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Amendement 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
over publiek-private samenwerking en het 
Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten 
(COM(2005)0569 definitief),

Or. en

Amendement 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag over de openbare 
raadpleging over het Groenboek over 
publiek-private samenwerking en het 
Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten 
(SEC(2205)629),

Or. en

Amendement 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Visum 8 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Groenboek van de Commissie 
over publiek-private samenwerking en het 
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Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten 
(COM(2004)0327 definitief),

Or. en

Amendement 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Visum 8 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de interpretatieve mededeling van 
de Commissie over 
concessieovereenkomsten in het 
communautaire recht (2000/C 121/02),

Or. en

Amendement 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Comité van de 
Regio’s van 10 februari 2010 over 
Bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling: de rol van Fair Trade en 
niet-gouvernementele handelsgerelateerde 
programma’s om duurzaamheid te 
waarborgen (RELEX-IV-026),

Or. en
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Amendement 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
6 juli 2006 over eerlijke handel (Fair 
Trade) en ontwikkeling (2005/2245(INI)),

Or. en

Amendement 7
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
financiële crisis het grote economische 
belang van openbare aanbestedingen heeft 
aangetoond, maar dat overheden hun taken 
ten behoeve van het openbare belang alleen 
dan goed kunnen vervullen als zij kunnen 
teruggrijpen op de vereiste rechtszekerheid 
en wanneer de procedures niet te 
ingewikkeld zijn,

A. overwegende dat de economische en 
financiële crisis het grote economische 
belang van openbare aanbestedingen heeft 
aangetoond en dat de effecten van de crisis 
op de lokale overheden al duidelijk 
zichtbaar zijn, maar dat overheden hun 
taken ten behoeve van het openbare belang 
alleen dan goed kunnen vervullen als zij 
kunnen teruggrijpen op de vereiste 
rechtszekerheid en wanneer de procedures 
niet te ingewikkeld zijn,

Or. de

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het openbare 
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aanbestedingsrecht als doel heeft de 
economische omgang met publieke 
middelen te garanderen en 
geïnteresseerde ondernemingen in het 
kader van meer marktconforme 
concurrentie de mogelijkheid te bieden 
overheidsopdrachten te krijgen,

Or. de

Amendement 9
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat particuliere 
ondernemingen de mogelijkheid moeten 
hebben overheidsopdrachten binnen te 
halen en dat er sprake moet zijn van 
eerlijke concurrentie om 
overheidsopdrachten,

Or. de

Amendement 10
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat een belangrijk 
doel van de regelingen voor openbare 
aanbesteding eruit bestaat zeker te stellen 
dat de staat belastinggelden zo 
economisch mogelijk uitgeeft,

Or. de
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Amendement 11
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon voor het 
eerst het beginsel van regionaal en lokaal 
zelfbestuur in het primaire recht van de 
Europese Unie is erkend, terwijl ook het 
subsidiariteitsbeginsel is versterkt en het 
recht van bezwaar niet meer uitsluitend aan 
de nationale parlementen toekomt, maar 
ook aan het Comité van de Regio's,

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. de

Amendement 12
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon voor 
het eerst het beginsel van regionaal en 
lokaal zelfbestuur in het primaire recht 
van de Europese Unie is erkend, terwijl 
ook het subsidiariteitsbeginsel is versterkt 
en het recht van bezwaar niet meer 
uitsluitend aan de nationale parlementen 
toekomt, maar ook aan het Comité van de 
Regio’s,

C. overwegende dat het 
Hervormingsverdrag van Lissabon het 
concept omvat van een sociale 
markteconomie, alsmede een sociale 
clausule op basis waarvan bij het 
definiëren en uitvoeren van alle 
beleidsmaatregelen rekening moet worden 
gehouden met sociale vraagstukken 
(bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting etc.),

Or. en
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Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. in overweging van het onevenredig
grote aantal inbreukprocedures dat op dit 
vlak bij het Europees Hof van Justitie 
loopt, hetgeen erop wijst dat veel lidstaten 
moeite hebben te voldoen aan de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten,

Or. en

Amendement 14
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat Protocol nr. 26 
betreffende diensten van algemeen belang 
een duidelijk signaal afgeeft door onder 
andere de essentiële rol en de ruime 
discretionaire bevoegdheid te 
benadrukken van de nationale, regionale 
en lokale autoriteiten om diensten van 
algemeen economisch belang te 
verrichten, te doen verrichten en te 
organiseren op een manier die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de gebruikers,

Or. en

Amendement 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie het concept van een sociale 
markteconomie en een sociale clausule 
bevat, alsmede een protocol betreffende 
diensten van algemeen belang, waarin de 
in de gehele EU geldende waarden 
worden gedefinieerd, met als doel te 
zorgen dat de Europese 
beleidsmaatregelen zich zodanig 
ontwikkelen dat deze aan de aspiraties 
van de Europese burger voldoen,

Or. en

Amendement 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de IAO-
conventie nr. 94 bepaalt dat algemene 
overheidsopdrachten clausules moeten 
bevatten die billijke vergoeding 
waarborgen, alsmede arbeidsvoorwaarden 
die niet minder gunstig zijn dan de 
voorwaarden die onder andere zijn 
overeengekomen in cao’s,

Or. en

Amendement 17
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat een goed 
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functionerende markt voor 
overheidsopdrachten cruciaal is voor de 
interne markt, zowel om de 
grensoverschrijdende concurrentie te 
stimuleren als om innovatie aan te 
moedigen, een koolstofarme economie te 
bevorderen en een optimale waarde voor 
overheidsinstellingen te creëren,

Or. en

Amendement 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Algemene opmerkingen Algemene opmerkingen en aanbevelingen

Or. en

Amendement 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt het dat de doelstellingen van de 
herziening in 2004 van de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten tot nu toe nog niet 
zijn verwezenlijkt; hoopt echter dat de 
recente arresten van het Europees Hof van 
Justitie bijdragen aan de oplossing van een 
aantal nog onduidelijke juridische kwesties 
en dat het aantal bezwaarprocedures zal 
afnemen;

1. betreurt het dat de doelstellingen van de 
herziening in 2004 van de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten tot nu toe nog niet 
zijn verwezenlijkt, in het bijzonder met 
betrekking tot het vereenvoudigen van de 
regels voor overheidsopdrachten en het 
creëren van meer wettelijke zekerheid; 
hoopt echter dat de recente arresten van het 
Europees Hof van Justitie bijdragen aan de 
oplossing van een aantal nog onduidelijke 
juridische kwesties en dat het aantal 
bezwaarprocedures zal afnemen;
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Or. en

Amendement 20
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt het dat de doelstellingen van de 
herziening in 2004 van de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten tot nu toe nog niet 
zijn verwezenlijkt; hoopt echter dat de 
recente arresten van het Europees Hof van 
Justitie bijdragen aan de oplossing van een 
aantal nog onduidelijke juridische kwesties 
en dat het aantal bezwaarprocedures zal 
afnemen;

1. betreurt het dat de doelstellingen van de 
herziening in 2004 van de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten tot nu toe nog niet 
zijn verwezenlijkt; hoopt echter dat de 
recente arresten van het Europees Hof van 
Justitie bijdragen aan de oplossing van een 
aantal nog onduidelijke juridische kwesties 
en dat het aantal bezwaarprocedures zal 
afnemen; roept de Commissie op om bij 
elke toetsing van de Europese regelingen 
oog te hebben voor de doelen van 
vereenvoudiging en stroomlijning van het 
proces van openbare aanbesteding en deze 
doelen nadrukkelijk na te streven;

Or. de

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
"soft law"-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
"soft law"-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij de kleine en 
middelgrote ondernemingen, maar ook de 
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en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
"soft law" te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

kleinere steden en gemeentes zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
"soft law" te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

Or. de

Amendement 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

2. betreurt het voorts dat bestaande regels, 
gekoppeld aan uitvoeringsmaatregelen en 
“soft law”, hebben geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

Or. en
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Amendement 23
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral 
overheidsorganen, private ondernemingen 
en aanbieders van diensten van algemeen 
belang, zich voor grote juridische 
problemen gesteld zien die zij slechts tegen 
hoge kosten of met behulp van externe 
juridische adviseurs het hoofd kunnen 
bieden; verzoekt de Commissie dringend 
om maatregelen te nemen en om in het 
kader van haar initiatief voor een betere 
regelgeving ook de effecten van “soft law” 
te onderzoeken en deze te toetsen aan de 
hand van het subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 24
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 

2. betreurt het voorts dat de onvolledige 
omzetting van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten in nationaal recht
en het samenspel tussen communautair, 
nationaal en regionaal recht door met name 
een aantal “soft law”-initiatieven van de 
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rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

Europese Commissie en haar diensten en 
de door de Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties hebben geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 

2. betreurt het voorts dat met name het 
samenspel tussen communautair, nationaal 
en regionaal recht, alsmede een aantal “soft 
law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese en nationale rechters gegeven 
rechtsinterpretaties, hebben geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
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“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

“soft law” te onderzoeken en deze tot een 
minimum te beperken en te toetsen aan de 
hand van het subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel, daarbij 
rekening houdende met de vijf beginselen 
die zijn opgenomen in het Witboek over 
Europese governance (openheid, 
participatie, verantwoordelijkheid, 
doeltreffendheid en samenhang);

