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Amendement 1
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten 17%
van het BBP van de EU 
vertegenwoordigen en in een periode van 
crisis dan ook als een essentieel 
marktinstrument fungeren voor het herstel 
van de economie, dat van groot belang is 
voor de bevordering en het scheppen van 
duurzame werkgelegenheid en de 
bevordering van innovatie en duurzame 
arbeidsvoorwaarden;

Or. it

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de 
bevordering van duurzame 
werkgelegenheid en duurzame 
arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat naast andere doelstellingen ook kan 
bijdragen aan het behoud en de 
bevordering van duurzame 
werkgelegenheid en duurzame 
arbeidsvoorwaarden;

Or. de

Amendement 3
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel maatschappelijk 
georiënteerd instrument fungeren dat van 
groot belang is voor de bevordering van 
duurzame werkgelegenheid en duurzame 
arbeidsvoorwaarden;

Or. de

Amendement 4
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden; benadrukt 
tegelijkertijd dat de toepassing van het 
recht inzake overheidsopdrachten op het 
verrichten van individuele sociale 
diensten vaak niet geschikt is om optimale 
resultaten voor de gebruikers van de 
diensten te behalen; verzoekt derhalve om 
de Europeesrechtelijke erkenning van 
beproefde procedures van de lidstaten als 
alternatief voor de toepassing van het 
recht inzake overheidsopdrachten, op 
voorwaarde dat deze procedures berusten 
op het principe dat alle aanbieders die in 
staat zijn om aan de vooraf wettelijk 
vastgelegde voorwaarden te voldoen, 
ongeacht hun rechtsvorm wordt 
toegestaan de diensten te verrichten voor 
zover zij daarbij de in het primaire recht 
verankerde beginselen van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en 
transparantie in acht nemen;
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Or. de

Amendement 5
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden; dringt erop 
aan dat sociale normen, de betaling 
volgens gangbare cao's ("Tariftreue") en 
de betaling van wettelijk vastgelegde 
minimumlonen en minimumhonoraria bij 
de uitvoering van de opdracht en in de 
input- en toeleveringsketen een bindend 
criterium worden bij de gunning van de 
opdracht, opdat wordt voldaan aan het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
arbeid op dezelfde locatie;

Or. de

Amendement 6
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden en dat een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
halen van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; onderstreept 
voorts het belang van openbare 
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aanbestedingen teneinde een Europees 
sociaal model te bevorderen dat gestoeld 
is op goede banen, gelijke kansen, 
bestrijding van discriminatie en sociale 
inclusie;

Or. it

Amendement 7
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;
onderstreept in dit verband dat 
overheidsinstanties standaardbepalingen 
in de selectiecriteria moeten opnemen 
waarin wordt gevraagd naar de naleving 
van de wetgeving en CAO's op het vlak 
van beloning en arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden, voor het 
verbeteren van de mogelijkheden van het 
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bedrijfsleven om innovaties door te 
voeren, voor het stimuleren van meer 
groene overheidsopdrachten voor het 
bedrijfsleven en om de omstandigheden 
voor het bedrijfsleven, met name voor
mkb-bedrijven, te verbeteren;

Or. lt

Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden;

1. merkt op dat overheidsopdrachten als 
een essentieel marktinstrument fungeren 
dat van groot belang is voor de bevordering 
van duurzame werkgelegenheid en 
duurzame arbeidsvoorwaarden; pleit voor 
aandacht voor de speciale 
arbeidsbehoeften van kwetsbare en 
achtergestelde maatschappelijke 
groeperingen in het kader van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 10
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de Gemeenschap 
bevoegd is de aanbestedende diensten een 
helder en eenvoudig te beheren juridisch 
kader te bieden, terwijl de wijze waarop de 
overheidsdiensten worden aangeboden en 
verleend een taak is van de gemeentelijke 
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en regionale zelfstandige 
bestuursorganen; nationale, regionale en 
lokale autoriteiten dienen dan ook in 
voldoende mate flexibel en vrij te kunnen 
handelen om de arbeidsmarkt op lokaal 
en nationaal niveau een impuls te kunnen 
geven;

Or. de

Amendement 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de regels ten aanzien 
van overheidsopdrachten dienen te 
worden vereenvoudigd en flexibeler te
worden gemaakt opdat kan worden 
voldaan aan de 
openbaredienstverleningsverplichtingen; 
benadrukt dat de wijziging van de 
regelgeving ten aanzien van 
overheidsopdrachten overeenkomstig 
artikel 345 van het VWEU neutraal moet 
blijven als het om de verhouding privaat 
eigendom - publiek eigendom gaat;

