten på grund av kommersiell opportunism  
• Ekonomiska och sociala argument för offentliga investeringar och offentligt 

tillhandahållande av tjänster. 
 
4. Grönboken bortser från de risker och framtida åtaganden som uppstår på grund av 

PPP. Detta är förvånande när man i många länder använder argument om offentliga 
skulder och bördan för framtida generationer för att motivera nedskärningar av 
offentliga tjänster. Dokumentet tar inte hänsyn till kommentarer från GD Ekonomi och 
finans3 om farorna med PPP, i synnerhet när de används för att undvika budget-

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/ppp.htm#presentation 
2 I sina resolutioner om strategin för den inre marknaden - prioriteringar 2003-2006 uppmanade Europa-
parlamentet kommissionen att utvärdera PPP:s inverkan på offentliga myndigheters demokratiska ansvar att 
tillhandahålla offentliga tjänster och PPP:s lönsamhet på lång sikt, att bedöma de sociala konsekvenserna för 
arbetstagare och användare samt att samråda med relevanta samhällsorganisationer, bland annat arbetsmark-
nadens parter, genom strukturerna för branschövergripande och branschvis social dialog. 
3 Se avsnittet om offentliga finanser i rapporten om EMU 2003: ”det föreligger en risk att man istället i allt större 
utsträckning tillgriper PPP för att placerar kapitalutgifter utanför de statliga budgetarna i syfte att kringgå 
budgetrestriktioner. Om så är fallet kan det hända att PPP genomförs även när de är dyrare än rent offentliga 
investeringar.” (Sammanfattning av del III, p. 102)  
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee303en.pdf  
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restriktioner. Det verkar som om de främjas just i detta syfte. Grönboken integrerar inte 
heller GD Regions erfarenheter av hur det går att bilda PPP i Central- och Östeuropa4 
och ändå vara berättigade till sammanhållningsmedel. 

 
5. I grönboken hävdas att man inte gör någon ”allmän värdering” av beslutet att lägga ut 

tjänster på entreprenad (punkt 17), reglerna som den behandlar gäller ”ledet efter det 
ekonomiska och organisationsmässiga urval som genomförs av lokal eller nationell 
myndighet” och huruvida den privata sektorn används. Att uppmuntra PPP genom att 
ta bort hinder för dem och ge garantier för att locka privata företag innebär dock klart 
och tydligt att man inte uppmuntrar användningen av alternativ, det vill säga, den 
offentliga sektorn. Det uttrycket också en preferens för privat egendom Den tillgång 
som finansieras av ett offentlig-privat partnerskap måste klassificeras som en privat 
tillgång, utanför den offentliga sektorns redovisning, och undgår därmed restriktionerna 
för offentliga skulder. Att gynna PPP innebär att man gynnar privat ägda tillgångar 
framför alternativet med offentligt ägda tillgångar. Detta tycks, i princip, strida mot 
fördragets neutrala hållning när det gäller offentlig eller privat egendom (artikel 295 i 
fördraget). 

 
6. Kommissionen hävdar att den endast underlättar utvecklingen av PPP ”under effektiva 

konkurrensvillkor och i rättslig klarhet” (1.2). Även om Europeiska unionen har som 
offentlig policy att eftersträva effektiv konkurrens (och naturligtvis rättslig klarhet), är det 
inte ett policymål att underlätta utvecklingen av PPP. Det kan råda effektiv konkurrens 
oberoende av antalet PPP. Det ligger inte i allmänhetens intresse att öka antalet PPP 
för sakens egen skull. Grönboken agerar som om så vore fallet och det återspeglas i 
språket, till exempel ”hinder” för PPP, ”utveckla” PPP, ”avskaffa de hinder” som kan 
försvåra för PPP (punkt 14,16, 19). 

 
7. Dessutom går grönboken utanför PPP genom att inbegripa kommentarer om Teckel-

domen5 (punkt 63). Kommissionen drar slutsatsen att verksamhet ska underställas ett 
obligatoriskt anbudsförfarande innan det kan tilldelas oberoende offentliga organ. Det 
skulle dock leda till en omfattande snedvridning av offentliga myndigheters val-
möjligheter. Frågan är ytterst omtvistad och har inget berättigande i en grönbok som 
förväntas handla om PPP. 

