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Amendement 1
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de wijzigingen inzake 
overheidsdiensten als gevolg van het 
Verdrag van Lissabon, met name het 
protocol 26 betreffende de diensten van 
algemeen belang, waarin wordt 
aangedrongen op een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid, toegang en rechten 
van de gebruiker en waarin uitdrukkelijk 
het recht op regionaal en lokaal 
zelfbestuur wordt erkend,

Or. en

Amendement 2
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 3 van het Verdrag van 
Lissabon, waarin onder meer de sociale 
vooruitgang, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de 
bevordering van sociale rechtvaardigheid 
en bescherming en de bewerkstelling van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen als 
doelen van de Europese Unie zijn 
gedefinieerd,

Or. de

Amendement 3
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap, dat op 23 december 
2010 door de EU is geratificeerd,

Or. en

Amendement 4
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de WTO van 15 
april 1994,

Or. fr

Amendement 5
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name artikel 26 (De integratie van 
personen met een handicap),

Or. en

Amendement 6
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Overeenkomst inzake 
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overheidsopdrachten (GPA),

Or. en

Amendement 7
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 
over toegang op gelijke voorwaarden tot 
de markten voor overheidsopdrachten in 
de EU en derde landen,

Or. fr

Amendement 8
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Besluit 2010/48/EG van de Raad 
betreffende de sluiting door de Europese 
Gemeenschap van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap dat op 22 
januari 2011 van kracht is geworden, 
waarin de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten als communautaire 
besluiten worden aangemerkt die 
betrekking hebben op aangelegenheden 
waarop dat verdrag van toepassing is,

Or. en

Amendement 9
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren,
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en een hoge 
participatiegraad in de hand te werken en 
burgers, bedrijven en belastingbetalers een 
zo groot mogelijke waarde te bieden;

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en eveneens de 
kwaliteit van het werk, de sociale cohesie
en een hoge participatiegraad in de hand te 
werken en burgers, bedrijven en 
belastingbetalers een zo groot mogelijke 
waarde te bieden;

Or. en

Amendement 10
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en een hoge
participatiegraad in de hand te werken en 
burgers, bedrijven en belastingbetalers een 
zo groot mogelijke waarde te bieden;

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en voor de sociale 
rechten van de werknemers in de hand te 
werken, rekening houdend met de daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor de sociale 
rechtsstaat, en burgers, werknemers,
bedrijven en belastingbetalers een zo groot 
mogelijke waarde te bieden;

Or. de

Amendement 11
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en een hoge 
participatiegraad in de hand te werken en 
burgers, bedrijven en belastingbetalers een 
zo groot mogelijke waarde te bieden,

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang is 
om de interne markt te bevorderen, 
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en een hoge 
participatiegraad in de hand te werken en 
burgers, bedrijven en belastingbetalers een 
zo groot mogelijke waarde te bieden; 
sociale overwegingen kunnen met 
ecologische overwegingen worden 
gecombineerd in een geïntegreerde 
aanpak voor duurzaamheid bij 
overheidsopdrachten,

Or. en

Amendement 12
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van cruciaal belang 
is om de interne markt te bevorderen,
mededinging en innovatie te stimuleren, 
een hoog beschermingsniveau voor het 
milieu en het klimaat en een hoge 
participatiegraad in de hand te werken en 
burgers, bedrijven en belastingbetalers een 
zo groot mogelijke waarde te bieden,

A. overwegende dat een goed 
functionerende EU-markt voor 
overheidsopdrachten een belangrijke 
sleutel voor de groei en een hoeksteen van
de interne markt is, verder wezenlijk is om
mededinging en innovatie te stimuleren, 
om snel opduikende uitdagingen inzake 
het milieubeleid en het sociale beleid aan 
te pakken, en om bovendien burgers, 
bedrijven en belastingbetalers een zo groot 
mogelijke waarde te bieden,

Or. en

Amendement 13
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese regels 
inzake overheidsopdrachten wezenlijk 
hebben bijgedragen tot een verhoging van 
transparantie en gelijke behandeling, 
bestrijding van corruptie en de 
professionalisering van de 
aanbestedingsprocedure,

Or. en

Amendement 14
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. wijst erop dat een goed 
functionerende interne markt samen moet 
gaan met de eerbiediging van de rechten 
van werknemers en dat de overheid een 
bijdrage moet leveren aan het 
verwezenlijken van een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en 
het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige arbeidsplaatsen met een 
adequate beloning en passende 
arbeidsvoorwaarden,

Or. de

Amendement 15
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat met 
overheidsopdrachten de doelstellingen 
van EU 2020 bereikt kunnen worden, met 
name door de werkgelegenheid, de 
salariëring en hoogwaardige 
arbeidsomstandigheden te bevorderen, 
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door vaardigheden te benutten en 
onderzoek en innovatie te ontwikkelen,

Or. fr

Amendement 16
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het gelet op de 
actuele economische context meer dan
ooit van cruciaal belang is om te zorgen 
voor een zo groot mogelijke efficiëntie van 
de overheidsuitgaven door de kosten voor 
ondernemingen zoveel mogelijk te 
beperken, en dat beter functionerende 
markten voor overheidsopdrachten een 
bijdrage kunnen leveren aan deze twee 
doelstellingen,

