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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt;

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt; erkent dat de 
lidstaten de verantwoordelijkheid hebben 
om te waarborgen dat werkzaamheden ten 
behoeve van de plaatsing van 
overheidsopdrachten in dat kader 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt;

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt; steunt het 
voornemen van de Commissie om de 
efficiëntie van de openbare 
aanbestedingen te verhogen door ze te 
vereenvoudigen en beter aan te passen 
aan de behoeften van de kleine partijen 
die bij de openbare aanbestedingen 
betrokken zijn en aan de publieke doelen, 
omdat dit de enige manier is om de best 
mogelijke en meest duurzame 
overheidsopdrachten te realiseren in de 
kortst mogelijke tijd tegen de laagst 
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mogelijke investeringen;

Or. lt

Amendement 3
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt;

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
kunnen worden bereikt; steunt het 
voornemen van de Commissie om de 
efficiëntie van de openbare 
aanbestedingen te verhogen door ze te 
vereenvoudigen en beter aan te passen 
aan de behoeften van de kleine partijen 
die bij de openbare aanbestedingen 
betrokken zijn en aan de publieke doelen, 
omdat dit de enige manier is om de best 
mogelijke en meest duurzame 
overheidsopdrachten te realiseren in de 
kortst mogelijke tijd tegen de laagst 
mogelijke investeringen;

Or. lt

Amendement 4
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 

1. is er verheugd over dat de Commissie de 
plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de 
overgang naar een duurzame economie, 
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kunnen worden bereikt; meer innovatie, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement 5
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is om de mogelijkheid te 
benutten om andere determinanten dan de 
prijs, zoals maatschappelijke en 
milieufactoren, op te nemen in een 
procedure voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 6
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat er grote 
besparingsmogelijkheden ontstaan door 
bij het plaatsen van overheidsopdrachten 
meer rekening met het milieu te houden, 
omdat immers aan de levenscycluskosten 
meer gewicht wordt toegekend;

2. onderstreept dat er een mogelijkheid op 
besparing op lange termijn ontstaat door 
bij het plaatsen van overheidsopdrachten 
meer rekening met het milieu te houden, en 
eveneens door aan de levenscycluskosten 
meer gewicht toe te kennen;

Or. it
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Amendement 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat er grote 
besparingsmogelijkheden ontstaan door bij 
het plaatsen van overheidsopdrachten meer 
rekening met het milieu te houden, omdat 
immers aan de levenscycluskosten meer 
gewicht wordt toegekend;

2. onderstreept dat er grote 
besparingsmogelijkheden ontstaan door bij 
het plaatsen van overheidsopdrachten meer 
rekening met het milieu te houden, omdat 
immers aan de levenscycluskosten meer 
gewicht wordt toegekend; in dit opzicht 
moet prioriteit worden toegekend aan 
criteria voor het EU-milieukeur dat voor 
diensten wordt ontwikkeld;

Or. en

Amendement 8
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de uitgaven van 
overheidsinstellingen in de Europese Unie 
goed zijn voor een aanzienlijk deel van het 
Europees bruto binnenlands product; is 
van mening dat met de plaatsing van 
aanbestedingen productie- en 
consumptiepatronen kunnen worden 
gereduceerd die schadelijk zijn voor het 
milieu;

Or. de

Amendement 9
Kriton Arsenis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het verbruik in de 
openbare sector in de EU jaarlijks
verantwoordelijk is voor ongeveer 17% 
van het bruto binnenlands product van de 
EU; onderstreept opnieuw de 
mogelijkheden die deze koopkracht biedt 
om efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
duurzame productie- en 
consumptiepatronen en innovatie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 10
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. spreekt haar bezorgdheid uit over de 
inefficiënte tenuitvoerlegging van het 
vrijwillige EU-instrument van de groene 
overheidsopdracht;

Or. en

Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 



PE467.159v01-00 8/41 AM\870545NL.doc

NL

gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat 
de richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund;