Or. en

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het op grond van het 
geldende EU-recht inzake 
overheidsopdrachten al mogelijk is 
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rekening te houden met sociale aspecten 
bij de plaatsing van overheidsopdrachten; 
stelt echter vast dat er met betrekking tot 
de praktische toepassingen nog behoefte 
bestaat aan verduidelijking;

Or. de

Amendement 13
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is voorstander van handhaving van 
de huidige classificatie in A- en B-
diensten, met dien verstande dat er bij 
laatstgenoemde diensten geen sprake is 
van grensoverschrijdende mededinging of 
dat er geen sprake zijn kan van een EU-
aanbesteding, bijvoorbeeld bij medische 
en sociale dienstverlening;

Or. en

Amendement 14
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderkent dat overheidsinstanties 
meer dan 16 procent van het Europese 
BBP uitgeven en daarom moeten worden 
aangemoedigd om met deze uitgaven meer 
voor de sociale innovatie en de 
werkgelegenheid te doen, met name door 
de publieke dienstverlening doeltreffender 
te maken;
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Or. en

Amendement 15
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. steunt de aanmoediging van sociaal 
aanbesteden op het vlak van goederen, 
bijvoorbeeld door eerlijke handel als 
criterium te nemen;

Or. en

Amendement 16
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent het belang van de algemene 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA), waardoor de ruimte voor eventuele 
aanpassingen van de regelgeving op EU-
niveau wellicht wordt ingeperkt, aangezien 
bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien; 
verzoekt de Commissie meer flexibiliteit in 
de regelgeving na te streven, zodat er meer 
ruimte ontstaat voor sociaal georiënteerde 
aanbestedingen;

2. erkent het belang van de algemene 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA), waardoor de ruimte voor eventuele 
aanpassingen van de regelgeving op EU-
niveau wellicht wordt ingeperkt, aangezien 
bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien maar 
wijst er in verband daarmee op dat op 
sommige gebieden de regelgeving ten 
aanzien van overheidsopdrachten nog 
restrictiever is dan krachtens de GPA; 
verzoekt de Commissie meer flexibiliteit in 
de regelgeving na te streven, zodat er meer 
ruimte ontstaat voor sociaal georiënteerde 
aanbestedingen;

Or. en



AM\871310NL.doc 11/48 PE467.257v01-00

NL

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent het belang van de algemene 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA), waardoor de ruimte voor eventuele 
aanpassingen van de regelgeving op EU-
niveau wellicht wordt ingeperkt, aangezien 
bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien; 
verzoekt de Commissie meer flexibiliteit in 
de regelgeving na te streven, zodat er meer 
ruimte ontstaat voor sociaal georiënteerde 
aanbestedingen;

2. erkent het belang van de algemene 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA), waardoor de ruimte voor eventuele 
aanpassingen van de regelgeving op EU-
niveau wellicht wordt ingeperkt, aangezien 
bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien; 
verzoekt de Commissie, met inachtneming 
van de geldende beginselen (mededinging, 
transparantie, non-discriminatie, 
doelmatigheid) vereenvoudiging en meer 
flexibiliteit in de regelgeving na te streven, 
zodat er meer ruimte ontstaat voor sociaal 
georiënteerde aanbestedingen;

Or. de

Amendement 18
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent het belang van de algemene 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA), waardoor de ruimte voor eventuele 
aanpassingen van de regelgeving op EU-
niveau wellicht wordt ingeperkt, aangezien 
bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien; 
verzoekt de Commissie meer flexibiliteit in 
de regelgeving na te streven, zodat er meer 
ruimte ontstaat voor sociaal georiënteerde 
aanbestedingen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de
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Amendement 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent het belang van naleving van 
de beginselen op het vlak van waardig 
werk bij overheidsopdrachten in de EU en 
verzoekt de Europese Commissie om in 
alle mogelijke herzieningen van de 
artikelen van de Europese richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten verwijzingen 
op te nemen naar een breed scala aan 
arbeidsnormen van de IAO;

Or. en

Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat ontwikkeling van de 
wetgeving van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten zou kunnen 
bijdragen aan het bijschaven van 
bepaalde denkbeelden en basisbegrippen 
om de juridische zekerheid voor 
aanbestedende diensten, ondernemingen 
en werknemers te vergroten;

Or. fr

Amendement 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat 11 EU-lidstaten de IAO 
C94 inzake de opname van bepalingen op 
het vlak van arbeidsomstandigheden in 
overheidsopdrachten hebben geratificeerd 
en roept de Commissie op om de 
ratificatie van dit Verdrag door alle EU-
lidstaten aan te moedigen, teneinde de 
ongewenste effecten van recente 
uitspraken van het Europees Hof van 
Justitie op dit vlak in te dammen;