Or. en
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Amendement 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel;

2. betreurt het voorts dat het samenspel 
tussen communautair, nationaal en 
regionaal recht door met name een aantal 
“soft law”-initiatieven van de Europese 
Commissie en haar diensten en de door de 
Europese rechters gegeven 
rechtsinterpretaties heeft geleid tot een 
ingewikkeld en onoverzichtelijk 
rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die 
zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om 
in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van 
“soft law” te onderzoeken en deze te 
toetsen aan de hand van het subsidiariteits-
en proportionaliteitsbeginsel, daarbij 
rekening houdende met de vijf beginselen 
die zijn opgenomen in het Witboek over 
Europese governance (openheid, 
participatie, verantwoordelijkheid, 
doeltreffendheid en samenhang);

Or. en

Amendement 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de openbare 
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aanbesteder als gevolg van deze 
ontwikkeling meer prioriteit moet geven 
aan wettelijke zekerheid dan aan de 
beleidsbehoeften, en in het licht van de 
druk op de overheidsbegrotingen vaak het 
contract of de dienst moet gunnen aan de 
goedkoopste bieder, in plaats van aan de 
economisch voordeligste aanbieder; vreest 
dat dit de vernieuwende basis en mondiale 
concurrentiepositie van de EU zal 
verzwakken; vraagt de Commissie met 
klem deze situatie recht te zetten en 
strategische maatregelen te ontwerpen die 
openbare aanbesteders aanmoedigen en 
in staat stellen het contract te gunnen aan 
de economisch meest voordelige en de 
kwalitatief beste inschrijving;

Or. en

Amendement 29
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat Europese initiatieven op 
het gebied van de openbare aanbesteding 
beter op elkaar afgestemd moeten worden, 
teneinde de cohesie met de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten niet in gevaar te 
brengen en te voorkomen dat gebruikers 
met juridische problemen geconfronteerd 
worden; verzoekt derhalve dat er binnen de 
Europese Commissie een bindende 
coördinatie, inclusief een uniforme 
website, tot stand wordt gebracht om de 
transparantie en gebruikersvriendelijkheid 
van de regelgeving te verbeteren;

3. wijst erop dat Europese initiatieven op 
het gebied van de openbare aanbesteding 
beter op elkaar afgestemd moeten worden, 
teneinde de cohesie met de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten niet in gevaar te 
brengen en te voorkomen dat gebruikers 
met juridische problemen geconfronteerd 
worden; verzoekt derhalve dat er binnen de 
Europese Commissie een bindende 
coördinatie, onder leiding van het 
directoraal-generaal Interne markt en 
diensten, dat verantwoordelijk is voor 
overheidsopdrachten, en met 
medewerking van de overige relevante 
directoraten-generaal, tot stand wordt 
gebracht; vraagt om een uniforme website
om de transparantie en 
gebruikersvriendelijkheid van de 
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regelgeving te verbeteren;

Or. en

Amendement 30
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat Europese initiatieven op 
het gebied van de openbare aanbesteding 
beter op elkaar afgestemd moeten worden, 
teneinde de cohesie met de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten niet in gevaar te 
brengen en te voorkomen dat gebruikers 
met juridische problemen geconfronteerd 
worden; verzoekt derhalve dat er binnen de 
Europese Commissie een bindende 
coördinatie, inclusief een uniforme 
website, tot stand wordt gebracht om de 
transparantie en gebruikersvriendelijkheid 
van de regelgeving te verbeteren;

3. wijst erop dat Europese initiatieven op 
het gebied van de openbare aanbesteding 
beter op elkaar afgestemd moeten worden, 
teneinde de cohesie met de richtlijnen 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten niet in gevaar te 
brengen en te voorkomen dat gebruikers 
met juridische problemen geconfronteerd 
worden; verzoekt derhalve dat er binnen de 
Europese Commissie een bindende 
coördinatie, inclusief een uniforme website 
en het regelmatig informeren van 
contracterende overheden, tot stand wordt 
gebracht om de transparantie en 
gebruikersvriendelijkheid van de 
regelgeving te verbeteren;

Or. ro

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie dringend 
deze situatie te verhelpen en strategische 
maatregelen te ontwikkelen om 
aanbesteders te stimuleren en hun de 
bevoegdheden te geven om de economisch 
en kwalitatief meest voordelige offerte te 
verkiezen die bijdraagt aan de 
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beleidsdoelstellingen van de EU, in het 
bijzonder de doelstellingen van een 
sociaal en ecologisch verantwoorde 
innovatieve groei, die centraal staan in de 
Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van en meer transparantie bij 
deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private 
partnerschappen;

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van - de sociale partners
zouden er ook in vertegenwoordigd 
moeten zijn - en meer transparantie bij 
deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie of de rol en vaardigheden van 
het raadgevend comité voor de 
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samenstelling van en meer transparantie bij 
deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private 
partnerschappen;

openstelling van de markt voor 
overheidsopdrachten, en roept de 
Commissie op om zorg te dragen voor een 
evenwichtige samenstelling van en meer 
transparantie bij deze groep en bij het
nieuw op te richten raadgevend comité 
voor publiek-private partnerschappen; 
vraagt dat het Europees Parlement 
adequaat wordt geïnformeerd en alle 
beschikbare informatie krijgt 
aangeboden;

Or. en

Amendement 34
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van en meer transparantie bij 
deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private 
partnerschappen;

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van - vakbonden en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
met name KMO’s, zouden er ook in 
vertegenwoordigd moeten zijn - en meer 
transparantie bij deze groep en bij de nieuw 
op te richten Commissie publiek-private 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 35
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling en de 
resultaten van de raadgevende groep voor 
openbare aanbestedingen van de 
Commissie en roept de Commissie op om 
zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van en meer transparantie bij 
deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private 
partnerschappen;

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten 
aanzien van de samenstelling, de 
activiteiten en de resultaten van de 
raadgevende groep voor openbare 
aanbestedingen van de Commissie en roept 
de Commissie op om zorg te dragen voor 
een evenwichtige samenstelling en helder 
aangegeven voortgangs- en eindresultaten
van en meer transparantie bij deze groep en 
bij de nieuw op te richten Commissie 
publiek-private partnerschappen;

Or. ro

Amendement 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vraagt de Commissie om de 
implicaties van protocol nr. 26 ten 
aanzien van de bestaande richtlijnen te 
onderzoeken, in het bijzonder rekening 
houdende met het feit dat in artikel 2 van 
protocol nr. 26 als voorwaarde wordt 
bedongen dat “de bepalingen van de 
Verdragen … op generlei wijze afbreuk 
[doen] aan de bevoegdheid van de 
lidstaten om niet-economische diensten 
van algemeen belang te verrichten, te 
doen verrichten en te organiseren”;

Or. en

Amendement 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is van oordeel dat 
overheidscontracten vanwege het feit dat 
het daarbij om overheidsgeld gaat, 
transparant en open voor publieke 
controle moeten zijn; vraagt de 
Commissie om meer helderheid teneinde 
te garanderen dat plaatselijke en overige 
overheidsinstellingen wettelijke zekerheid 
hebben en hun burgers kunnen 
informeren over hun contractuele 
verplichtingen;

Or. en

Amendement 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen en nauwe 
samenwerking met het Europees 
Parlement; pleit ervoor dat bij een 
eventuele herziening rekening wordt 
gehouden met het gehele kader en dat 
tevens de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 
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nog niet in alle lidstaten is omgezet; nog niet in alle lidstaten is omgezet;

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 
nog niet in alle lidstaten is omgezet;

5. verzoekt de Commissie om een 
beoordeling achteraf te verrichten van de 
richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten, waarbij rekening
wordt gehouden met de inhoud van dit 
verslag; gaat ervan uit dat er in het kader 
van de betreffende toetsing ruimte zal zijn 
voor een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat ook een analyse van de nationale 
wetgeving waarin de Richtlijn met 
betrekking tot beroepsprocedures inzake 
het plaatsen van overheidsopdrachten is 
omgezet, in aanmerking wordt genomen 
teneinde te voorkomen dat het recht inzake 
openbare aanbestedingen verder wordt 
versplinterd; is van mening dat de 
praktische gevolgen van deze richtlijn op 
dit moment nog niet kunnen worden 
beoordeeld aangezien de richtlijn nog niet 
in alle lidstaten is omgezet;

Or. en

Amendement 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 
nog niet in alle lidstaten is omgezet;

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 
nog niet in alle lidstaten is omgezet, en 
roept de Commissie op de relevante 
bepalingen van het Verdrag toe te passen 
op overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 41
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om bij haar
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 

5. verzoekt de Commissie om bij haar
evaluatie van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het debat over de 
conclusies van de beoordeling ruimte zal 
zijn voor een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen;
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voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten in aanmerking 
wordt genomen teneinde te voorkomen dat 
het recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn 
nog niet in alle lidstaten is omgezet;