Or. en

Amendement 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

3. is er verheugd over dat bij instanties op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee duurzame ontwikkeling, 
energie-efficiëntie en grootschaliger 
gebruik van hernieuwbare vormen van 
energie worden gesteund; tekent daarbij 
echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

Or. en

Amendement 13
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau 
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau 
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
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bemoeilijken; bemoeilijken;

Taalkundig AM Niet van toepassing op NL

Or. it

Amendement 14
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee duurzame ontwikkeling 
en lokale inkoop worden gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

Or. en

Amendement 15
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken; onderstreept dat wetgeving 
uit hoofde van de EU-verdragen het 
vermogen van de lidstaten en van 
plaatselijke en regionale instanties om 
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milieubescherming en duurzame 
ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen 
niet mag beknotten maar juist moet 
bevorderen;

Or. en

Amendement 16
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en overheidsniveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

3. is er verheugd over dat bij actoren op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau
sterk de wil aanwezig is aanbestedingen te 
gunnen waarmee een duurzame 
ontwikkeling wordt gesteund; tekent 
daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de 
richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken en dat dubbelzinnigheden in 
de huidige regelgeving ten aanzien van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
misverstanden en verschillende 
interpretaties met betrekking tot de 
opname van milieu- en 
duurzaamheidscriteria in 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 17
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. houdt staande dat de richtlijnen 
aanbestedende instanties moeten 
aanmoedigen en uitdrukkelijk moeten 
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toestaan ter zake van aanbestedingen te 
verwijzen naar horizontale beleidsdoelen, 
zoals duurzame ontwikkelingscriteria;

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen
en rekening houden met milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen 
evalueren en rekening houden met 
milieueffecten;

Or. en

Amendement 19
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen 
en rekening houden met milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
relevante openbare aanbestedingen in 
aanmerking worden genomen; onderstreept 
dat de richtlijn inzake overheidsopdrachten 
indien nodig zodanig moet worden 
gewijzigd dat duidelijker wordt dat het 
zowel wenselijk als mogelijk is dat 
overheidsactoren bij de gunning van 
opdrachten milieueisen stellen en rekening 
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houden met milieueffecten;

Or. en

Amendement 20
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen 
en rekening houden met milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als financieel voordelig en mogelijk is dat 
overheidsactoren bij de gunning van 
opdrachten milieueisen stellen en rekening 
houden met milieueffecten;

Or. de

Amendement 21
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen 
stellen en rekening houden met 
milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij 
openbare aanbestedingsprocedures in 
aanmerking worden genomen, tenzij 
milieuvereisten niet relevant zijn voor de 
zaak in kwestie; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat aanbestedende 
instanties milieucriteria hanteren en in de 
gunningsfase rekening houden met de
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milieueffecten;

Or. en

Amendement 22
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen 
stellen en rekening houden met 
milieueffecten;

4. is van mening dat, waar dit relevant is, 
overwegingen inzake milieu, opneming 
van gehandicapten in het arbeidsproces 
en veiligheid op de werkplek bij openbare 
aanbestedingen in aanmerking dienen te 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten

- milieueisen stellen en rekening houden 
met milieueffecten,
- eisen stellen om opneming van 
gehandicapten in het arbeidsproces te 
bevorderen,
- eisen stellen om de hoogste normen voor 
veiligheid op de werkplek te waarborgen,
- eisen stellen in verband met de naleving 
van dezelfde voorwaarden in geval van 
onderaanbesteding

Or. it

Amendement 23
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen 
en rekening houden met milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen 
stellen, voor zover relevant criteria voor 
het welzijn van landbouwhuisdieren 
hanteren en rekening houden met 
milieueffecten;

Or. en

Amendement 24
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen 
en rekening houden met milieueffecten;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle 
openbare aanbestedingen in aanmerking 
worden genomen; onderstreept dat de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
zodanig moet worden gewijzigd dat 
duidelijker wordt dat het zowel wenselijk 
als mogelijk is dat overheidsactoren bij de 
gunning van opdrachten milieueisen stellen 
in de technische specificaties en rekening 
houden met milieueffecten in de 
gunningscriteria;