Or. en

Amendement 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
leveranciers te erkennen, zoals in-house-
methodes en concessies-voor-
dienstenmethodes, alsook om alle opties 
voor het contracteren en financieren van 
SDAB expliciet op gelijke voet te stellen 
met elkaar; pleit voor uitbreiding van de 
in-house-methode met dienstverleners die 
voldoen aan specifieke criteria ten 
aanzien van het algemeen belang;

Or. en

Amendement 23
Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat de richtlijn 
aanbestedende diensten dient aan te 
moedigen en expliciet dient toe te staan 
om in het kopje van 
overheidsaanbestedingen te verwijzen 
naar horizontale beleidsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. is van mening dat in de herziene 
richtlijn expliciet dient te worden vermeld 
dat "onzichtbare" kenmerken tevens 
productiekenmerken zijn waarnaar in de 
technische specificaties van 
overheidsaanbestedingen verwezen 
worden mag; benadrukt dat het feit dat 
een product of dienst al dan niet 
duurzaam wordt geproduceerd als een 
kenmerk van het gecontracteerde product 
of de gecontracteerde dienst dient te 
worden beschouwd in plaats van een 
aspect van de tenuitvoerlegging van een 
overheidsopdracht; 

Or. en

Amendement 25
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde;

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde; verzoekt de aanbestedende 
diensten dan ook om de sociale risico's en 
de effecten te beoordelen die verband 
houden met hun handelen en met de 
toeleveringsketen; verzoekt de Commissie 
om de oprichting van contactpunten voor 
duurzame openbare aanbestedingen in de 
lidstaten te bevorderen teneinde te komen 
tot maatschappelijk verantwoorde 
openbare aanbestedingen en de betrokken 
partijen te voorzien van gericht juridisch 
advies;

Or. it

Amendement 26
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde;

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde; erkent tevens dat 
overheidsdiensten een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de 
totstandbrenging van de doelstellingen 
van de EU 2020-strategie door binnen de 
context van overheidsopdrachten de 
innovatie te stimuleren, banen te 
scheppen, de sociale inclusie te 
bevorderen, de klimaatveranderingen te 
bestrijden en jongeren deel te laten nemen 
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aan onderwijs en scholing;

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde;

3. erkent dat de aanbestedende diensten een 
belangrijke rol te vervullen hebben doordat 
zij hun koopkracht kunnen aanwenden 
voor de aanschaf van goederen en diensten 
met een hogere "maatschappelijke" 
waarde; benadrukt dat sociaal 
aanbesteden dient te worden 
aangemoedigd onder strikte naleving van 
de beginselen op het vlak van de 
mededinging, transparantie, non-
discriminatie, kosteneffectiviteit alsook 
onder inachtneming van de behoeften van 
het MKB;

Or. en

Amendement 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat herzieningen van de 
richtlijnen dienen te gebeuren 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon ten aanzien van het 
streven naar volledige werkgelegenheid, 
een sociale markteconomie, de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van een 
kwalitatieve publieke dienstverlening, 
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alsook de vrijheid van overheidsinstanties 
en lidstaten om besluiten te treffen ten 
aanzien van de financiering, opzet en 
levering van publieke diensten; dit houdt 
onder meer in dat de keuze van 
overheidsinstanties om deze diensten "in-
house" of middels intergemeentelijke 
(publiek-publieke) samenwerking te 
leveren, dient te worden gerespecteerd en 
dat dit dan ook niet onder de richtlijnen 
betreffende overheidsopdrachten mag 
vallen;

Or. en

Amendement 29
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om te 
bevorderen dat de opdrachtgevers en de 
bevoegde nationale autoriteiten de 
sociaal-economische en
vrijwilligersorganisaties nauwer 
betrekken bij de onderzoeksfase van 
aanbestedingen teneinde de specifieke 
maatschappelijke problemen die relevant 
zijn voor het opstellen van de opdracht, 
beter te kunnen beoordelen;

Or. it

Amendement 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. steunt de normatieve verankering 
van een praktische "in-house" 
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB 
die gebaseerd is op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

Or. en

Amendement 31
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat de samenwerking 
en de communicatie tussen alle betrokken 
partijen verbeterd moet worden om een 
verantwoordelijke en maatschappelijk 
duurzame samenwerking tussen de kopers 
en de ondernemers te kunnen bevorderen; 
verzoekt de Commissie om de 
voorlichtingscampagnes over de 
voordelen van maatschappelijk 
verantwoorde aanbestedingen te 
intensiveren door de lidstaten te 
informeren over de beste praktijken;