Or. en

Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen; wijst er uit 
voorzorg nu reeds op dat een herziening 
van de richtlijnen op dit moment als 
prematuur wordt gezien; pleit er echter in 
het kader van een latere herziening voor 
dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten in aanmerking wordt
genomen teneinde te voorkomen dat het 
recht inzake openbare aanbestedingen 
verder wordt versplinterd; is van mening 
dat de praktische gevolgen van deze 
richtlijn op dit moment nog niet kunnen 
worden beoordeeld aangezien de richtlijn

5. verzoekt de Commissie om bij haar 
toetsing van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten rekening 
te houden met de inhoud van dit verslag; 
gaat ervan uit dat er in het kader van de 
betreffende toetsing ruimte zal zijn voor 
een brede participatie door alle 
belanghebbende partijen en voor nauwe 
samenwerking met het Europees 
Parlement; pleit er echter in het kader van 
een latere herziening voor dat de Richtlijn 
met betrekking tot beroepsprocedures 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten, evenals een specifiek 
wettelijk kader voor 
concessieovereenkomsten voor diensten,
in aanmerking worden genomen teneinde 
te voorkomen dat het recht inzake 
openbare aanbestedingen verder wordt 
versplinterd; is van mening dat voor een 
samenhangend juridisch kader voor 
openbare aanbestedingen een 
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nog niet in alle lidstaten is omgezet; kaderrichtlijn betreffende diensten van 
algemeen economisch belang nodig is; is 
van mening dat de praktische gevolgen 
van deze richtlijnen op dit moment nog 
niet kunnen worden beoordeeld aangezien 
de richtlijnen nog niet in alle lidstaten zijn
omgezet;

Or. fr

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak om het 
MKB (midden/ en kleinbedrijf) te 
stimuleren tot deelname aan 
overheidsopdrachten op markten van 
derde landen en roept de Commissie op 
effectieve maatregelen te nemen om de 
ondernemingen van de Unie echte 
toegang tot de markten van derde landen 
te verzekeren;

Or. el

Amendement 44
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst op het belang van standaarden 
voor overheidsopdrachten in de zin dat 
deze openbare aanbesteders helpen aan de 
doelstellingen te voldoen en hen in de 
gelegenheid stellen gebruik te maken van 
goed functionerende processen om 
producten en diensten aan te kopen, 
hetgeen leidt tot een efficiëntere 
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aanbestedingsprocedure en zorgt dat de 
aanbesteding voldoet aan overige 
beleidsdoelstellingen, zoals duurzaamheid 
of het afnemen bij kleine ondernemingen;

Or. en

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. roept de Commissie op om na te 
gaan of groene overheidsopdrachten 
kunnen worden gebruikt als instrument 
voor de bevordering van duurzame 
ontwikkeling; 

Or. el

Amendement 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Bijzondere opmerkingen Publiek-publieke partnerschappen

Or. en

Amendement 47
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat in het op 1 december 6. herinnert eraan dat in het op 1 december 
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2009 in werking getreden 
Hervormingsverdrag van Lissabon voor het 
eerst is erkend dat het beginsel van 
regionaal en lokaal zelfbestuur onderdeel 
uitmaakt van het primaire recht van de 
Europese Unie (artikel 4, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie); 
benadrukt dat het Europees Hof van 
Justitie (EHvJ) in een aantal arresten 
heeft gewezen op het beginsel van 
regionaal en lokaal zelfbestuur en daarbij
heeft overwogen dat "dat een 
overheidsinstantie haar taken van algemeen 
belang kan vervullen met haar eigen 
middelen en in samenwerking met andere 
overheidsinstanties"(C-324/07); refereert in 
dit verband tevens aan het arrest van het 
EHvJ (Grote Kamer) van 9 juni 2009 (C-
480/06), waarin aanvullend is vastgesteld 
dat "het gemeenschapsrecht aan de 
overheidsinstanties geen bijzondere 
rechtsvorm voorschrijft voor de 
gemeenschappelijke uitoefening van hun 
taken van algemeen belang"; is van mening 
dat de regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen niet op publiek-publieke 
partnerschappen (zoals 
samenwerkingsverbanden tussen 
decentrale overheden of tussen staten) van 
toepassing is, mits cumulatief aan de 
volgende criteria is voldaan:

2009 in werking getreden 
Hervormingsverdrag van Lissabon voor het 
eerst is erkend dat het beginsel van 
regionaal en lokaal zelfbestuur onderdeel 
uitmaakt van het primaire recht van de 
Europese Unie (artikel 4, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie); 
benadrukt dat het Europees Hof van 
Justitie (EHvJ) heeft overwogen dat "dat 
een overheidsinstantie haar taken van 
algemeen belang kan vervullen met haar 
eigen middelen en in samenwerking met 
andere overheidsinstanties"(C-324/07); 
refereert in dit verband tevens aan het 
arrest van het EHvJ (Grote Kamer) van 9 
juni 2009 (C-480/06), waarin aanvullend is 
vastgesteld dat "het gemeenschapsrecht aan 
de overheidsinstanties geen bijzondere 
rechtsvorm voorschrijft voor de 
gemeenschappelijke uitoefening van hun 
taken van algemeen belang"; benadrukt 
dat het EHvJ slechts onder bepaalde 
voorwaarden, waarvan telkens sprake was 
in de situaties die ten grondslag lagen aan 
de arresten van het Hof, geoordeeld heeft 
dat de regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen niet van toepassing is op 
de samenwerking tussen 
publiekrechtelijke organisaties; is van 
mening dat de regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen niet op publiek-publieke 
partnerschappen (zoals 
samenwerkingsverbanden tussen 
decentrale overheden of tussen staten) van 
toepassing is, mits cumulatief aan de 
volgende criteria is voldaan:

Or. de

Amendement 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

- het betreft de gemeenschappelijke
uitvoering van een taak van algemeen 
belang die op alle betrokken partners rust,

- het betreft de uitvoering van een taak van 
algemeen belang die op alle betrokken 
partners rust,

Or. en

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- het betreft de gemeenschappelijke 
uitvoering van een taak van algemeen 
belang die op alle betrokken partners rust,

- het betreft de gemeenschappelijke 
uitvoering van een taak van algemeen 
belang die op alle betrokken partners rust, 
voor zover deze doelen van openbaar 
belang dient en het uitvoeren van de taak 
alleen mogelijk is door de samenwerking 
of daardoor aanzienlijk verbeterd wordt,

Or. de

Amendement 50
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- bij de gemeenschappelijke uitvoering 
van een taak van algemeen belang die op 
alle betrokkenen rust gaat het om 
daadwerkelijke samenwerking in de zin 
van een wederzijdse uitwisseling van 
prestaties,

Or. de
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Amendement 51
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de uitwisseling van prestaties vindt 
plaats om niet,

Or. de

Amendement 52
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 1 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de samenwerking mag alleen in het 
kader van het realiseren van doelen in het 
openbaar belang zijn en het uitvoeren van 
de taak moet voor de betrokkenen alleen 
mogelijk zijn door de samenwerking of 
daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt 
worden,

Or. de

Amendement 53
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

- de taak wordt in wezen verricht ten 
behoeve van de deelnemende 
overheidsinstanties;

schrappen

Or. en
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Amendement 54
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

- de taak wordt in wezen verricht ten 
behoeve van de deelnemende 
overheidsinstanties;

schrappen

Or. de

Amendement 55
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de diensten die onder de samenwerking 
vallen worden niet vergoed, waaronder 
onder andere wordt begrepen dat er 
tussen de publiekrechtelijke partners geen 
financiële overdrachten als gevolg van de 
samenwerking plaatsvinden en er met 
name geen winst gegenereerd wordt;

Or. de

Amendement 56
Zuzana Roithová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om met het 
oog op de noodzakelijke vergroting van de 
doeltreffendheid van openbare 
aanbestedingen, de benodigde 
intensivering van het openbare toezicht 
erop alsook de benodigde strijd tegen 
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protectionisme en corruptie, vergelijkende 
analyses uit te voeren van de uitkomsten 
van openbare aanbestedingen voor 
opdrachten die worden medegefinancierd 
door de EU (en deze op een 
gemeenschappelijk internetportaal te 
publiceren), en dat met name met 
betrekking tot de volgende indicatoren:
1. publicatie van het verschil tussen de in 
het winnende bod van een openbare 
aanbesteding opgegeven prijs en de 
daadwerkelijke prijs bij de overdracht 
(indien dit verschil meer dan vijf procent 
van het winnende bod bedraagt), met 
inbegrip van publicatie van het hoogste en 
het laagste bod van de openbare 
aanbesteding in kwestie,
2. publicatie van vergelijkbare prestaties 
in andere lidstaten (bijvoorbeeld de kosten 
van de bouw van 1 km snelweg in 
uiteenlopende lidstaten),
3. publicatie van de volledige gegevens 
van de eigenaren van het winnende 
bedrijf van een openbare aanbesteding. 
Ingeval van holdingmaatschappijen 
dienen deze gegevens eveneens betrekking 
te hebben op de eigenaren van de moeder-
en dochtermaatschappijen,
4. publicatie van gegevens van bedrijven 
die herhaaldelijk openbare
aanbestedingen winnen, met inbegrip van 
gegevens over de eigenaren van deze 
ondernemingen;