Or. sv

Amendement 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de EU-instellingen 
duurzaamheid als een standaardcriterium 
voor overheidsopdrachten toe te passen;

Or. en

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat er een verband 
moet bestaan tussen dergelijke 
milieucriteria en het onderwerp van de 
aanbesteding teneinde te vermijden dat 
concurrentieverstoringen en wettelijke 
onzekerheden ontstaan, die het voor 
bepaalde, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen onmogelijk zouden 
maken om deel te nemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures;

Or. en

Amendement 27
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat de koopkracht van de 
openbare sector een belangrijke aanjager 
kan zijn voor de ontwikkeling van uit 
milieuoogpunt duurzame technologie, 



PE467.159v01-00 16/41 AM\870545NL.doc

NL

producten en diensten;

Or. en

Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie een kosten-
batenanalyse van duurzame aanbesteding 
uit te voeren en daarbij de kosten van de 
gehele levenscyclus in aanmerking te 
nemen;

Or. en

Amendement 29
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat bij het plaatsen van 
aanbestedingen sociale normen in 
aanmerking moeten worden genomen;

Or. de

Amendement 30
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



AM\870545NL.doc 17/41 PE467.159v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan 
hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang vast
te stellen; bij grote aanbestedingen dienen 
echter wel verplichte quota te gelden; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;

5. geeft er de voorkeur aan de duurzame 
aanbesteding van kleinere opdrachten 
door overheidsactoren te bevorderen en te 
vergemakkelijken; is echter toch van 
mening dat de grootste belemmering voor 
milieuvriendelijker aanbesteden niet de 
onwil is om daartoe over te gaan, maar 
eerder het feit dat de wetgeving onduidelijk 
of niet-flexibel is;

Or. en

Amendement 31
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan
hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang vast te 
stellen; bij grote aanbestedingen dienen 
echter wel verplichte quota te gelden; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen in 
plaats van dat hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang 
worden vastgesteld; bij grote 
aanbestedingen dienen echter wel 
verplichte quota te gelden; is echter toch 
van mening dat de grootste belemmering 
voor milieuvriendelijker aanbesteden niet 
de onwil is om daartoe over te gaan, maar 
eerder onbekendheid met de 
mogelijkheden en het feit dat de wetgeving 
onduidelijk of niet-flexibel is;

Or. en
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Amendement 32
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan 
hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang vast 
te stellen; bij grote aanbestedingen dienen 
echter wel verplichte quota te gelden; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan 
hiervoor verplichte quota vast te stellen; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk is;

Or. it

Amendement 33
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan
hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang vast te 
stellen; bij grote aanbestedingen dienen 
echter wel verplichte quota te gelden; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor groene en
duurzaamheidsaspecten te verlenen in 
plaats van dat hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang 
worden vastgesteld; bij grote 
aanbestedingen dienen echter wel 
verplichte quota te gelden; is echter wel
van mening dat verplichte quota innovatie 
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aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is; 

en efficiënt gebruik van grondstoffen en 
energie en de overgang naar een 
duurzame EU-economie zullen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 34
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan 
hiervoor verplichte quota bij 
aanbestedingen van geringe omvang vast 
te stellen; bij grote aanbestedingen dienen 
echter wel verplichte quota te gelden; is 
echter toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor 
overheidsactoren aantrekkelijk en 
gemakkelijk wordt gemaakt hun 
opdrachten met een oog voor 
duurzaamheidsaspecten te verlenen dan 
verplichte quota vast te stellen; is echter 
toch van mening dat de grootste 
belemmering voor milieuvriendelijker 
aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de 
wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;

Or. sv

Amendement 35
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat centraal opgelegde 
verplichtingen, zoals buitensporig 
gedetailleerde technische specificaties 
betreffende de milieuvriendelijke aard van 
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het onderwerp van een overheidsopdracht, 
de keuzevrijheid en 
concurrentiemogelijkheden op markten 
met aanbesteding zouden kunnen 
verkleinen, hetgeen zou kunnen leiden tot 
minder inschrijvers, hogere prijzen en 
geringere innovatie;