Or. it
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Amendement 32
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat het huidige 
gunningscriterium "economisch 
voordeligste aanbieding" (Most 
Economically Advantageous Tender -
MEAT) vervangen moet worden door het
meest-duurzame-offertecriterium 
(Sustainably Most Advantageous Rated 
Tender – SMART) teneinde de markt te 
stimuleren om sociaal, economisch en 
milieutechnisch duurzamere producten en 
diensten te produceren; 

Or. en

Amendement 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. is van mening dat er een 
indicatief prijsplafond moet worden 
ingesteld voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten op basis van 
de economisch meest gunstige 
inschrijving;

Or. it

Amendement 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht, 
dat zij daartoe in een juiste verhouding 
moeten staan, economisch voordeel 
moeten opleveren en moeten zijn 
afgestemd op de totale levensduurkosten;

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst erop dat 
deze componenten moeten zijn afgestemd 
op de totale levensduurkosten; verzoekt de 
Commissie om een voorstel in te dienen 
voor een Europees certificeringssysteem 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en is van mening dat de 
aanbestedende diensten, zodra dit systeem 
in werking is getreden, het beschikken 
over dit certificaat of over andere 
Europese kwaliteits- en milieucertificaten 
(of certificaten uit derde landen die door 
de Europese Unie als gelijkwaardig 
worden beschouwd) als selectiecriterium 
moeten kunnen hanteren bij openbare 
aanbestedingen;

Or. it

Amendement 35
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht, 
dat zij daartoe in een juiste verhouding 
moeten staan, economisch voordeel moeten 
opleveren en moeten zijn afgestemd op de 
totale levensduurkosten;

4. herhaalt dat hoge eisen moeten worden 
gesteld ten aanzien van vaardigheden en 
opleiding, zowel door de aanbestedende 
diensten als door de ondernemers 
teneinde de interne markt voor 
aanbestedingen optimaal te laten 
functioneren en harmonisch te laten 
ontwikkelen; wijst er echter op dat deze 
componenten wel relevant moeten zijn 
voor het voorwerp van de opdracht, dat zij 
daartoe in een juiste verhouding moeten 
staan, economisch voordeel moeten 
opleveren en moeten zijn afgestemd op de 
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totale levensduurkosten;

Or. it

Amendement 36
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht,
dat zij daartoe in een juiste verhouding 
moeten staan, economisch voordeel 
moeten opleveren en moeten zijn 
afgestemd op de totale levensduurkosten;

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen, zoals stage- en 
traineeprogramma's of 
volwassenonderwijsprogramma's, in de 
contractspecificaties moeten worden 
vermeld; wijst er echter op dat deze 
componenten wel relevant moeten zijn 
voor het voorwerp van de opdracht en dat 
zij daartoe in een juiste verhouding moeten 
staan;

Or. en

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht, 
dat zij daartoe in een juiste verhouding 
moeten staan, economisch voordeel moeten 
opleveren en moeten zijn afgestemd op de 
totale levensduurkosten;

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel concreet 
verband moeten houden met het voorwerp 
van de opdracht, dat zij daartoe in een 
juiste verhouding moeten staan en
economisch voordeel moeten opleveren;
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Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht, 
dat zij daartoe in een juiste verhouding 
moeten staan, economisch voordeel 
moeten opleveren en moeten zijn 
afgestemd op de totale levensduurkosten;

4. onderstreept dat bij wijze van 
langetermijnstrategie ook vaardigheden en 
opleidingseisen in de contractspecificaties 
moeten worden vermeld; wijst er echter op 
dat deze componenten wel relevant moeten 
zijn voor het voorwerp van de opdracht,
geen economisch nadeel moeten opleveren
en moeten zijn afgestemd op de totale 
levensduurkosten;

Or. de

Amendement 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat bij elke openbare 
aanbesteding rekening moet worden 
gehouden met de kosten van de 
levensduur en dat de Commissie een 
methode moet ontwikkelen waarmee die 
kosten worden bepaald; is van mening dat 
er in een latere fase bindende Europese 
maximumnormen moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot de kosten 
van de levensduur voor verschillende 
soorten openbare aanbestedingen;

Or. it
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Amendement 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de tekst van de 
richtlijnen nader zou moeten worden 
gespecificeerd wat betreft de verbetering 
van toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap; in de richtlijnen zou van de 
aanbestedende diensten kunnen worden 
geëist dat ze bij hun aanbestedingen 
verplicht milieu- en/of sociale- en fair 
trade aspecten moeten toepassen;

