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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat er steeds meer wordt bezuinigd op de EU-begroting, terwijl tegelijkertijd 
het takenpakket van de regionale ontwikkeling zich uitbreidt, en dat de werving van 
particulier kapitaal bijgevolg steeds belangrijker wordt,

B. overwegende dat de middelen voor regionale ontwikkelingsdoelstellingen kunnen worden 
verhoogd dankzij het publiek-private partnerschap (PPP), wanneer wordt uitgegaan van 
de positieve ervaringen van sommige lidstaten,

C. overwegende dat overheidsinstanties dankzij het PPP kunnen profiteren van de speciale 
knowhow van particuliere bedrijven en de toepassing van mechanismen voor 
risicoverdeling tussen de publieke en de private sector en dat dit kan leiden tot een hogere 
kwaliteit van de dienstverlening en meer continuïteit van overheidsdiensten alsmede 
lagere kosten voor de uitvoering van taken en besparingen op de beperkte middelen die 
voor dergelijke activiteiten ter beschikking staan, 

D. overwegende dat de PPP-formule nog weinig bekendheid geniet en overwegende dat, 
teneinde de heersende twijfels weg te kunnen nemen, duidelijke en transparante regels 
voor het gedrag en de vakkennis op dit gebied nodig zijn, met name met betrekking tot de 
activiteiten van overheidsorganen en bedrijven,

1. erkent dat het fenomeen PPP in de huidige fase beter gedefinieerd moet worden en dat 
terwille van de rechtszekerheid het verstrekken van concessies moet worden gereguleerd,
waarbij een duidelijk onderscheid tussen concessies en overheidsopdrachten moet worden 
gemaakt, zonder dat daarbij de PPP-regelgeving echter complexer mag worden gemaakt;

2. feliciteert de Commissie met de openbare raadpleging die zij via dit Groenboek heeft 
gehouden en acht het van fundamenteel belang dat zij oor heeft voor de standpunten van 
de verschillende betrokken partners, ook die op regionaal en lokaal niveau;

3. is van mening dat de regels voor de oprichting en de werkwijze van geïnstitutionaliseerde 
PPP's, de manier waarop er aan hen overheidsopdrachten gegund mogen worden alsmede 
een nieuwe procedure voor de concurrentiegerichte dialoog, ten aanzien van 
mogelijkheden ter bescherming van de intellectuele eigendom nader zouden moeten 
worden toegelicht in een mededeling van de Commissie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, waarbij ook een nadere uitleg over het gebruik van 
overheidssubsidies in verband met PPP's nodig is ter waarborging van een eerlijke 
concurrentie;
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4. stelt voor de rechtsonzekerheid die door het arrest van het Hof van Justitie1 met 
betrekking tot de definitie van intern uitgevoerde werken en diensten is ontstaan, spoedig 
uit de wereld te helpen door een aanvulling van de thans van kracht zijnde Richtlijn 
2004/18/EG2 inzake overheidsopdrachten; verlangt dat alle wettelijke maatregelen erop 
moeten zijn gericht het starten van geïnstitutionaliseerde PPP's te vergemakkelijken;

5. verzoekt de Commissie om met voorrang en in samenwerking met de Europese 
Investeringsbank een zoveel mogelijk op reeds bestaande structuren gebaseerd Europees
PPP-expertisecentrum op te richten voor een regelmatige evaluatie van de vooruitgang en 
resultaten op het gebied van PPP's, de verspreiding van specifieke kennis op dit gebied
alsmede de verspreiding in alle officiële talen van de EU van informatie over ervaringen 
betreffende optimale praktijken bij PPP-regelingen in verschillende sectoren, waarover 
verslag aan de communautaire instellingen wordt uitgebracht en waarmee de lidstaten 
alsmede de lokale en regionale autoriteiten hun voordeel kunnen doen;

6. acht het noodzakelijk om in samenhang met dit voorgestelde Europese PPP-
expertisecentrum standaardprojecten te formuleren betreffende veel voorkomende 
situaties waarin met het PPP de beste resultaten worden behaald; is van mening dat deze 
standaardprojecten, samen met een catalogus van optimale praktijken van de lidstaten, van 
groot nut zullen zijn, met name voor landen die  de nodige aarzelingen hebben om van
PPP's gebruik te maken;

7. verzoekt de Commissie bij de regulering van toekomstige PPP's en bij de huidige 
effectbeoordeling van een wetgevingsinitiatief inzake concessieovereenkomsten serieus 
rekening te houden met de belangen van regionaal zelfbestuur en vertegenwoordigers van 
regionale en lokale belangen te betrekken bij het opstellen van toekomstige regelingen;

8. is van mening dat het onontbeerlijk is om in PPP-verband in alle lidstaten privaat kapitaal 
aan te wenden voor de nationale bijdragen aan de Structuurfondsen en PPP's toe te voegen 
aan de begunstigden in het kader van de fondsen, hetgeen tot meer ontwikkeling in alle 
regio's zal leiden;

9. is van oordeel dat de spoedige start van het JASPERS-programma en de integratie van de 
PPP-formule in het cohesiebeleid de financiering van gecompliceerde PPP-projecten 
mogelijk zullen maken en tot de vorming van goed voorbereide publiek-private 
ondernemingen zullen bijdragen.

  
1 "Stadt Halle" (C26/03) Arrest van het Hof van 11 januari 2005 in de zaak Stadt Halle tegen 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Jur. 2005, blz. I-
0001.
"Parking Brixen" (C-458/03) Arrest van het Hof van 13 oktober 2005 in de zaak Parking Brixen GmbH tegen 
Gemeinde Brixen en Stadtwerke Brixen AG, Jur. 2005, blz. 0000.

"Coname tegen Comune di Cingiea die 'Botti" (C231/03) Arrest van het Hof van 21 juli 2005 in de zaak 
Conzorzio Aziende Metano (Coname) tegen Comune di Cingia de 'Botti, Jur. 2005, blz. 0000 en andere 
arresten.
2 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. (PB L 134 
van 30.4.2004, blz. 114).
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