Or. en

Amendement 36
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden;

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden tot en met het 
verbruik, met het oog op statistieken over 
verspilling in verband met activiteiten 
eerder in de cyclus;

Or. en

Amendement 37
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo 
veranderd moet worden dat duidelijker 
wordt dat het mogelijk en wenselijk is in te 

6. is van oordeel dat het mogelijk en 
wenselijk is in te calculeren wat gedurende 
de gehele levenscyclus het milieueffect zal 
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calculeren wat gedurende de gehele 
levenscyclus het milieueffect zal zijn van 
de goederen of diensten waarop het 
contract betrekking heeft, daaronder 
begrepen het gehele productieproces en de 
productieomstandigheden;

zijn van de goederen of diensten waarop 
het contract betrekking heeft, daaronder 
begrepen het gehele productieproces en de 
productieomstandigheden;

Or. en

Amendement 38
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden;

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat wordt ingecalculeerd wat 
gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden;

Or. de

Amendement 39
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is de kosten van de 
gehele levenscyclus in te calculeren bij het
vaststellen van het economisch meest 
voordelige bod en verzoekt de Commissie 
een methodiek voor te stellen voor het
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productieproces en de 
productieomstandigheden;

berekenen van levenscycluskosten;

Or. en

Amendement 40
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden;

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
zou moeten worden dat duidelijker wordt 
dat het mogelijk en wenselijk is in te 
calculeren wat gedurende de gehele 
levenscyclus het milieueffect zal zijn van 
de goederen of diensten waarop het 
contract betrekking heeft;

Or. it

Amendement 41
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden;

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd 
moet worden dat duidelijker wordt dat het 
mogelijk en wenselijk is in te calculeren 
wat gedurende de gehele levenscyclus het 
milieueffect zal zijn van de goederen of 
diensten waarop het contract betrekking 
heeft, daaronder begrepen het gehele 
productieproces en de 
productieomstandigheden; wil, vanuit het 
oogpunt van de volksgezondheid, dat de 
richtlijn zodanig wordt veranderd dat ze 
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expliciet geen enkel land ervan weerhoudt 
om IAO-conventie nr. 94 na te leven;

Or. sv

Amendement 42
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Doet de aanbeveling om bij de 
toekenningscriteria de mogelijkheid te 
creëren de ecologisch gezien meest 
gunstige offerte in aanmerking te nemen, 
waarbij als verplicht deelaspect zou 
kunnen worden geëist dat er rekening 
wordt gehouden met levenscycluskosten.

Or. hu

Amendement 43
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat overheidsinstanties 
moeten worden aangemoedigd en 
geadviseerd om vanaf het begin 
milieuvoorwaarden te verbinden aan 
aanbestedingen, en pleit voor wijziging 
van de wetgeving om te waarborgen dat 
opdrachten in de regel worden gegund op 
basis van de economisch voordeligste 
inschrijving, met inbegrip van de kosten 
van de gehele levenscyclus, waar mogelijk 
met inachtneming van de kosten van 
milieuverontreiniging;



PE467.159v01-00 24/41 AM\870545NL.doc

NL

Or. en

Amendement 44
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de lidstaten kleine en middelgrote 
ondernemingen aanmoedigen deel te 
nemen aan aanbestedingen van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 45
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat het vanuit dit oogpunt 
nodig zou zijn om in brede kring analyses 
van levenscycluskosten toegankelijk te 
maken, zodat mensen die een offerte 
opvragen bij de toepassing van 
milieuaspecten over adequate informatie 
beschikken.

