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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat het vanuit beleidsoogpunt noodzakelijk is de infrastructuur in de Unie 
aan te passen, met name de vervoersinfrastructuur en de vervoers- en logistieke diensten -
variërend van de grote netwerken zoals de Trans-Europese vervoersnetten (TEN-T) tot de 
specifieke voorzieningen zoals havens en luchthavens, logistieke en overslagcentra, en de 
voorzieningen in verband met het stedelijk vervoer (parkeerplaatsen, plaatselijke treinen, 
trams, metro, autobussen en plaatselijk openbaar vervoer) - die enorm veel geld kosten en 
daardoor de begrotingen van de lidstaten steeds meer belasten,

B. overwegende dat er de komende jaren bijvoorbeeld voor de TEN-T 
infrastructuurprojecten enorm veel financiële middelen nodig zullen zijn - naar schatting 
600 miljard euro tegen 2020 (225 miljard euro enkel en alleen voor de 30 prioritaire
projecten, waarvan 140 miljard euro in de periode 2007-2013) - die de eigen middelen van 
de Europese Gemeenschap overstijgen en slechts geput kunnen worden uit een veelheid 
van bronnen die toebehoren aan een groot aantal overheidsinstanties en particulieren en 
geactiveerd worden door de financiële hefboom van de "communautaire subsidies",

C. overwegende dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van 
de Gemeenschap op het gebied van Trans-Europese netwerken voor vervoer en energie 
(COM(2004)0475) als doel heeft de overheidsinvesteringen in de sector te stimuleren door 
het percentage van de communautaire cofinanciering te verhogen,

D. overwegende dat de ervaring met publiek-private samenwerking (PPS) - zowel 
"contractuele" als "geïnstitutionaliseerde" samenwerking - die de afgelopen jaren in 
bepaalde lidstaten is opgedaan, met name op het gebied van vervoersprojecten en vooral 
door middel van op concessies gebaseerde PPS, een middel is voor overheidsinstellingen 
om de openbare financiën optimaal te besteden en de risico's te delen met particuliere 
partners,

E. overwegende dat dit verschijnsel diverse vormen aanneemt die keer op keer de toepassing 
van specifieke communautaire beginselen en regels met zich meebrengen, en is uitgemond 
in een regeling, die een voorlopig kader vergt maar die niettemin op haar beloop gelaten 
moet worden, 

F. overwegende dat de publiek-private samenwerking kan en moet aan de verbetering van de 
kwaliteit en de continuïteit van de openbare dienst door middel van regelingen voor de 
verdeling van de risico's tussen de openbare en de particuliere sector,

G. overwegende dat, met het oog op een maximale doeltreffendheid en efficiëntie van de 
uitgaven voor vervoersinfrastructuur, er in ieder geval voor moet worden gezorgd dat de 
particuliere sector zoveel mogelijk betrokken wordt bij de planning, de bouw, het beheer 
en de financiering van de infrastructuren via transparante procedures voor het doen blijken 
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van belangstelling, uitnodigingen tot inschrijving en openbare aanbestedingen,

H. overwegende dat Eurostat in zijn analyse van de voornaamste soorten risico's (op het vlak 
van de bouw, de beschikbaarheid, de vraag) aandacht besteedt aan het criterium dat de 
impact van de publiek-private samenwerking op de nationale rekeningen van de lidstaten 
bepaalt,

I. overwegende dat in het kader van publiek-particuliere samenwerking de mogelijkheid 
bestaat dat overheidsondernemingen en -entiteiten niet in aanmerking komen voor 
communautaire subsidies aangezien zij geen bouwkosten dragen, terwijl particuliere 
ondernemingen en entiteiten er niet voor in aanmerking komen omdat zij "availability 
payments" ontvangen voor de dekken van de bouwkosten,

J. overwegende dat de fases van de planning, de besluitvorming en de bouw van TEN-
projecten veel langer kunnen duren dan de termijn van het financiële kader uit hoofde 
waarvan subsidies beschikbaar worden gesteld, 

1. meent dat de Commissie een wettelijke regeling met richtsnoeren moet uitwerken met als 
doel een overzicht te bieden van de bestaande wetgeving en beginselen alsook van 
definities en basisbegrippen van de diverse types van publiek-particuliere samenwerking
die in Europa voorkomen; deze regeling moet zowel van toepassing zijn op de 
"contractuele" als op de "geïnstitutionaliseerde" PPS, om ter verzekeren dat de beginselen 
van gelijke behandeling en eenvormigheid in de lidstaten worden nageleefd, terwijl de 
lidstaten en de plaatselijke overheden maximale vrijheid wordt gelaten bij het vaststellen 
van de details van de contractuele of geïnstitutionaliseerde regelingen, met inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel;

2. meent dat deze wettelijke regeling inzake de geïnstitutionaliseerde en de contractuele PPS 
een lijst van "beste praktijken" en van "te verwerpen praktijken" inzake PPS moet 
bevatten, in het bijzonder wat de fase van de keuze van de contractant (particulier, 
overheid, mengvorm) betreft, alsook een omschrijving van de gevallen waarin de "in-
house"-formule wordt toegepast;