Or. cs

Amendement 57
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst erop dat de Commissie heeft 
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aangegeven dat niet alle actie die door 
overheidsinstellingen wordt ondernomen, 
onderhevig is aan de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten, en dat, zolang de 
Europese wetgeving op een bepaald 
gebied niet het creëren van een markt 
vereist, het aan de lidstaten is om te 
beslissen of en in welke mate zij zelf de 
publieke functies op zich willen nemen;

Or. en

Amendement 58
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. wijst erop dat de conclusies van 
het EHvJ in genoemd arrest niet enkel de 
rechtstreekse samenwerking tussen 
gemeenten betreffen, maar van algemene 
geldigheid zijn, en dat ze dus ook van 
toepassing zijn op partnerschappen tussen 
openbare aanbesteders;

Or. en

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. wijst erop dat de 
mogelijkheid van samenwerking tussen 
publiekrechtelijke organisaties zowel 
geografisch als met betrekking tot het 
aantal huishoudens dat de samenwerking 
betreft, begrensd is;

Or. de
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Amendement 60
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. ondersteunt de zienswijze dat het 
om niet plaatsvinden van de uitwisseling 
van prestaties eng moet worden uitgelegd, 
zodat er helemaal geen financiële 
overdrachten tussen de betrokkenen 
mogen plaatsvinden, met name mogen er 
geen vereffeningsbetalingen worden 
uitgevoerd noch winsten worden 
gerealiseerd; stelt vast dat de 
intercommunale samenwerking waarvoor 
een formele aanbesteding niet vereist is 
geografisch tot naburige 
publiekrechtelijke organisaties en 
lichamen en functioneel tot de absoluut 
noodzakelijke werkzaamheden voor het 
uitvoeren van de gezamenlijke taak 
beperkt moet blijven;

Or. de

Amendement 61
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
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vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp
inmiddels tot voldoende duidelijkheid 
heeft geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in de 
toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; prijst zich gelukkig met de 
recente arresten van het Hof over dit 
onderwerp; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten derhalve om het publiek breed in 
te lichten over de juridische consequenties 
van de betreffende arresten en gaat ervan 
uit dat er in de toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

Or. fr

Amendement 62
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp 
inmiddels tot voldoende duidelijkheid 
heeft geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in 
de toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten; roept de Commissie 
bovendien op om in samenwerking met 
het Europees Parlement en de lidstaten 
aan de hand van de jurisprudentie van het 
EHvJ duidelijke en algemeen verbindende 
criteria vast te stellen voor de 
intercommunale samenwerking en de in-
house-gunning en deze in een mededeling 
te communiceren;
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Or. de

Amendement 63
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp 
inmiddels tot voldoende duidelijkheid heeft 
geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in de 
toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp 
inmiddels tot voldoende duidelijkheid heeft 
geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in de
toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend; wijst er verder op dat het EHvJ 
in zijn arrest ook heeft geoordeeld dat de 
toelating van een particuliere deelname in 
het kapitaal tijdens de looptijd van een 
zonder formele aanbestedingsprocedure 
verleende opdracht een verandering in de 
fundamentele omstandigheden van de 
opdracht zou betekenen en een 
aanbesteding nodig zou maken; stelt vast 
dat de jurisprudentie op dit gebied 
inmiddels voldoende aanknopingspunten 
oplevert voor bindende criteria voor de 
intercommunale samenwerking en de in-
house-gunning waarvoor een formele 
aanbesteding niet vereist is; roept de 
Commissie op om in samenwerking met 
de lidstaten en het Europees Parlement 
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aan de hand van de jurisprudentie van het 
EHvJ duidelijke en algemeen verbindende 
criteria vast te stellen voor de 
intercommunale samenwerking en de in-
house-gunning waarvoor een formele 
aanbesteding niet vereist is en deze in een 
mededeling te communiceren;

Or. de

Amendement 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp
inmiddels tot voldoende duidelijkheid 
heeft geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in 
de toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden; stelt vast dat de regelgeving
over het onderwerp van publiek-publieke
partnerschappen aanzienlijk is ontwikkeld 
als gevolg van jurisprudentie van het 
EHvJ; verzoekt daarom de Commissie en 
de lidstaten om het publiek over de 
juridische consequenties van de 
betreffende arresten voor te lichten;

Or. en
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Amendement 65
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien er op het 
tijdstip van de aanbesteding een concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke 
particuliere participatie op korte termijn 
zal plaatsvinden; stelt vast dat de 
jurisprudentie over dit onderwerp
inmiddels tot voldoende duidelijkheid 
heeft geleid; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten en gaat ervan uit dat er in 
de toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden 
ingediend;

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 
10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de 
openbare aanbestedingsplicht slechts dan 
rekening moet worden gehouden met een 
mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door 
particuliere partijen, indien de aard van de 
onderneming waarvan het vermogen in 
handen van de overheid is, tijdens de duur 
van de aanbesteding verandert, waardoor 
een fundamentele omstandigheid van de 
aanbesteding wijzigt en een nieuwe 
openbare aanbesteding vereist is; stelt vast 
dat de regelgeving over het onderwerp van 
publiek-publieke partnerschappen 
aanzienlijk is ontwikkeld als gevolg van 
jurisprudentie van het EHvJ; verzoekt 
daarom de Commissie en de lidstaten om 
het publiek over de juridische 
consequenties van de betreffende arresten 
voor te lichten;

Or. en

Amendement 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Concessieovereenkomsten voor diensten

Or. en
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Amendement 67
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten; is van mening dat het begrip en 
het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

Or. en

Amendement 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
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rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en vraagt de Commissie hier 
alleen echt rekening mee te houden als uit 
het beoordelingsproces blijkt dat er een 
juridische definitie nodig is; is van mening 
dat het begrip van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
steeds beter is afgebakend in de openbare 
aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 en de 
aanvullende jurisprudentie van het EHvJ, 
maar dat nadere verheldering nog altijd 
wenselijk is;

Or. en

Amendement 69
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve in hoge mate
aan de meerwaarde van een voorstel voor 
een juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ en er geen noodzaak is voor 
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EHvJ; regelgeving voor een Europese richtlijn 
inzake concessieovereenkomsten voor 
diensten;

Or. de

Amendement 70
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 
2004 en de aanvullende jurisprudentie 
van het EHvJ;

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten;

Or. en

Amendement 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; verwacht dat de 
Commissie lering zal trekken uit mislukte 
PPP’s; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

Or. en

Amendement 72
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
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en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ; het ontwikkelen van 
publicatieregels voor aanbestedingen voor 
concessieovereenkomsten voor diensten 
zou echter toe te juichen zijn;

Or. de

Amendement 73
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten, en is van oordeel dat 
concessieovereenkomsten voor diensten bij 
gelegenheid het onderwerp moeten zijn 
van een toekomstige herziening van de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen met 
specifieke wetgeving over het begrip en het 
juridische kader van deze
concessieovereenkomsten, zoals bepaald in 
de openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 
2004 en de aanvullende jurisprudentie van 
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het EHvJ;

Or. fr

Amendement 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

9. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 inzake 
de ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen en kijkt met grote 
belangstelling uit naar de aangekondigde 
effectbeoordeling; verwacht dat de 
Commissie lering zal trekken uit mislukte 
PPP’s; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als de grote verschillen in de rechtscultuur 
en rechtspraktijk van de verschillende 
lidstaten en twijfelt derhalve aan de 
meerwaarde van een voorstel voor een 
juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening 
dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 
en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

Or. en

Amendement 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat het bij 
overheidscontracten om overheidsgeld 
gaat en dat deze daarom transparant en 
open voor publieke controle moeten zijn; 
vraagt de Commissie om meer helderheid 
zodat plaatselijke en overige 
overheidsinstellingen zekerheid hebben en 
hun burgers kunnen informeren over de 
contractuele verplichtingen die zij zijn 
aangegaan;

Or. en

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept dat het plaatsen van 
overheidsopdrachten in het teken moet 
staan van volledige transparantie en 
gelijke behandeling van alle 
belanghebbenden en daarbij de relatie 
tussen kosten en rendement van het 
project het uiteindelijke criterium moet 
zijn, zodat het beste en niet uitsluitend het 
goedkoopste bod in ogenschouw wordt 
genomen; 

Or. el

Amendement 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – titel (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Publiek-private partnerschappen

Or. en

Amendement 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- De selectie van de particuliere partner 
geschiedt via een openbare procedure na 
een controle van de financiële, technische, 
operationele en beheersvereisten van de te 
verlenen dienst en de te leveren specifieke 
prestaties;

- De selectie van de particuliere partner 
geschiedt via een transparante procedure, 
waarbij de overeenkomst vooraf 
gepubliceerd wordt, na een controle van de 
financiële, technische, operationele en 
beheersvereisten van de te verlenen dienst 
en de te leveren specifieke prestaties;

Or. en

Amendement 79
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt met klem dat eventuele 
wetsvoorstellen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten voor diensten 
alleen gerechtvaardigd zijn als middel 
tegen verstoringen van het functioneren 
van de interne markt; merkt verder op dat 
dergelijke verstoringen tot op heden nog 
niet geconstateerd zijn en dat 
rechtshandelingen ten aanzien van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet nodig zijn zolang deze niet bedoeld 
zijn voor een aantoonbare verbetering in 
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het functioneren van de interne markt;