Or. hu

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat verbetering van de 
toegang tot overheidsopdrachten voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
belangrijk is voor innovatieve kleine en 
middelgrote ondernemingen; merkt op dat 
innovatieve kleine en middelgrote 
ondernemingen waarschijnlijk met 
nieuwe oplossingen komen voor de 
aanpak van milieuaspecten van openbare 
aanbestedingen; benadrukt dat de 
lidstaten aanbestedende instanties moeten 
aanmoedigen innovatiever te denken 
omdat er in de overheidscultuur behoefte 
aan verandering bestaat met het oog op de 
bevordering van innovatieve 
precommerciële inkoop;

Or. en

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld;

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld zodat voor innovaties en 
investeringen in duurzame alternatieven 
op lange termijn altijd een quotum van 
30% wordt gereserveerd;

Or. en
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Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld;

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld; erkent dat ook andere 
factoren in aanmerking moeten worden 
genomen;

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld;

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld; uiteindelijk moet de 
aanbestedende dienst echter 
verantwoordelijk blijven voor de 
definitieve besluiten;

Or. fi

Amendement 50
Sabine Wils
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld;

7. is van oordeel dat het gunningscriterium 
van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk 
is indien als reden kan worden aangevoerd 
dat milieuoverwegingen in dat specifieke 
geval niet relevant zijn en de sociale 
normen worden nageleefd of indien in de 
technische specificaties hoge milieueisen 
worden gesteld;

Or. de

Amendement 51
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat de vraag of een 
product of dienst wel of niet duurzaam tot 
stand is gekomen, terecht wordt 
beschouwd als een productkenmerk; wijst 
erop dat moet worden opgehelderd in 
hoeverre het mogelijk is voorschriften ten 
aanzien van het productieproces op te 
nemen in de technische specificaties van 
alle soorten overeenkomsten teneinde 
aanbestedende instanties in staat te stellen 
de maatschappelijke en milieueffecten 
van door hen gegunde opdrachten te 
beheersen;

Or. en

Amendement 52
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften;

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften teneinde verschillende 
bestaande op duurzame ontwikkeling en 
duurzame innovatieve oplossingen 
gerichte particuliere en vrijwillige 
bedrijfsstrategieën te weerspiegelen, aan 
te vullen en te versterken;

Or. en

Amendement 53
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften;

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu, gezondheid 
en veiligheid en het welzijn van dieren te 
stellen die strenger zijn dan de 
gemeenschappelijke EU-voorschriften;

Or. en

Amendement 54
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften;

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen zoals die zijn
voorgeschreven in nationale of EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 55
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de
mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften;

8. wijst er nadrukkelijk op dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
lidstaten de mogelijkheid behouden om 
eisen ten aanzien van de bescherming van 
het milieu, het welzijn van dieren, de 
opneming van gehandicapten en de 
veiligheid op de werkplek te stellen die 
strenger zijn dan de gemeenschappelijke 
EU-voorschriften of aangepast zijn aan de 
bijzonderheden van hun grondgebied;

Or. it

Amendement 56
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 

8. stelt nadrukkelijk vast dat een 
verduidelijking op zijn plaats is dat de 
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mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en het 
welzijn van dieren te stellen die strenger 
zijn dan de gemeenschappelijke EU-
voorschriften;

mogelijkheid bestaat eisen ten aanzien van 
de bescherming van het milieu, het welzijn 
van dieren en/of gewassen en ecosystemen
te stellen die strenger zijn dan de 
gemeenschappelijke EU-voorschriften;

Or. en

Amendement 57
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. Onderstreept dat er voor het 
effectief functioneren van groene 
overheidsopdrachten heldere en 
eenduidige EU-regels nodig zijn waarmee 
precies de kaders worden vastgesteld van 
de wetgeving en de uitvoering daarvan in 
de lidstaten.

Or. hu

Amendement 58
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent dat de lidstaten verschillende 
milieubehoeften hebben die in deze 
richtlijn moeten worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 59
János Áder
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wijst erop dat bij de uitvoering van 
aanbestedingen controles achteraf en het 
opleggen van sancties van cruciaal belang 
zijn, als de toegezegde milieuvoorwaarden 
niet of slechts deels worden nageleefd.