 
 

Utöver grönboken: utvärdera PPP utifrån allmänhetens intressen 
 

8. Ett offentlig-privat partnerskap består normalt av två delar: (1) finansiering av ett 
kapitalinvesteringsprojekt i den offentliga sektorn genom ett privat företag och (2) ett 
kontrakt om tjänster, vanligtvis verksamhet kopplad till de kapitalinvesteringar som 
finansierades under (1). De två centrala frågorna för offentliga myndigheter när det 
gäller PPP är därför: 
• Är offentlig-privata partnerskap ett bättre sätt att finansiera den berörda kapital-

investeringen än vad alternativen är? 
• Är offentlig-privata partnerskap ett bättre sätt att sköta tjänsten än vad 

alternativen är? 
 
9. Det viktigaste valet står mellan tillhandahållande av den offentliga sektorn och ett 

offentlig-privat partnerskap eller andra varianter av dessa alternativ. Grönboken 
erkänner att ”offentlig-privata partnerskap [får inte] ses som en mirakellösning för en 
offentlig sektor som möter budgetåtstramningar. Erfarenheten visar att det vid varje 
projekt bör bedömas om partnerskapsalternativet skapar ett verkligt mervärde i 
jämförelse med andra alternativ…” (punkt 5). Grönboken diskuterar dock inte dessa 

                                                 
4 Se till exempel ”Resource Book of PPP Case Studies” som publicerades i juni 2004 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPResourceBook.htm 

5 Mål C-107/98 om definitionen av ”internt” (in-house). Flera andra mål om samma fråga har anhängiggjorts inför EG-domstolen.  
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andra alternativ och går inte alls in på hur denna bedömning bör genomföras, eller 
enligt vilka principer en sådan utvärdering bör utföras. 

 
10. Denna brist framgår av diskussionen om risker. Frågan som borde besvaras gäller om 

alternativet med offentlig-privata partnerskap innebär större risker (och fördelar) än 
alternativen där den offentliga sektorn tillhandahåller tjänsten (eller andra former av 
entreprenad). I samband med detta val är det viktigt att PPP inte framstår som alltför 
okomplicerade eller attraktiva, till exempel genom det erbjuds skattelättnader, undantag 
från upphandlingsregler eller statliga garantier utan någon riktig kostnadsberäkning. 
Dessa incitament kan snedvrida jämförelser mellan ett PPP och tillhandahållande av 
offentliga sektorn. Eurostat-domen, som enligt grönboken bidrar till att göra PPP mer 
attraktiva, borde egentligen kritiseras för att göra PPP alltför okomplicerade6.  

 
11. Om EU:s budgetregler sätter stopp för tillräckliga offentliga investeringar, eller hindrar 

dem från att genomföras på det effektivaste sättet, behöver reglerna granskas och 
omarbetas. Att kringgå reglerna genom att använda PPP, när de kan utgöra ett dyrare, 
mer riskfyllt, orättvisare och mindre effektivt alternativ än offentligt tillhandahållande, 
löser inte problemet utan förvärrar det.  

 
 

Långfristiga konsekvenser för tillhandahållande av tjänster 
 

12. Grönboken hävdar att ”ett offentlig-privat partnerskaps framgång är till stor del 
beroende av omfattande avtalsmässiga rambestämmelser för projektet samt för de 
delar som styr dess genomförande. Avgörande i detta sammanhang är en relevant 
bedömning och en optimal fördelning av riskerna mellan den offentliga sektorn och den 
privata efter deras förmåga att åta sig riskerna.” (punkt 45) 

 
13. Det finns två stora brister i denna ståndpunkt. För det första bortser man från den 

viktiga valmöjligheten ”på hög nivå” mellan offentligt tillhandahållande och PPP – 
huvudfrågan gäller inte riskfördelning inom PPP, utan risken förknippad med PPP 
jämfört med när den offentliga sektorn tillhandahåller tjänsten. För det andra är det i 
verkligheten omöjligt att täcka allt i ett kontrakt eftersom det uppstår oförutsedda 
omständigheter. Detta är speciellt viktigt i samband med offentliga tjänster, eftersom 
staten aldrig kan överlåta ansvaret för att värna om allmänhetens intresse till en privat 
operatör. Ingående av långfristiga kontrakt om offentlig-privata partnerskap begränsar 
offentliga myndigheters möjlighet att reagera på framtida förändringar för att tillvarata 
allmänhetens intressen. 