Or. en

Amendement 80
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie in het kader 
van haar mededeling van 19 november 
2009 aan te dringen op een meer 
genuanceerde aanpak van het gebruik 
van publiek-private partnerschappen, 
waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met de soms optredende 
problemen; is echter van mening dat de 
publiek-private partnerschappen vooral 
voor grote infrastructurele projecten een 
oplossing kunnen zijn, mits sprake is van 
evenwicht tussen de kosten en kwaliteit 
van de aan de gebruikers geleverde dienst 
enerzijds en de aan de ondernemingen 
toegekende rentevoordelen anderzijds; 
verzoekt de Commissie een onderzoek uit 
te voeren naar het reële economische 
langetermijnvoordeel voor de openbare 
instanties en de lidstaten van genoemde 
partnerschappen in de verschillende 
betrokken sectoren;

Or. fr

Amendement 81
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. benadrukt echter dat de recente 
financiële crisis een nieuw licht heeft 
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geworpen op hoe publiek-private 
partnerschappen vaak zijn gefinancierd 
en hoe de financiële risico’s zijn verdeeld; 
vraagt de Commissie om de financiële 
risico’s in verband met de oprichting van 
PPP’s goed te beoordelen;

Or. en

Amendement 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Stadsplanning/-ontwikkeling

Or. en

Amendement 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt met grote belangstelling uit naar 
het arrest van het EHvJ in zaak C-451/08 
en hoopt op een duidelijk antwoord op de 
gestelde vragen op het terrein van de 
stedenbouw; is het eens met de 
overwegingen van de advocaat-generaal 
in zijn conclusie van 17 november 2009: 
“De ruime en ambitieuze doelstellingen 
van de richtlijn, die bij de uitlegging ervan 
weliswaar in het achterhoofd moeten 
worden gehouden, mogen met een beroep 
op het doel van die tekst evenwel niet tot 
de conclusie leiden dat de werkingssfeer 
ervan onbeperkt kan worden uitgebreid” 
(punt 35). Anders bestaat het gevaar “dat 

11. kijkt met grote belangstelling uit naar 
het arrest van het EHvJ in zaak C-451/08 
en hoopt op een duidelijk antwoord op de 
gestelde vragen op het terrein van de 
stedenbouw; is van oordeel dat de ruime 
en ambitieuze doelstellingen van de 
richtlijn, die bij de uitlegging ervan 
weliswaar in het achterhoofd moeten 
worden gehouden, met een beroep op het 
doel van die tekst evenwel niet tot de 
conclusie mogen leiden dat de 
werkingssfeer ervan onbeperkt kan worden 
uitgebreid, en dat anders het gevaar 
bestaat dat ook de hypothese moet worden 
aanvaard dat elke stedenbouwkundige 
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ook de (...) hypothese moet worden 
aanvaard dat elke stedenbouwkundige 
activiteit onder de richtlijn valt: de 
maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, 
wijzigen immers per definitie en zelfs 
substantieel de waarde van de grond 
waarop zij betrekking hebben” (punt 36);

activiteit onder de richtlijn valt: de 
maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, 
wijzigen immers per definitie en zelfs 
substantieel de waarde van de grond 
waarop zij betrekking hebben;

Or. en

Amendement 84
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt met grote belangstelling uit naar 
het arrest van het EHvJ in zaak C-451/08 
en hoopt op een duidelijk antwoord op de 
gestelde vragen op het terrein van de 
stedenbouw; is het eens met de 
overwegingen van de advocaat-generaal in 
zijn conclusie van 17 november 2009: "De 
ruime en ambitieuze doelstellingen van de 
richtlijn, die bij de uitlegging ervan 
weliswaar in het achterhoofd moeten 
worden gehouden, mogen met een beroep 
op het doel van die tekst evenwel niet tot 
de conclusie leiden dat de werkingssfeer 
ervan onbeperkt kan worden uitgebreid" 
(punt 35). Anders bestaat het gevaar "dat 
ook de (...) hypothese moet worden 
aanvaard dat elke stedenbouwkundige 
activiteit onder de richtlijn valt: de 
maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, 
wijzigen immers per definitie en zelfs 
substantieel de waarde van de grond 
waarop zij betrekking hebben" (punt 36);" 

11. kijkt met grote belangstelling uit naar 
het arrest van het EHvJ in zaak C-451/08 
en hoopt op een duidelijk antwoord op de 
gestelde vragen op het terrein van de 
stedenbouw; is van mening dat het 
aanbestedingsrecht de afgelopen jaren is 
doorgedrongen tot gebieden die 
oorspronkelijk niet tot de openbare 
aanbestedingen gerekend werden en 
beveelt daarom aan het kenmerk van de 
aanbesteding bij de toepassing van de 
bepalingen van aanbestedingsrecht weer 
sterker op de voorgrond te plaatsen; is het 
eens met de overwegingen van de 
advocaat-generaal in zijn conclusie van 17 
november 2009: "De ruime en ambitieuze 
doelstellingen van de richtlijn, die bij de 
uitlegging ervan weliswaar in het 
achterhoofd moeten worden gehouden, 
mogen met een beroep op het doel van die 
tekst evenwel niet tot de conclusie leiden 
dat de werkingssfeer ervan onbeperkt kan 
worden uitgebreid" (punt 35). Anders 
bestaat het gevaar "dat ook de (...) 
hypothese moet worden aanvaard dat elke 
stedenbouwkundige activiteit onder de 
richtlijn valt: de maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, 
wijzigen immers per definitie en zelfs 
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substantieel de waarde van de grond 
waarop zij betrekking hebben" (punt 36);"

Or. de

Amendement 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Overheidsopdrachten onder de drempel

Or. en

Amendement 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement zich heeft aangesloten bij het 
ingediende beroep bij het EHvJ tegen de 
Interpretatieve mededeling van de 
Commissie van 1 augustus 2006 “over de 
Gemeenschapswetgeving die van 
toepassing is op het plaatsen van 
opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk 
onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen” en een 
spoedige uitspraak van het EHvJ verwacht;

12. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement zich heeft aangesloten bij het 
door Duitsland tegen de Commissie 
ingediende beroep bij het EHvJ tegen de 
Interpretatieve mededeling van de 
Commissie van 1 augustus 2006 “over de 
Gemeenschapswetgeving die van 
toepassing is op het plaatsen van 
opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk 
onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen” en een 
spoedige uitspraak van het EHvJ verwacht;

Or. en
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Amendement 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen
12 bis. vraagt de Commissie het effect van 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
te beoordelen op micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
hun hoedanigheid van onderaannemer, 
en om te beoordelen of er bij een 
toekomstige toetsing van de richtlijnen 
nadere regels nodig zijn voor het 
toekennen van 
onderaanbestedingsopdrachten om te 
vermijden dat KMO’s als 
onderaannemers slechtere voorwaarden 
krijgen dan de hoofdaannemer van de 
overheidsopdracht;

Or. en

Amendement 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. vraagt de Commissie flexibeler om 
te gaan met de vereiste die is vastgelegd in 
artikel 9, lid 3 van Richtlijn 2004/18/EG 
en die bepaalt dat voorgenomen werken 
en voorgenomen aankopen ter verkrijging 
van bepaalde hoeveelheden leveringen 
en/of diensten niet mogen worden 
gesplitst om ze te onttrekken aan de 
toepassing van deze richtlijn, zodat het 
voor KMO’s ook mogelijk wordt deel te 
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nemen aan overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. roept de Commissie op de 
procedures voor overheidsopdrachten te 
vereenvoudigen zodat zowel plaatselijke 
overheden als ondernemingen niet langer 
gedwongen zijn veel tijd en geld te 
besteden aan bureaucratische zaken; 
benadrukt dat door de procedures te 
vereenvoudigen, KMO’s betere toegang 
zullen hebben tot en op gelijkere en 
eerlijkere wijze zullen kunnen deelnemen 
aan overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. is van oordeel dat het 
onderaannemerschap een vorm van 
arbeidsorganisatie is die zich goed leent 
voor gespecialiseerde aspecten van de 
werkzaamheden; benadrukt dat alle 
onderaanbestedingsopdrachten moeten 
voldoen aan alle verplichtingen die gelden 
voor de hoofdaannemer, met name ten 
aanzien van arbeidsrecht en veiligheid; 
acht het in dit opzicht raadzaam een 
gekoppelde verantwoordelijkheid tussen 
aannemer en onderaannemer in het leven 
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te roepen;

Or. en

Amendement 91
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. maakt zich sterk voor het 
stelselmatig toestaan van alternatieve 
aanbiedingen (of varianten); herinnert 
eraan dat de inschrijvingsvereisten, met 
name het toestaan van alternatieve 
aanbiedingen, van cruciaal belang zijn 
voor het bevorderen en verspreiden van 
vernieuwende oplossingen; benadrukt dat 
de behoefteomschrijvingen met betrekking 
tot prestatieve en functionele eisen en het 
uitdrukkelijk toestaan van varianten, de 
inschrijver de mogelijkheid moeten bieden 
vernieuwende oplossingen voor te stellen;