Or. hu

Amendement 60
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. stelt voor dat als het 
gepubliceerde product of dienst waarop 
het contract betrekking heeft ook lokaal 
voorhanden is, de procedure op grond van 
het nabijheidsbeginsel moet kunnen 
worden gehandhaafd voor de lokale, 
voornamelijk kleine- en middelgrote 
ondernemingen, waarmee tevens de 
belasting van het milieu als gevolg van de 
opdracht in kwestie (bijv. CO2-uitstoot) 
kan worden teruggedrongen.

Or. hu

Amendement 61
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat een bredere toepassing Schrappen
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van de procedure waarover 
overeenstemming wordt bereikt zowel 
innovaties als duurzame oplossingen moet 
bevorderen;

Or. it

Amendement 62
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de 
lidstaten en de Commissie in de hand 
werken dat internationale klimaat- en 
milieunormen worden vastgesteld die zich 
baseren op het levenscyclusperspectief, 
zodat het de overheidssector gemakkelijk 
wordt gemaakt milieuvriendelijk 
opdrachten te plaatsen en bedrijven 
makkelijker met elkaar om contracten in 
verschillende landen kunnen concurreren;

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de 
lidstaten en de Commissie in de hand 
werken dat internationale klimaat- en 
milieunormen worden vastgesteld die zich 
baseren op het levenscyclusperspectief, 
zodat het de overheidssector gemakkelijk 
wordt gemaakt milieuvriendelijk 
opdrachten te plaatsen en bedrijven 
makkelijker met elkaar om contracten in 
verschillende landen kunnen concurreren;
vestigt de aandacht op het grote belang 
van openbare aanbestedingen bij de 
bescherming van het milieu en het 
klimaat en bevestigt dat 
overheidsinstellingen de toepassing van 
ecologische criteria moeten stimuleren en 
moeten helpen bij het vaststellen van 
ecologische criteria bij de voorbereiding 
van openbare aanbestedingsprocedures; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid te beoordelen om groene 
overheidsopdrachten te gebruiken als 
instrument om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen;

Or. lt

Amendement 63
Juozas Imbrasas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de 
lidstaten en de Commissie in de hand 
werken dat internationale klimaat- en 
milieunormen worden vastgesteld die zich 
baseren op het levenscyclusperspectief, 
zodat het de overheidssector gemakkelijk 
wordt gemaakt milieuvriendelijk 
opdrachten te plaatsen en bedrijven 
makkelijker met elkaar om contracten in 
verschillende landen kunnen concurreren;

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de 
lidstaten en de Commissie in de hand 
werken dat internationale klimaat- en 
milieunormen worden vastgesteld die zich 
baseren op het levenscyclusperspectief, 
zodat het de overheidssector gemakkelijk 
wordt gemaakt milieuvriendelijk 
opdrachten te plaatsen en bedrijven 
makkelijker met elkaar om contracten in 
verschillende landen kunnen concurreren;
vestigt de aandacht op het grote belang 
van openbare aanbestedingen bij de 
bescherming van het milieu en het 
klimaat en bevestigt dat 
overheidsinstellingen de toepassing van 
ecologische criteria moeten stimuleren en 
moeten helpen bij het vaststellen van 
ecologische criteria bij de voorbereiding 
van openbare aanbestedingsprocedures; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid te beoordelen om groene 
overheidsopdrachten te gebruiken als 
instrument om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen;

Or. lt

Amendement 64
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op het verband dat bestaat tussen 
het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie; is van mening dat dit verband 
nog duidelijker wordt als bij de milieueisen 
in de technische specificaties wordt 

11. wijst op het verband dat bestaat tussen 
het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie; is van mening dat dit verband 
nog duidelijker wordt als bij de milieueisen 
in de technische specificaties wordt 
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aangegeven dat aan offertes die aan 
bepaalde speerpunteisen op milieugebied 
voldoen, in de toekenningsfase van de 
aanbesteding meer punten worden 
toegekend;

aangegeven dat aan offertes die aan 
bepaalde speerpunteisen op milieugebied 
voldoen, in de toekenningsfase van de 
aanbesteding meer punten worden 
toegekend; benadrukt echter dat met deze 
extra punten in vergelijking met het 
prijscriterium geen onevenredig gewicht 
mag worden toegekend aan 
milieuoverwegingen;