 
14. Grönbokens tilltro till fullständiga kontrakt upprepas när man behandlar frågan om 

kontraktsändringar (punkt 49). Behovet av ständiga omförhandlingar anses ofta vara ett 
tillfälle för den privata parten att förbättra kontraktsvillkoren, men för den offentliga 
parten är de vanligtvis en nackdel, delvis på grund av att det privata företagets kunskap 
och rättsliga expertis leder till kontraktsändringar som gynnar entreprenören. I vilket fall 
som helst är det verkliga problemet att det behövs en utvärdering där förslag om PPP 
jämförs med andra offentliga alternativ: den risk som offentliga myndigheter löper med 
sämre framtida kontraktsvillkoren måste kvantifieras. 

                                                 
6 IMF kommenterade också att ”Eurostats beslut nyligen om redovisning av risköverföring är oroväckande eftersom det troligen 
leder till att de flesta PPP klassificeras som privata investeringar. …. I de flesta PPP står den privata sektorn för konstruktions- 
och tillgänglighetsrisker och de kommer därför troligen att behandlas som privata investeringar, även om staten tar omfattande 
risker vad gäller efterfrågan (till exempel när den garanterar den privata operatören en miniminivå på efterfrågan för det 
offentlig-privata partnerskapet. …beslutet nyligen …. skulle därför kunna utgöra ett incitament för EU-regeringar att främst 
använda PPP för att undgå stabilitets- och tillväxtpaktens budgetrestriktioner .” 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm  
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Försämringar för personalen: arbetsvillkor, arbetsmoral och den etik som 
råder inom offentliga tjänster  

 
15. Grönboken tar inte upp sysselsättningseffekterna av PPP, trots att offentliga tjänster  

bidrar till att skapa en hög sysselsättningsnivå. EU:s politik måste ta större hänsyn till 
detta om Lissabon-målen ska uppfyllas.  

 
16. Kvaliteten på sysselsättningen är även direkt kopplad till kvaliteten på de tjänster som 

tillhandahålls. En vanlig effekt av PPP är att arbetstagarnas arbetsvillkor och arbets-
moral försämras. En undersökning som utfördes av EPSU under 2003 uppmärk-
sammade att i ett antal länder omplacerades arbetstagare utanför de branschspecifika 
avtalen om lön och andra villkor, eller tvingades till sämre villkor. Utvecklingen av 
entreprenad inom energisektorn har flyttat arbetstagare från vanliga energiföretag till 
entreprenörer i vars intresse det ligger att minska på kostnaderna för att få behålla 
nästa kontrakt: resultatet är en utbildningskris i hela Europa för energiarbetare.  

 
17. Skadliga effekter för personalen har uppmärksammats i ett antal rapporter om erfaren-

heterna av PPP i Storbritannien. En färsk studie om PPP:s följdverkningar för 
personalen i Storbritannien observerade att anbudsförfarandet, grundat på lägsta pris, 
hade inverkat menligt på personalens trygghet och arbetsvillkor, i synnerhet 
kvinnornas, samt på tjänstens kvalitet. PFI (offentliga finansieringsinitiativ) för fängelse-
tjänster har medfört lägre löner, längre arbetstid och högre personalomsättning.   

 
 

Slutsats 
 

18. EPSU upprepar att grönboken inte är rätt utgångspunkt för att utarbeta EU:s politik för 
offentlig-privata partnerskap. Den bortser från huvudfrågan som behöver besvaras, 
nämligen inte om PPP ska genomföras på det ena eller det andra sättet, utan om de i 
huvudtaget ska genomföras. Grönboken erkänner att ”offentlig-privata partnerskap [får 
emellertid inte] ses som en mirakellösning för en offentlig sektor som möter budget-
åtstramningar. Erfarenheten visar att det vid varje projekt bör bedömas om partner-
skapsalternativet skapar ett verkligt mervärde i jämförelse med andra alternativ…” 
(punkt 5), men den diskuterar inte dessa andra alternativ och går inte närmare in på 
hur denna bedömning bör ske eller vilka principer en sådan utvärdering ska grundas 
på.  

 
19. Grönboken betraktar enbart PPP ur konkurrenspolitisk synvinkel och med hänsyn till 

privata marknadsaktörers intressen. Den bortser från frågor kopplade till allmänhetens 
bredare intresse på lång sikt och från sociala aspekter och sysselsättningsfrågor. Den 
utvärderar inte PPP och visar inte att de är ”bra köp”. Den förutsätter att den privata 
sektorn är bättre än den offentliga och kan därför förbigå alla bevis om motsatsen. 
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