Or. hu

Amendement 41
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven, die naar 
schatting tussen de 31% en 38% van de 
totale waarde van de openbare 
aanbestedingen binnenhalen, de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie; onderstreept dat een betere 
toegang tot een transparante en compacte 
Europese markt voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

Or. it
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Amendement 42
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten, bijvoorbeeld door minder 
bewijs- en garantieverplichtingen en 
verbeteringen bij elektronische 
overheidsaanbestedingen; roept in dit 
verband de lidstaten op meer maatregelen 
te nemen om de naleving van de 
"Europese code van best practices ter 
vergemakkelijking van de toegang van het 
MKB tot overheidsopdrachten" te 
bevorderen;

Or. de

Amendement 43
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten; is van mening dat de kmo's via 
een versoepeling van de procedurele 
voorschriften op het gebied van 
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informatieverstrekking en via technische 
en juridische ondersteuning bij het 
opstellen van de bieding, gemakkelijker 
toegang moeten krijgen tot de procedures 
voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, en dat dit cruciaal 
is voor het op peil houden van de 
werkgelegenheid;

Or. it

Amendement 44
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten; dringt er bij de Commissie op 
aan bij het heroverwegen van de regels 
voor openbare aanbestedingen te zorgen 
voor aanvullende maatregelen om de 
deelname van mkb-bedrijven aan 
openbare aanbestedingen te stimuleren en 
de administratieve last voor mkb-
bedrijven te verkleinen, met name in de 
selectiefase;

Or. lt

Amendement 45
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten; dringt er bij de Commissie op 
aan bij het heroverwegen van de regels 
voor openbare aanbestedingen te zorgen 
voor aanvullende maatregelen om de 
deelname van mkb-bedrijven aan 
openbare aanbestedingen te stimuleren en 
de administratieve last voor mkb-
bedrijven te verkleinen, met name in de 
selectiefase;

Or. lt

Amendement 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten; in het belang hiervan moet er 
een evenwicht worden gevonden tussen de 
doelen van de EU 2020-strategie, 
objectiviteit en antidiscriminatie, waarbij 
moet worden gestreefd naar een eerlijke 
concurrentie en het mogelijk maken van 
passende toegankelijkheid voor mkb-
bedrijven;
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Or. hu

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de EU-economie zijn en 
dat zij een enorm potentieel opleveren in 
termen van nieuwe werkgelegenheid, groei 
en innovatie, en dat een betere toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
mkb-bedrijven kan helpen dit potentieel te 
ontsluiten; dringt er bij de Commissie op 
aan te analyseren of er in de gehele EU 
sprake is van eenzelfde niveau van 
wettelijke maatregelen die ervoor zorgen 
dat aanbestedende organisaties van 
overheidsopdrachten volledig kunnen 
profiteren van het economische en het 
innovatieve potentieel van mkb-bedrijven;

Or. lt

Amendement 48
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de 
aanbestedingsmarkt van de EU meer open 
is dan de markten van haar internationale 
partners en dat EU-ondernemingen 
daardoor niet onder dezelfde voorwaarden 
kunnen concurreren als buitenlandse 
ondernemingen, wat het voor hen moeilijk 
maakt voet aan de grond te krijgen op de 
markt van derde landen; maant de 
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Commissie toe te zien op de handhaving 
van de wederzijdse markttoegang en op de 
mogelijkheden voor toegang tot de EU 
voor buitenlandse aanbestedingsmarkten, 
zoals is voorzien in de verdragen van de 
EU met derde landen;

Or. lt

Amendement 49
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent de waardevolle rol van 
elektronisch aanbesteden voor de 
verlaging van de administratieve lasten 
zoals bijvoorbeeld transactiekosten voor 
met name het MKB; benadrukt in dit 
verband dat het gebruik van elektronisch 
aanbesteden verder dient te worden 
bevorderd en dat bedrijven en werknemers 
daarin moeten worden geschoold;

Or. en

Amendement 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor herziening van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding" om er zo voor te zorgen dat 
nationale en lokale criteria voor de 
levering van SDAB op sociaal en 
kwaliteitsvlak een vereiste worden voor 
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
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mogelijke subopdrachten daarvan;

Or. en

Amendement 51
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen en 
flexibiliseren, zodat de plaatsing van 
maatschappelijk innovatieve 
overheidsaanbestedingen wordt 
gefaciliteerd; benadrukt dat daartoe op
grond van het huidige EU-recht inzake 
overheidsopdrachten al passende 
instrumenten ter beschikking staan (bijv. 
benchmarks, gunning van de opdracht 
aan de economisch voordeligste 
inschrijving, afstemming op de totale 
levensduurkosten); verzoekt de Commissie 
de inzet van deze instrumenten verder te 
faciliteren en daarnaast de mogelijkheden 
voor bevordering van sociale innovatie te 
toetsen, zoals bijv. het algemeen toestaan 
van varianten;