Or. en

Amendement 65
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op het verband dat bestaat tussen 
het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie; is van mening dat dit verband 
nog duidelijker wordt als bij de 
milieueisen in de technische specificaties 
wordt aangegeven dat aan offertes die aan 
bepaalde speerpunteisen op milieugebied 
voldoen, in de toekenningsfase van de 
aanbesteding meer punten worden 
toegekend;

11. is van mening dat er tussen het 
milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie een band gelegd kan worden als
bijvoorbeeld bij de milieueisen in de 
technische specificaties wordt aangegeven 
dat aan offertes die aan bepaalde 
speerpunteisen op milieugebied voldoen, in 
de toekenningsfase van de aanbesteding 
meer punten worden toegekend; een 
soortgelijk puntensysteem zou ook 
kunnen worden ingevoerd voor offertes 
waarin bijzondere zorg is besteed aan 
opneming van gehandicapten in het 
arbeidsproces en veiligheid op de 
werkplek;

Or. it

Amendement 66
Dan Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op het verband dat bestaat tussen 
het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie; is van mening dat dit verband 
nog duidelijker wordt als bij de milieueisen 
in de technische specificaties wordt 
aangegeven dat aan offertes die aan 
bepaalde speerpunteisen op milieugebied 
voldoen, in de toekenningsfase van de 
aanbesteding meer punten worden 
toegekend;

11. wijst op het verband dat bestaat tussen 
het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van 
innovatie; is van mening dat dit verband 
nog duidelijker wordt als bij de milieueisen 
in de technische specificaties wordt 
aangegeven dat aan offertes die aan 
bepaalde speerpunteisen op milieugebied 
voldoen en aan groene oplossingen in de 
toekenningsfase van de aanbesteding meer 
punten worden toegekend;

Or. en

Amendement 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept dat aanbestedende 
instanties bij de koop en huur van 
energieverbruikende apparatuur voor de 
becijfering van de totale energiebesparing 
criteria moeten hanteren die 
gelijkwaardig zijn aan energie- en 
milieukeurnormen;

Or. en

Amendement 68
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. heeft er begrip voor dat het soms Schrappen
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moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, bij 
voorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel 
dat het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn 
de eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten geldende regels en 
voorschriften, er vanzelf toe zal leiden dat 
gekozen vertegenwoordigers deze eisen 
niet zullen stellen als daartoe geen 
aanleiding is.

Or. en

Amendement 69
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. heeft er begrip voor dat het soms 
moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, bij 
voorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel 
dat het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn 
de eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten geldende regels en 
voorschriften, er vanzelf toe zal leiden dat 
gekozen vertegenwoordigers deze eisen 

Schrappen
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niet zullen stellen als daartoe geen 
aanleiding is.

Or. it

Amendement 70
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. heeft er begrip voor dat het soms 
moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, bij 
voorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel dat 
het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de 
eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten geldende regels en 
voorschriften, er vanzelf toe zal leiden dat 
gekozen vertegenwoordigers deze eisen 
niet zullen stellen als daartoe geen 
aanleiding is.

12. heeft er begrip voor dat het berekenen 
van het klimaateffect van een product of 
dienst een kwestie is van afleiding; is 
derhalve van oordeel dat indien daaraan, 
zoals sommigen opperen, de eis wordt 
verbonden dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten, er 
ongetwijfeld onmiddellijke lasten zullen 
ontstaan terwijl de milieubaten, als die er 
zijn, pas na verloop van tijd kunnen 
worden vastgesteld.