Or. en

Amendement 92
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 septies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 septies. moedigt de lidstaten aan één 
internettoegangsportaal op te richten met 
betrekking tot alle inlichtingen over 
openbare aanbestedingen dat dient als een 
echt startpunt voor elke aanbesteding, met 
als doel de ondernemingen over de 
aanbestedingen voor te lichten, te 
informeren en inzicht te verschaffen en 
het toepasselijke wettelijk kader te 
verduidelijken, in het bijzonder voor het 
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MKB (die in het algemeen over niet zoveel 
personeel en administratieve deskundigen 
op het gebied van de met openbare 
aanbestedingen verband houdende 
terminologie en procedures beschikken); 
gespecialiseerde helpdesks kunnen hen 
ook helpen bij het beoordelen van hun 
werkelijke competenties om daadwerkelijk 
te voldoen aan de 
aanbestedingsvoorwaarden en, indien dit 
het geval is, hun reactiedossiers op te 
stellen;

Or. fr

Amendement 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Groene aanbestedingen

Or. en

Amendement 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaat- en milieubescherming, energie-
efficiëntie en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
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overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied 
van bewustwording op te zetten; geeft 
steun aan een transparant proces om de 
vereiste criteria nader te ontwikkelen, 
waarbij ook de lidstaten dienen te worden 
betrokken; wijst erop dat een dergelijk 
proces juist ten aanzien van de sociale 
criteria veelbelovend is;

overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren;

Or. en

Amendement 95
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied 
van bewustwording op te zetten; geeft 
steun aan een transparant proces om de 
vereiste criteria nader te ontwikkelen, 
waarbij ook de lidstaten dienen te worden 
betrokken; wijst erop dat een dergelijk 
proces juist ten aanzien van de sociale 

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren;
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criteria veelbelovend is;

Or. de

Amendement 96
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om
ecologische, sociale en andere criteria te
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en roept de 
Commissie op duidelijk te maken dat 
overheidsinstanties ecologische criteria 
zoals duurzaam beheer, sociale criteria 
zoals de betaling van de desbetreffende 
CAO-lonen en andere criteria kunnen 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; roept de Commissie 
op richtsnoeren of vergelijkbare 
praktische ondersteuning op te stellen die 
aan instanties en andere publiekrechtelijke 
organisaties geboden worden om een 
duurzame gunning van de opdracht te 
realiseren en moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om cursussen en campagnes 
op het gebied van bewustwording op te 
zetten; geeft steun aan een transparant 
proces om de vereiste criteria nader te 
ontwikkelen, waarbij ook de lidstaten 
dienen te worden betrokken; wijst erop dat 
een dergelijk proces juist ten aanzien van 
de sociale criteria veelbelovend is;

Or. de

Amendement 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; betreurt het dat de 
Commissie nog altijd geen handboek voor 
maatschappelijk verantwoordelijke 
overheidsopdrachten heeft gepubliceerd; 
begroet de praktische ondersteuning die 
aan instanties en andere publiekrechtelijke 
organisaties geboden wordt om een 
duurzame gunning van de opdracht te 
realiseren en moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om doelstellingen en 
streefcijfers te formuleren voor de 
integratie van sociale criteria in 
overheidsopdrachten, en dit te 
ondersteunen aan de hand van cursussen 
en campagnes op het gebied van 
bewustwording; geeft steun aan een 
transparant proces om de vereiste criteria 
nader te ontwikkelen, waarbij ook de 
lidstaten dienen te worden betrokken; wijst 
erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

Or. en

Amendement 98
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
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klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten en belanghebbenden dienen te 
worden betrokken; wijst erop dat het juist 
ten aanzien van de sociale criteria 
noodzakelijk is dat de belanghebbenden 
en met name de betreffende economische 
sectoren erbij betrokken worden om de 
praktische uitvoerbaarheid te garanderen;

Or. de

Amendement 99
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; betreurt dat de 
Commissie nog altijd geen richtlijn over 
een sociale en ecologisch gerichte 
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wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

toepassing van openbare aanbestedingen 
heeft gepubliceerd; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om doelen 
en strategieën voor de invoering van 
sociale criteria bij openbare aanbesteding 
te ontwikkelen en in dit kader cursussen 
en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

Or. de

Amendement 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; betreurt het dat de 
Commissie nog altijd geen handboek voor 
maatschappelijk verantwoordelijke 
overheidsopdrachten heeft gepubliceerd;
begroet de praktische ondersteuning die 
aan instanties en andere publiekrechtelijke 
organisaties geboden wordt om een 
duurzame gunning van de opdracht te 
realiseren en moedigt de Commissie en de 
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criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

lidstaten aan om cursussen en campagnes 
op het gebied van bewustwording op te 
zetten; geeft steun aan een transparant 
proces om de vereiste criteria nader te 
ontwikkelen, waarbij ook de lidstaten 
dienen te worden betrokken; wijst erop dat 
een dergelijk proces juist ten aanzien van 
de sociale criteria veelbelovend is;

Or. en

Amendement 101
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu, concurrentie en innovatie en 
ondersteunt de zienswijze dat 
overheidsinstanties gestimuleerd moeten 
worden en ook in staat moeten worden 
gesteld om ecologische, sociale en andere 
criteria te formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om
regelmatig cursussen en campagnes op het 
gebied van bewustwording op te zetten; 
geeft steun aan een transparant proces om 
de vereiste criteria nader te ontwikkelen, 
waarbij ook de lidstaten en lokale 
overheden dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

Or. ro
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Amendement 102
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties
gestimuleerd moeten worden en ook in 
staat moeten worden gesteld om 
ecologische, sociale en andere criteria te 
formuleren bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

13. wijst op het grote belang van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, 
het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties 
bijzonder moeten benadrukken dat zowel 
ecologische als sociale criteria moeten 
worden geformuleerd bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten; begroet de praktische 
ondersteuning die aan instanties en andere 
publiekrechtelijke organisaties geboden 
wordt om een duurzame gunning van de 
opdracht te realiseren en moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 
cursussen en campagnes op het gebied van 
bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste 
criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; 
wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria 
veelbelovend is;

Or. el

Amendement 103
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de Commissie de 
lidstaten actief moet steunen bij het 
opnemen van sociale criteria in 
overheidsopdrachten, waarbij de criteria 
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van de IAO-conventies als uitgangspunt 
moeten worden genomen, met name 
conventies nr. 87 en nr. 98 inzake het 
recht om zich aan te sluiten bij een 
vakbond en het recht om collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten, 
conventies nr. 29 en nr. 105 inzake de 
veroordeling van gedwongen arbeid, 
conventies nr. 100 en nr. 111 inzake de 
gelijke betaling van gelijke 
werkzaamheden en de veroordeling van 
discriminatie, conventie nr. 138 inzake 
kinderarbeid, en conventie nr. 94 inzake 
de sociale criteria voor 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat de Commissie de 
lidstaten actief moet steunen bij het 
opnemen van sociale criteria in 
overheidsopdrachten en dat belangrijke 
sociale overwegingen bij 
overheidsopdrachten onder meer de 
volgende zijn:
- gendergelijkheid, zoals bepleit in de 
mededeling van de Commissie 
(COM(2007)424) inzake bestrijding van 
de beloningsverschillen tussen vrouwen 
en mannen,
- sociale cohesie, met name integratie van 
het respect voor de fundamentele rechten, 
zoals erkend in de centrale IAO-
conventies,
- billijke beloning, overeenkomstig het 
advies van de Commissie inzake een 
billijke beloning (COM(93)388) en de 
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agenda voor waardig werk van het IAO,
- respect voor collectieve overeenkomsten, 
zoals bepaald in artikel 2, lid 1, onder a 
van IAO-conventie nr. 94;

Or. en

Amendement 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan 
ten grondslag liggende criteria; verwacht 
dat de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

14. benadrukt dat het de transparantie 
van de procedures voor 
overheidsopdrachten zeer ten goede zou 
komen indien overheden dezelfde 
duurzame criteria zouden hanteren als 
voor de diverse labels; beveelt daarom de 
opzet van een gegevensbank aan om bij het 
plaatsen van overheidsopdrachten gebruik 
te kunnen maken van de criteria die aan de
programma’s om duurzaamheid te 
waarborgen of de labels ten grondslag 
liggen, zodat overheidsinstellingen 
kunnen verifiëren of de vereiste criteria
worden nageleefd; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan 
cursussen en campagnes op het gebied 
van bewustwording op te zetten voor 
plaatselijke autoriteiten en politieke 
besluitvormers en daarbij ook overige 
belanghebbenden te betrekken, met name 
ngo’s die maatschappelijke diensten 
leveren;

Or. en

Amendement 106
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria met als doel het 
gebruik ervan in overheidsopdrachten te 
bevorderen; verwacht dat de lidstaten 
daarbij volledig betrokken worden; wijst 
erop dat dit proces van onderaf rekening 
moet houden met de waardevolle ervaring 
en kennis die vaak aanwezig zijn op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau; 
wijst in dit verband ook op de negatieve 
gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