Or. de

Amendement 52
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 6. wijst erop dat de procedures voor 
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de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

overheidsopdrachten moeten worden 
vereenvoudigd en dat de kosten die 
bedrijven maken om in te kunnen 
schrijven op een openbare aanbesteding, 
tot een minimum beperkt moeten worden; 
onderstreept bovendien dat de plaatsing 
van maatschappelijk verantwoorde
overheidsaanbestedingen moet worden
gefaciliteerd, daar hiermee het scheppen 
van nieuwe banen, waardige 
arbeidsplaatsen en sociale inclusie 
kunnen worden bevorderd;

Or. it

Amendement 53
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van uit economisch en 
sociaal oogpunt waardevolle
overheidsaanbestedingen wordt 
gefaciliteerd, met name door vergroting 
van de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, personen in een leerbetrekking, 
gehandicapten en oudere werknemers;

Or. de

Amendement 54
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen 
voor de overheden en de bedrijven, zodat 
de plaatsing van en de toegang tot 
maatschappelijk innovatieve 
aanbestedingen worden gefaciliteerd;

Or. it

Amendement 55
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
duurzame overheidsaanbestedingen wordt 
gefaciliteerd, teneinde de innovatie, de 
milieubescherming, de bestrijding van de 
klimaatverandering, de vermindering van 
het energieverbruik en de verbetering van 
de kansen op werk te bevorderen;

Or. it

Amendement 56
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijke 
en innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

Or. de

Amendement 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren eisen 
stellen inzake sociale criteria en 
arbeidsomstandigheden, en daar rekening 
mee houden bij de gunning van 
opdrachten;

Or. sv

Amendement 58
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd; wijst op de noodzaak 
van rechtszekerheid voor de bevordering 
van innovatieve en sociale oplossingen 
voor overheidsopdrachten en het uit de 
weg ruimen van de angst voor mogelijke 
negatieve juridische gevolgen; 
onderstreept in dit verband dat 
overheidsinstanties over de bevoegdheid 
dienen te beschikken om strengere criteria 
toe te passen dan de minimumregels van 
de EU;

Or. en

Amendement 59
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd; benadrukt dat er aan 
de sociale en ecologische criteria in de 
aanbestedingsprocedure duidelijk meer 
belang moet worden gehecht en dat het 
criterium van de laagste prijs bij de 
gunning van de opdracht van 
ondergeschikt belang moet zijn;

Or. de
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Amendement 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd;

6. wijst erop dat middels een wijziging in 
de procedures voor overheidsopdrachten 
moet worden getracht de regels voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen, 
zodat de plaatsing van maatschappelijk 
innovatieve overheidsaanbestedingen 
wordt gefaciliteerd; benadrukt dat bij de 
hervorming van aanbestedingsregels de 
rol van overheidsinstanties moet worden 
vergroot voor de bevordering van 
innovaties;

Or. hu

Amendement 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat wanneer er 
overheidsgeld wordt uitgegeven het van 
groot belang is dat de sociale diensten en 
goederen van hoge kwaliteit zijn en 
onderkent hierbij dat dit niet mogelijk is 
als uitsluitend de laagste prijs als 
criterium wordt gehanteerd; verzoekt de 
Commissie dan ook om de laagste prijs als 
gunningscriterium af te schaffen;

Or. en
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Amendement 62
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat maatschappelijk 
verantwoorde openbare aanbestedingen 
ervoor zorgen dat beter tegemoet wordt 
gekomen aan de waarden en de behoeften 
van de gemeenschap, aangezien deze 
rekening houden met de noden van 
iedereen, waaronder de noden van 
personen met een handicap of met een 
andere etnische achtergrond;

Or. it

Amendement 63
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het grote sociale en 
ecologische potentieel van het loslaten 
van het simplistische 
laagsteprijsparadigma ten faveure van 
een intelligentere 
levenscycluskostenbenadering met als 
kernwoord "economisch voordeligst";

Or. en

Amendement 64
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wenst dat het huidige 
wetgevingskader inzake 
overheidsopdrachten aangepast wordt op 
basis van de bijzondere kenmerken van 
maatschappelijke diensten;