Or. it

Amendement 71
Dan Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. heeft er begrip voor dat het soms 12. heeft er begrip voor dat het soms 
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moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, bij 
voorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel dat 
het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de 
eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van overheidsopdrachten 
geldende regels en voorschriften, er 
vanzelf toe zal leiden dat gekozen 
vertegenwoordigers deze eisen niet zullen 
stellen als daartoe geen aanleiding is.

moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, 
bijvoorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, en dat dit soms ook 
wordt bemoeilijkt door onnodig vervoer 
van levende slachtdieren over lange 
afstanden, maar is van oordeel dat het 
uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de eis te 
stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van overheidsopdrachten 
geldende regels en voorschriften, er 
vanzelf toe zal leiden dat gekozen 
vertegenwoordigers deze eisen niet zullen 
stellen als daartoe geen aanleiding is.

Or. en

Amendement 72
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. heeft er begrip voor dat het soms 
moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, 
bijvoorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel dat 
het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de 
eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten; is van 
mening dat het beginsel dat belastinggeld 
op doelmatige wijze moet worden 
aangewend, in combinatie met de overige 
voor de plaatsing van overheidsopdrachten 
geldende regels en voorschriften, er 

12. heeft er begrip voor dat het soms 
moeilijk is het klimaateffect van een 
product of dienst vast te stellen, 
bijvoorbeeld in het geval van 
voedingsmiddelen, maar is van oordeel dat 
het uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de 
eis te stellen dat het vervoer van 
voedingsmiddelen naar de koper niet meer 
dan een bepaald aantal gram aan 
kooldioxide-uitstoot mag kosten, 
aangezien ervan kan worden uitgegaan 
dat het vervoer verantwoordelijk is voor 
een groot deel van de kooldioxide-uitstoot 
van het product en er geen internationaal 
erkende klimaatnormen zijn voor het 
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vanzelf toe zal leiden dat gekozen 
vertegenwoordigers deze eisen niet zullen 
stellen als daartoe geen aanleiding is.

voedingsmiddel in kwestie; is van mening 
dat het beginsel dat belastinggeld op 
doelmatige wijze moet worden aangewend, 
in combinatie met de overige voor de 
plaatsing van overheidsopdrachten 
geldende regels en voorschriften, er 
vanzelf toe zal leiden dat gekozen 
vertegenwoordigers deze eisen niet zullen 
stellen als daartoe geen aanleiding is.

Or. sv

Amendement 73
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat in alle openbare 
aanbestedingsprocedures het beginsel van 
sociale insluiting in aanmerking moet 
worden genomen; verzoekt de Commissie 
de lidstaten op te dragen openbare 
inschrijving alleen toe te passen in het 
geval van diensten waarvoor een echte 
natuurlijk dienstenmarkt met vraag en 
aanbod bestaat, aangezien openbare 
inschrijvingen voor diensten waarvoor 
geen echte natuurlijk markt bestaat, 
aanleiding geven tot onnodige kosten en 
administratieve lasten, en een gevaar 
kunnen opleveren voor de kwaliteit van de 
diensten en het vermogen van derde 
sectoren om diensten te verlenen.

Or. en

Amendement 74
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat door 
overheidsopdrachten en steun aan 
milieuvriendelijke logistieke oplossingen 
het aantal transporten, de noodzaak van 
autorijden alsmede de CO2-uitstoot 
kunnen worden verminderd;

Or. fi

Amendement 75
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is van mening dat aanbestedende 
instanties sancties moeten kunnen 
opleggen voor het niet verwezenlijken van 
de bij inschrijving aangegeven doelen 
voor duurzame ontwikkeling, ook in het 
geval van onderaanneming.

Or. en

Amendement 76
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is van mening dat de toegenomen 
zorg om de milieu- en klimaateffecten van 
producten en activiteiten noopt tot een 
heroverweging van de mogelijkheid om de 
voorkeur te geven aan plaatselijke 
leveranciers; pleit in dit verband voor 
herbestudering van de drempels en meent 
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dat duurzaamheid voorrang verdient 
boven een enge interpretatie van de regels 
van de interne markt;

Or. en