3. is van mening dat, in het geval van contractuele PPS, een voorafgaande vergelijking met 
de overheidssector en een kosten-batenanalyse nodig zijn vooraleer de overheidssector 
een PPS-project op gang brengt; is voorts van mening dat in het geval van deze categorie 
PPS, op te vatten als een ruimere interpretatie van een concessieovereenkomst, met 
inbegrip van overeenkomsten inzake openbare dienstverlening waarvoor 
infrastructuurwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarbij het grootste deel van 
de inkomsten van de concessiehouder afkomstig is van directe betalingen door de 
overheid, de wettelijke regeling waarin de richtsnoeren worden vastgesteld betrekking zou 
moeten hebben op de fase van de keuze van de particuliere contractant en enkele 
voorbeelden van "best practice" zou moeten standaardiseren (echter zonder deze bindend 
te maken) ten behoeve van de overheidsinstanties en de particuliere marktdeelnemers; 
meent dat in deze richtsnoeren bovendien de beginselen moeten worden vastgelegd die 
van toepassing zijn op het contractuele kader, volgend op de gunning van het contract, 
waarbij een verbodsaanpak moet worden gevolgd en moet worden aangeduid welke 
gedragingen of contractuele bepalingen in strijd zijn of dreigen te zijn met de beginselen 
van het communautaire recht; is voorts van mening dat deze richtsnoeren ertoe zouden 
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moeten bijdragen dat de voordelen en de risico's evenwichtig en eerlijk worden verdeeld 
tussen de openbare en particuliere partners zodat de burgers geen onaanvaardbaar nadeel 
ondervinden; is tenslotte van mening dat de Commissie voorbeelden zou moeten geven 
van "best practice" inzake de verdeling van de risico's tussen de openbare en particuliere 
partners;

4. onderstreept dat het begrip "belangenconflict" op EU-niveau nauwkeurig moet worden 
gedefinieerd met name om een rechtvaardige en billijke risicoverdeling te garanderen;

5. is van oordeel dat, in het geval van geïnstitutionaliseerde PPS, in het licht van de huidige 
rechtsonzekerheid, met name ten aanzien van de rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen inzake gemengde vennootschappen (arrest van 11 januari 
2005 in zaak C-26/03, Stadt Halle en RPL Lochau), en na evaluatie van de ervaring die in 
sommige lidstaten op dat gebied is opgedaan, de noodzaak zich lijkt op te dringen om 
deze rechtszekerheid te verschaffen door middel van een specifieke wettelijke regeling 
waarin de geldende regelgeving alsmede het verband tussen de communautaire 
voorschriften en beginselen op het gebied van het vennootschapsrecht, het 
mededingingsrecht en het recht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 
worden toegelicht, en dat deze wettelijke regeling strookt met de criteria die zijn 
geformuleerd in het arrest van 18 november 1999 in zaak C-107/98, Teckal, het beginsel 
van de vrijheid van bestuur van de plaatselijke overheden en de exclusieve bevoegdheden 
van de lidstaten, met name wat eigendomsregelingen betreft; is voorts van mening dat de 
wettelijke regeling bovendien een onderscheid moet invoeren tussen enerzijds de 
rechtsregeling die geldt voor de activiteiten van algemeen belang van gemengde 
vennootschappen, en anderzijds die welke geldt voor activiteiten die onder het particulier 
belang vallen; 

6. wenst dat de techniek van het groeperen van concessies, die het mogelijk maakt niet-
rendabele ruimtelijke-ordeningsinfrastructuren te financieren met de dividenden van 
rendabele infrastructuren, zonder al te veel een beroep te doen op overheidsgeld, hetgeen 
momenteel op losse schroeven dreigt te worden gezet door de toepassing van de richtlijn 
inzake openbare aanbestedingen, beschouwd wordt als een originele vorm van publiek-
private samenwerking die als zodanig rechtszekerheid geniet;

7. spreekt de wens uit dat de nationale boekhoudkundige regelingen van de PPS-contracten, 
met inachtneming van de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde tekort- en 
schuldbeperkingen,  de financiering zullen bevorderen van de aanpassing van de 
infrastructuur in de EU (perscommuniqué STAT/STAT/18);

8. verlangt dat, wat de activiteiten van "geïnstitutionaliseerde" PPS (d.w.z. gemengde 
vennootschappen) betreft, de aanwijzing van de particuliere partner geschiedt op basis van 
een openbare procedure en dat in het kader van deze procedure ook de criteria aan de hand 
waarvan de handelsrelaties tussen de gemengde vennootschap en de particuliere partner 
zullen worden geregeld worden omschreven (probleem van de "dubbele inschrijving");

9. verzoekt de Commissie door middel van de communautaire controle op de overheidssteun 
erop toe te zien dat bij de toekenning van subsidies geen discriminatie optreedt tussen de 
diverse partners, zij het particuliere, openbare of gemengde;



PE 357.741v03-00 6/7 AD\578384NL.doc

NL

10. onderstreept dat, afgezien van de vereisten die worden gesteld door het besluit van 
Eurostat betreffende de boekhoudkundige behandeling van publiek-private samenwerking, 
nadere instructies moeten worden gegeven met betrekking tot de kwantificering van de 
risico's die aan de projecten verbonden zijn, om te vermijden dat de criteria van Maastricht 
eventueel worden omzeild;

11. meent dat de hefboomwerking van publiek-private samenwerking aanzienlijk wordt 
vergroot als tijdens het komende financiële kader (2007-2013) 2.907 miljoen euro jaarlijks 
beschikbaar wordt gesteld voor TEN-T financiering door de EU in plaats van de 600 
miljoen euro tijdens de huidige periode van de financiële vooruitzichten, in combinatie 
met een specifiek Fonds voor garanties op leningen bestemd voor de specifieke behoeften 
van publiek-private samenwerking, alsmede hogere plafonds voor de EU-bijdrage aan 
TEN-T projecten;

12. moedigt de Commissie en de Europese Investeringsbank aan om hun deskundigheid 
samen te brengen en met name te verbreiden in de landen waar de overheid niet met 
publiek-private samenwerking vertrouwd is;

13. acht het noodzakelijk dat de huidige regelgeving betreffende de toekenning van 
communautaire subsidies in het kader van PPS-projecten wordt herzien om de hinderpalen 
die het effectieve gebruik van deze vorm van steun belemmeren uit de weg te ruimen.
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