Or. fr

Amendement 65
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont dat grotere flexibiliteit 
niet mag leiden tot een verminderde 
aansprakelijkheid van noch de 
aanbestedende diensten, noch de 
inschrijvende partijen met alle negatieve 
gevolgen voor werkgelegenheidskansen 
van dien;

Or. en

Amendement 66
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beklemtoont dat als gevolg van 
actieve bevordering van een aantal 
prioriteiten op het vlak van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid middels 
overheidsaanbestedingen, het risico op 
subjectieve besluitvorming groter kan 
worden en het moeilijker kan worden 
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dergelijke besluiten ongedaan te maken;

Or. en

Amendement 67
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat aanbestedende 
diensten boetes moeten kunnen opleggen 
indien de doelstellingen op het vlak van de 
duurzame ontwikkeling overeenkomstig 
de in de aanbesteding aangegeven criteria 
niet worden gehaald, ook ingeval van 
onderaanbesteding;

Or. en

Amendement 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is voorts van mening dat de 
aanbestedende diensten in het kader van 
de SDAB's moeten kunnen bepalen dat 
bepaalde aanbestedingen bestemd zijn 
voor organisaties zonder winstoogmerk 
die zich richten op maatschappelijke 
dienstverlening;

Or. it

Amendement 69
Mara Bizzotto



PE467.257v01-00 38/48 AM\871310NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

Schrappen

Or. it

Amendement 70
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

Schrappen

Or. de

Amendement 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

7. is van mening dat publiek/private 
partnerschappen geen goed 
aanbestedingsmodel vormen; dergelijke 
partnerschappen zijn maar al te vaak 
desastreus afgelopen met enorme kosten 
voor de belastingbetaler tot gevolg; 

Or. en
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Amendement 72
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen; wijst echter op de grote 
verschillen tussen de lidstaten op het 
gebied van de wettelijke en procedurele 
vereisten; verzoekt de Commissie dan ook 
om het begrip "publiek-private 
samenwerking" beter te omschrijven, met 
name voor wat betreft het nemen van 
gezamenlijke risico's en de economische 
verplichtingen van beide partijen;

Or. it

Amendement 73
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen middels bevordering van 
de eerlijke mededinging en uitwisseling 
van de beste praktijken in de lidstaten met 
betrekking tot het sociaal beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. en
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Amendement 74
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen;

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij 
het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private 
partnerschappen; is tegelijkertijd 
ingenomen met de uitzondering van 
publiek-publieke samenwerking, die niet 
onder de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten valt;

Or. de

Amendement 75
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat het stelsel van sociale 
voorzieningen een integrerend onderdeel 
is van het Europees sociaal model, 
organisaties zonder winstoogmerk 
bevorderen de sociale cohesie en nemen 
een belangrijke maatschappelijke positie 
in; verwelkomt derhalve dat opdrachten 
voor sociale diensten bij voorkeur worden 
gegund aan organisaties zonder 
winstoogmerk;

Or. de

Amendement 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. erkent dat wanneer er doeltreffend 
gebruik zou worden gemaakt van 
openbare aanbestedingen dit een grote 
drijvende kracht zou kunnen zijn achter 
de schepping van hoogkwalitatieve banen, 
lonen en arbeidsomstandigheden, achter
de bevordering van gelijkheid, de 
ontwikkeling van vaardigheden, achter 
scholing, achter de bevordering 
milieubeleid, alsook achter de 
totstandbrenging van stimulansen voor 
onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 77
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1 ;

Schrappen

__________________
1.Arrest van het Hof van Justitie van 3 
april 2008 in zaak C-346/06 [2008] HvJ I-
01989 (Dirk Rüffert v Land 
Niedersachsen).

Or. en
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Amendement 78
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot
de terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1 ;

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de
tenuitvoerlegging van artikel 1, lid 4, van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers, en 
de gevolgen die bedrijven uit derde landen 
hiervan ondervinden wanneer zij de 
Europese markt voor aanbestedingen 
willen betreden, te beoordelen;

Or. it

Amendement 79
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1;

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1 en duidelijk te maken 
dat ter beschikking gestelde werknemers 
vallen onder de op enig moment geldende 
cao's die met daartoe bevoegde vakbonden 
zijn gesloten, en dat voor hen de 
minimumarbeidsvoorwaarden van de 
ontvangende onderneming of het 
ontvangende territoriale lichaam gelden;

Or. de

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 3 april 2008 in zaak C-346/06 [2008] HvJ I-01989 (Dirk Rüffert v Land 
Niedersachsen).
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Amendement 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1;

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1 ; is daarom van 
mening dat er op Europees niveau enkele 
algemene wettelijke bepalingen moeten 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden bij de uitvoering 
van aanbestedingen, waar zowel de 
aannemers als de onderaannemers zich 
aan moeten houden;