Or. en

Amendement 107
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan 

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
voor standaarden, met inbegrip van 
standaarden voor ecologische en sociale
criteria aan, die beschikbaar moet worden 
gemaakt voor de overheidsinstellingen, 
met als doel dat aanbesteders bij het 
opstellen van hun aanbestedingen kunnen 
beschikken over richtsnoeren en een 
duidelijk pakket regels, zodat ze makkelijk 
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ten grondslag liggende criteria; verwacht 
dat de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

kunnen verifiëren of zij voldoen aan de 
relevante standaard;

Or. en

Amendement 108
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten en de desbetreffende partijen
daarbij volledig betrokken worden; wijst in 
dit verband ook op de negatieve gevolgen 
die uitgaan van een gefragmenteerde markt 
veroorzaakt door het grote aantal regionale, 
nationale, Europese en internationale 
labels, met name op de gebieden innovatie 
en onderzoek;

Or. de
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Amendement 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen;
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

14. roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten en alle overige 
belanghebbenden daarbij volledig 
betrokken worden; wijst verder ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het enorme aantal verschillende regionale, 
nationale, Europese en internationale 
labels, met name op de gebieden innovatie 
en onderzoek;

Or. en

Amendement 110
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 

14 beveelt de opzet van een gegevensbank 
aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen 
maken van de respectieve criteria die aan 
de respectieve labels ten grondslag liggen; 
roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als 
internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten 
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grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten daarbij volledig betrokken 
worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een 
gefragmenteerde markt veroorzaakt door 
het grote aantal regionale, nationale, 
Europese en internationale labels, met 
name op de gebieden innovatie en 
onderzoek;

grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten en de belanghebbenden 
daarbij volledig betrokken worden; wijst in 
dit verband ook op de negatieve gevolgen 
die uitgaan van een gefragmenteerde markt 
veroorzaakt door het grote aantal regionale, 
nationale, Europese en internationale 
labels, met name op de gebieden innovatie 
en onderzoek;

Or. de

Amendement 111
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 - titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Sociaal verantwoorde aanbestedingen

Or. en

Amendement 112
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 

15. wijst op het grote belang van 
overheidsopdrachten voor het 
verwezenlijken van de sociale 
doelstellingen van de EU en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling;
onderstreept het gebrek aan duidelijkheid 
ten aanzien van het thema sociaal 
verantwoorde openbare aanbestedingen en 
roept de Commissie op om constructieve 
ondersteuning te bieden door voor dit 
thema handboeken op te stellen; wijst in dit 
verband op het feit dat de 
kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
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op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
wanneer sociale criteria in wezen 
betrekking hebben op het productieproces, 
zij over het algemeen niet terug te vinden 
zijn in het eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de vereiste criteria is voldaan en roept 
de Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen ten behoeve van 
programma’s om duurzaamheid te 
waarborgen, en om instrumenten te 
ondersteunen die kunnen worden 
gebruikt om de betrouwbaarheid van 
leveringsketens te certificeren;

Or. en

Amendement 113
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 

15. vestigt de aandacht op het grote 
belang van openbare aanbestedingen voor 
de verwezenlijking van de sociale 
doelstellingen van de EU en de voortgang 
van de duurzame ontwikkeling;
onderstreept het gebrek aan duidelijkheid 
ten aanzien van het thema sociaal 
verantwoorde openbare aanbestedingen en 
roept de Commissie op om voor dit thema 
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veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

handboeken op te stellen en onverwijld een 
gids te publiceren met betrekking tot het 
in aanmerking nemen van sociale 
overwegingen in openbare 
aanbestedingen; wijst in dit verband op het 
feit dat de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; is van 
oordeel dat de nieuwe kadervoorwaarden 
van de EU de legitimiteit van IAO-
conventie nr. 94 inzake arbeidsbepalingen 
in overheidsopdrachten kracht bijzetten 
en dat de lidstaten die deze conventie nog 
niet hebben geratificeerd, moeten worden 
aangemoedigd dit alsnog te doen; verwijst 
naar het immanente probleem dat sociale 
criteria in wezen betrekking hebben op het 
productieproces en over het algemeen niet 
terug te vinden zijn in het eindproduct en 
bij mondiale productieprocessen en 
complexe leveringsketens moeilijk te 
controleren zijn; verwacht derhalve met het 
oog op een sociaal verantwoorde plaatsing 
van overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

Or. fr

Amendement 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen en criteria voor de kwaliteit van de 
werkzaamheden te formuleren, teneinde 
overheidsinstellingen te helpen bij het 
verwerken van 
werkgelegenheidgerelateerde sociale 
overwegingen in hun 
overheidsopdrachten; wijst in dit verband 
op het feit dat de kadervoorwaarden door 
het Hervormingsverdrag van Lissabon en 
het Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; is van 
oordeel dat de nieuwe kadervoorwaarden 
van de EU de legitimiteit van IAO-
conventie nr. 94 inzake arbeidsbepalingen 
in overheidsopdrachten kracht bijzetten 
en dat de lidstaten die deze conventie nog 
niet hebben geratificeerd, moeten worden 
aangemoedigd dit alsnog te doen; verwijst 
naar het immanente probleem dat sociale 
criteria in wezen betrekking hebben op het 
productieproces en over het algemeen niet 
terug te vinden zijn in het eindproduct en 
bij mondiale productieprocessen en 
complexe leveringsketens moeilijk te 
controleren zijn; verwacht derhalve met het 
oog op een sociaal verantwoorde plaatsing 
van overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren; roept 
de Commissie op de lidstaten bij te staan 
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bij de controle en beoordeling van het 
effect van overheidsopdrachten op de 
kwaliteit van goederen en diensten en op 
de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 115
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen en criteria voor goed werk vast te 
stellen om het betrekken van 
werkgelegenheidgerelateerde
overwegingen bij aanbesteding te 
ondersteunen; wijst in dit verband op het 
feit dat de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; stelt 
vast dat de nieuwe kadervoorwaarden van 
de EU de legitimiteit van IAO-conventie 
nr. 94 inzake arbeidsbepalingen in 
overheidsopdrachten kracht bijzetten;
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
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van leveringsketens te certificeren; productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren; roept 
de Commissie op om de lidstaten bij te 
staan bij de controle en beoordeling van 
het effect van overheidsopdrachten op de 
kwaliteit van goederen en diensten;

Or. de

Amendement 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen en criteria voor de kwaliteit van de 
werkzaamheden te formuleren, teneinde 
overheidsinstellingen te helpen bij het 
verwerken van 
werkgelegenheidgerelateerde sociale 
overwegingen in hun 
overheidsopdrachten; is van oordeel dat 
de nieuwe kadervoorwaarden van de EU 
de legitimiteit van IAO-conventie nr. 94 
inzake arbeidsbepalingen in 
overheidsopdrachten kracht bijzetten en 
dat de lidstaten die deze conventie nog 
niet hebben geratificeerd, moeten worden 
aangemoedigd dit alsnog te doen; roept de 
Commissie op de lidstaten bij te staan bij 
de controle en beoordeling van het effect 
van overheidsopdrachten op de kwaliteit 
van goederen en diensten en op de 
werkgelegenheid; verwijst naar het 
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productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

immanente probleem dat sociale criteria in 
wezen betrekking hebben op het 
productieproces en over het algemeen niet 
terug te vinden zijn in het eindproduct en 
bij mondiale productieprocessen en 
complexe leveringsketens moeilijk te 
controleren zijn; verwacht derhalve met het
oog op een sociaal verantwoorde plaatsing 
van overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

Or. en

Amendement 117
Wim Van De Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
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productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet;
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de 
betrouwbaarheid van leveringsketens te 
certificeren;

productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet;

Or. en

Amendement 118
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd;

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd;

verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 

verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
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sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet;

sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet;

wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de 
betrouwbaarheid van leveringsketens te 
certificeren;

wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om ervoor te zorgen 
dat de openbare instantie niet alleen 
verantwoordelijkheid neemt voor de 
leveranciers met wie zij contractueel is 
verbonden maar ook voor ingeschakelde 
onderaannemers/onderleveranciers in de 
gehele keten;

Or. sv

Amendement 119
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
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leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een geharmoniseerde gegevensbank 
met productspecifieke criteria wordt 
opgezet; wijst op de moeilijkheden en 
kosten voor de openbare instanties om te 
verifiëren of aan de criteria is voldaan en 
roept de Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

Or. ro

Amendement 120
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema handboeken op te 
stellen; wijst in dit verband op het feit dat 
de kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
overheidsopdrachten dat precieze en 

15. onderstreept het gebrek aan 
duidelijkheid ten aanzien van het thema 
sociaal verantwoorde openbare 
aanbestedingen en roept de Commissie op 
om voor dit thema niet-bindende 
handboeken op te stellen; wijst in dit 
verband op het feit dat de 
kadervoorwaarden door het 
Hervormingsverdrag van Lissabon en het 
Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen worden doorgevoerd; 
verwijst naar het immanente probleem dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben 
op het productieproces en over het 
algemeen niet terug te vinden zijn in het 
eindproduct en bij mondiale 
productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren 
zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van 
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controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld 
c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; 
wijst op de moeilijkheden en kosten voor 
de openbare instanties om te verifiëren of 
aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende 
maatregelen te nemen en instrumenten in 
het leven te roepen om de betrouwbaarheid 
van leveringsketens te certificeren;

Or. de

Amendement 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. Praktische hulp: gegevensbank en 
cursussen
vraagt om de ontwikkeling van een 
frequent bijgewerkte gegevensbank, zodat 
de criteria waarop de diverse labels en 
programma’s om de duurzaamheid te 
waarborgen, zijn gebaseerd, kunnen 
worden gebruikt ten behoeve van 
overheidsopdrachten en de 
overheidsinstellingen kunnen verifiëren 
in hoeverre aan de vereiste criteria wordt 
voldaan;
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan cursussen en campagnes op het 
gebied van bewustwording op te zetten 
voor plaatselijke autoriteiten en politieke 
besluitvormers en daarbij ook overige 
belanghebbenden te betrekken, met name 
aanbieders van maatschappelijke
diensten;

Or. en
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Amendement 122
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat het Protocol 
betreffende diensten van algemeen 
belang, dat is bijgevoegd bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, een hoge mate van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en bevordering van 
universele toegang en gebruikersrechten 
binnen deze diensten vereist; benadrukt 
dat diensten van algemeen economisch 
belang tot een categorie binnen de EU-
wetgeving behoren, die voorziet in een 
uitzondering op de mededingingsregels 
voor het evenredig nastreven van 
wettelijke doelstellingen van algemeen 
belang door private ondernemingen; 
erkent dat het aan de 
overheidsinstellingen van de 
desbetreffende lidstaten is om te bepalen 
of zij deze diensten rechtstreeks via hun 
eigen bestuur leveren of dat zij deze 
diensten uitbesteden aan een derde (een 
private of publieke instelling); wijst erop 
dat indien een derde wordt geselecteerd, 
de regels voor overheidsopdrachten in het 
algemeen zullen gelden; benadrukt dat de 
Commissie de lidstaten actief moet 
steunen om de gedeelde waarden van de 
Unie ten aanzien van diensten van 
algemeen economisch belang te 
integreren in de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten;

Or. en
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Amendement 123
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. herhaalt zijn eerdere oproep 
aan de Commissie, in zijn verslag van 
februari 2009, om een handboek voor 
precommerciële overheidsopdrachten op 
te stellen, waarin praktische voorbeelden 
zijn opgenomen van de verdeling van 
risico’s en voordelen overeenkomstig de 
marktomstandigheden; is verder van 
oordeel dat de intellectuele 
eigendomsrechten moeten berusten bij de 
ondernemingen die deelnemen aan de 
precommerciële overheidsopdracht, 
hetgeen het begrip onder 
overheidsinstellingen moet vergroten en 
leveranciers moet aanmoedigen zich in te 
laten met precommerciële 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 124
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verwelkomt de helpdesk van 
de Europese Commissie inzake EMAS, 
die praktische informatie en 
ondersteuning biedt voor ondernemingen 
en organisaties om hun milieuprestaties 
bij overheidsopdrachten te evalueren, te 
rapporteren en te verbeteren; vraagt de 
Commissie om te overwegen een 
algemener online portaal te ontwikkelen, 
dat praktisch advies en ondersteuning kan 
bieden aan iedereen die betrokken is bij 
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overheidsopdrachten, in het bijzonder 
diegenen die betrokken zijn bij complexe 
en collaboratieve overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 125
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. constateert dat KMO’s de 
nodige moeilijkheden hebben gekend om 
toe te treden tot de markten van 
overheidsopdrachten en dat er meer moet 
worden gedaan om een “KMO-strategie” 
te ontwikkelen; roept daarom de lidstaten 
op om als onderdeel van deze strategie 
samen te werken met aanbestedende 
overheidsinstellingen teneinde, waar 
nodig, de mogelijkheden voor 
onderaannemerschap aan te moedigen, 
technieken voor goede praktijken te 
ontwikkelen en te verspreiden, al te 
prescriptieve prekwalificatieprocessen te 
vermijden, gebruik te maken van 
standaarden in de 
aanbestedingsdocumenten met als doel te 
zorgen dat leveranciers niet van de grond 
af hoeven te beginnen, en een centraal 
bekendmakingsportaal voor contracten in 
het leven te roepen; vraagt de Commissie 
tevens de initiatieven van lidstaten op dit 
vlak te inventariseren en meer 
verspreiding te stimuleren van de 
Europese Code van beste praktijken van 
de Small Business Act;

Or. en
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Amendement 126
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. roept de Commissie op 
overheidsinstellingen aan te moedigen om 
bij hun openbare aanbestedingen gebruik 
te maken van criteria voor eerlijke handel 
op basis van de definitie van eerlijke 
handel, zoals erkend in de resolutie van 
het Europees Parlement van 6 juli 2006 
over eerlijke handel (Fair Trade) en 
ontwikkeling en de recente mededeling 
van de Europese Commissie van 
5 mei 2009; herhaalt zijn eerdere oproep 
aan de Commissie om dit te bevorderen 
door bijvoorbeeld constructieve 
richtsnoeren voor overheidsopdrachten op 
basis van eerlijke handel op te stellen; 
verwelkomt de unanieme goedkeuring op 
11 februari 2010 van het advies van de 
Comité van de Regio’s, waarin wordt 
gevraagd om een gemeenschappelijke 
Europese strategie inzake eerlijke handel 
voor plaatselijke en regionale 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 127
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. moedigt de lidstaten aan te 
werken aan een 
‘ontwikkelingsprogramma voor 
leveranciers’, zoals reeds in sommige 
lidstaten is ontwikkeld; merkt op dat een 
dergelijk middel kan worden ingezet om 
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de dialoog tussen leveranciers en 
aanbesteders aan te moedigen, waardoor 
alle betrokkenen in een vroeg stadium van 
de aanbesteding met elkaar in contact 
kunnen komen; benadrukt dat een 
dergelijk mechanisme van groot belang is 
om vernieuwing te stimuleren en de
toegang van KMO’s tot de 
aanbestedingsmarkt te verbeteren;

Or. en

Amendement 128
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 nonies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 nonies. Maatschappelijke diensten van 
algemeen belang
vestigt de aandacht op de problemen bij 
omzetting van de 'Dienstenrichtlijn' van 
12 december 2006 in een groot aantal 
lidstaten, in het bijzonder met betrekking 
tot het specifieke karakter van de 
maatschappelijke diensten van algemeen 
belang; benadrukt dat de wijze waarop de 
procedures voor openbare aanbestedingen 
met betrekking tot de maatschappelijke 
dienstverlening door middel van 
inschrijvingen worden georganiseerd, een 
negatief effect heeft op de kwaliteit en 
derhalve op de aan de gebruikers 
geleverde dienst, aangezien de 
kwaliteitscriteria te vaak worden 
veronachtzaamd; is van mening dat de 
richtlijnen betreffende openbare 
aanbestedingen niet zijn afgestemd op het 
contractenkader betreffende de 
maatschappelijke diensten van algemeen 
belang; verzoekt de Commissie derhalve 
zo spoedig mogelijk specifieke wetgeving 
voor te stellen die betrekking heeft op 
maatschappelijke diensten van algemeen 
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belang;

Or. fr

Amendement 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 decies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 decies. roept de Commissie op om haar 
inspanningen te vergroten in de strijd 
tegen discriminatie van het Europese 
MKB, als gevolg van discriminatoire 
bepalingen die door bepaalde partijen bij 
het WTO-akkoord inzake openbare 
aanbestedingen, zoals Canada en de 
Verenigde Staten, worden opgelegd;
roept de Commissie in het bijzonder op 
om, in het kader van de 
heronderhandeling over het hiervoor 
genoemde akkoord, van de betrokken 
lidstaten een uitbreiding van hun aanbod 
van openbare aanbestedingen die onder 
het akkoord vallen te verkrijgen, die 
evenredig is met de waarde van de voor 
hun MKB gereserveerde contracten, of als 
alternatief, een bepaling voor te schrijven 
die het voor de Europese Unie mogelijk 
maakt het Europese MKB te bevoordelen 
bij de toewijzing van openbare 
aanbestedingen, naar het voorbeeld van 
de nu al door de betrokken lidstaten 
toegepaste maatregelen;

Or. fr

Amendement 130
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 undecies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

15 undecies. erkent de essentiële rol van 
training en uitwisseling van ervaringen 
tussen overheidsinstellingen en de 
Europese Commissie bij het overwinnen 
van een aantal van de complicaties bij
overheidsopdrachten; is echter bezorgd 
dat door de teruggelopen 
overheidsbegrotingen dergelijke 
initiatieven worden ondermijnd; roept de 
lidstaten en de Europese Commissie 
daarom op gebruik te maken van 
bestaande middelen en van mechanismen 
die zij reeds tot hun beschikking hebben, 
onder andere collegiale toetsingen zoals 
beoogd in de Dienstenrichtlijn, om zo aan 
te moedigen dat kleine teams van 
aanbestedingsdeskundigen uit de ene 
regio de activiteiten van een andere EU-
regio toetsen, hetgeen het gebruik van 
goede praktijken en het vertrouwen onder 
de verschillende lidstaten kan bevorderen;

Or. en