Or. it

Amendement 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1;

8. betreurt dat in het Groenboek niet de 
gelegenheid wordt aangegrepen om de 
uiteenlopende gezichtspunten inzake 
overheidsopdrachten met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
nader toe te lichten1 en verzoekt de 
Commissie om de richtlijn zodanig te 
wijzigen dat ze expliciet geen enkel land 
ervan weerhoudt om IAO-conventie nr. 94 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 3 april 2008 in zaak C-346/06 [2008] HvJ I-01989 (Dirk Rüffert v Land 
Niedersachsen).
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na te leven;

Or. sv

Amendement 82
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat de vraag of een 
product of dienst al dan niet duurzaam is 
geproduceerd, terecht mag worden 
beschouwd als een kenmerk van het 
product dat kan worden afgezet tegen 
niet-duurzaam geproduceerde producten 
of diensten; wijst op de noodzaak tot 
verheldering van de vraag in hoeverre 
vereisten ten aanzien van het 
productieproces mogen worden 
opgenomen in de technische specificatie 
voor alle typen contracten, dit teneinde de 
aanbestedende diensten in staat te stellen 
de ecologische en sociale impact van door 
hen verstrekte opdrachten binnen de 
perken te houden; benadrukt dat met 
name met als het om sociale en medische 
dienstverlening gaat, maar ook als het om 
arbeidsomstandigheden gaat, het 
productieproces een belangrijk element is 
voor de beoordeling van het product;

Or. en

Amendement 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om 
duurzaamheid in het centrum van de 
regelgeving ten aanzien van 
overheidsopdrachten te plaatsen door een 
nieuw gunningscriterium te introduceren, 
namelijk het SMART- criterium (meest 
duurzame offerte), in plaats van het 
huidige criterium "economisch 
voordeligste aanbieding" als 
weerspiegeling van het belang van sociale 
en milieutechnische overwegingen bij 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie de verwijzing 
naar het voorwerp van de opdracht te 
schrappen of anderszins beduidend 
flexibeler te maken, teneinde de 
mogelijkheden voor doeltreffende sociale 
en milieutechnische aanbestedingskeuzes 
te verruimen en zo overheidsopdrachten 
transparanter te maken;

Or. en

Amendement 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat 
onderaannemers ook moeten voldoen aan 
alle voorwaarden waar aannemers aan 
moeten voldoen, in het bijzonder de 
voorwaarden op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, milieu en 
kwaliteit; is voorts van mening dat er 
sprake moet zijn van een 
verantwoordelijkheidsketen die – aan de 
hand van gezamenlijke hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor aannemers en 
onderaannemers – aannemers 
verantwoordelijk maakt voor inbreuken 
die onderaannemers hebben gepleegd op 
het gebied van arbeidsovereenkomsten;

Or. it

Amendement 86
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie duidelijk te 
maken dat er aan de opdrachtnemer voor 
het uitvoeren van de opdracht in beginsel 
en te allen tijde extra eisen moeten 
worden gesteld met betrekking tot sociale, 
milieu- en/of innovatieve aspecten, 
wanneer zij feitelijk verband houden met 
het voorwerp van de opdracht en 
voortvloeien uit de omschrijving van de 
dienst;

Or. de

Amendement 87
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat van de Europese economie 
zijn en acht eenvoudige toegang tot de 
aanbestedingsprocedures van cruciaal 
belang voor het behoud van 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 88
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat overheidsopdrachten 
alleen aan ondernemingen worden 
gegund die zich er bij de inschrijving 
schriftelijk toe verplichten dat zij ervoor 
zorgen dat uitzendkrachten in de zin van 
de richtlijn uitzendkrachten bij het 
verlenen van de dienst voor dezelfde 
activiteit een gelijke beloning ontvangen 
als hun reguliere arbeidskrachten;

Or. de

Amendement 89
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt een verlaging van de 
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maximale kosten die ondernemingen 
moeten betalen om in te schrijven op een 
aanbesteding, teneinde hun 
concurrentievermogen te verbeteren en zo 
meer werkgelegenheid te scheppen;

Or. fr

Amendement 90
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. dringt aan op meer flexibiliteit 
en snelheid in het kader van 
aanbestedingsprocedures, zodat het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen verbetert en de 
werkgelegenheid toeneemt;

Or. fr

Amendement 91
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. wenst dat het begrip 
"grensoverschrijdend" nader wordt 
omschreven, teneinde voor tewerkgestelde 
werknemers een passend juridisch stelsel 
vast te stellen;

Or. fr