Or. fr

Amendement 17
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten in hun 
aanpak te gedetailleerd en bureaucratisch 
zijn geworden, en zo hebben bijgedragen 
tot een toename van de externe kosten en 
tot een klimaat van wantrouwen tussen de 
aanbestedende overheidsinstanties en 
particuliere leveranciers en daardoor de 
dialoog tussen de aanbestedende instantie 
en de markt hebben belemmerd,

Or. en
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Amendement 18
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het beleid inzake 
overheidsopdrachten een belangrijk 
marktgebaseerd instrument is dat bij de 
bevordering van duurzame
werkgelegenheid en werkomstandigheden 
een rol speelt; verzoekt dat de naleving 
van de sociale voorwaarden en collectieve 
arbeidsovereenkomsten en het betalen van 
de verplichte minimumlonen tijdens de 
duur van het contract en in de invoer- en 
toeleveringsketen een bindend criterium 
moet zijn voor de verlening van 
contracten, om zo het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk werk op dezelfde plek 
te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 19
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. overwegende dat de beginselen van 
het Verdrag inzake non-discriminatie, 
gelijke behandeling, transparantie, 
wederzijdse erkenning en proportionaliteit 
ook van toepassing zijn op 
aanbestedingsprocedures die onder de "de 
minimis"-drempel voor de toepassing van 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
blijven;

Or. en

Amendement 20
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het beleid inzake 
overheidsopdrachten vooral een 
doeltreffendere besteding van 
staatsbegrotingsmiddelen moet 
garanderen, optimaal resultaat van de 
overheidsopdrachten moet nastreven door 
duidelijke, transparante en flexibele 
procedures en door aan EU-bedrijven de 
mogelijkheid te geven onder gelijke 
omstandigheden te concurreren in de hele 
Europese Unie;

Or. lt

Amendement 21
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het beleid inzake 
overheidsopdrachten een belangrijk 
marktgebaseerd instrument is dat een rol 
speelt bij de bevordering van duurzame 
werkgelegenheid en 
werkomstandigheden; verzoekt dat de 
naleving van de sociale voorwaarden en 
collectieve arbeidsovereenkomsten en het 
betalen van de verplichte minimumlonen 
tijdens  de duur van het contract en in de 
invoer- en toeleveringsketen een bindend 
criterium moet zijn voor de verlening van 
contracten, om zo het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk werk op dezelfde plek 
te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 22
Bernadette Vergnaud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van oordeel dat 
overheidsopdrachten een middel zouden 
moeten zijn ter bevordering van het 
onderzoek, de innovatie, het milieubeleid 
alsmede voor het scheppen van duurzame 
en hoogwaardige arbeidsplaatsen; is in dit 
verband van mening dat de eerbiediging 
van sociale normen, van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en van het 
minimumloon op alle niveaus van de 
uitvoering van het contract, inclusief de 
leveringsketen, een verplicht criterium 
zou moeten zijn bij de gunning van 
contracten;

Or. fr

Amendement 23
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat de Europese 
markt niet unilateraal geopend kan 
blijven voor ondernemers uit derde landen 
en roept de Commissie op de toepassing 
van een middel te overwegen om de 
wederkerigheid te waarborgen tegenover 
staten die Europese ondernemers geen 
gelijkwaardige toegang verlenen, ook 
indien deze de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten hebben 
ondertekend; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst voorziet in een bijzondere 
en gedifferentieerde behandeling voor 
ontwikkelingslanden;

Or. fr
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Amendement 24
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; bepleit de regels waar 
mogelijk te vereenvoudigen en waar nodig 
te verduidelijken; merkt op dat het 
toenemend gebruik van 
informatietechnologie ook een belangrijke 
rol zal spelen in het verminderen van de 
administratieve last en de kosten, en dat 
Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden daarom moeten 
worden afgestemd op de hervorming van 
de regels inzake overheidsopdrachten.

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; bepleit de regels waar 
mogelijk te vereenvoudigen en waar nodig 
te verduidelijken; merkt op dat het 
toenemend gebruik van 
informatietechnologie ook een belangrijke 
rol zal spelen in het verminderen van de 
administratieve last en de kosten, en dat 
Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden in samenhang 
met de hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
behandeld.

Or. de

Amendement 25
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; vaak worden regels onjuist 
omgezet in nationale wetgeving, waardoor 
gunstige omstandigheden ontstaan voor 
oneerlijke handelspraktijken; bepleit 
daarom de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
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daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 26
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten; benadrukt in dit 
verband de noodzaak om een 
gestandaardiseerd systeem voor 
elektronische handtekeningen te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 27
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; vaak worden regels onjuist 
omgezet in nationale wetgeving, waardoor 
gunstige omstandigheden ontstaan voor 
oneerlijke handelspraktijken; bepleit 
daarom de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een 
belangrijke rol zal spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 28
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het
toenemend gebruik van 
informatietechnologie ook een belangrijke 
rol zal spelen in het verminderen van de 
administratieve last en de kosten, en dat
Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden daarom moeten 
worden afgestemd op de hervorming van 
de regels inzake overheidsopdrachten;

2. wijst erop dat hoewel de herziening van 
2004 van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten eigenlijk tot een 
zinvolle verdere ontwikkeling van de 
interne markt voor overheidsopdrachten 
heeft geleid, er een aantal jaren na de 
omzetting van de Richtlijnen 2004/17/EG
en 2004/18/EG in nationale wetgeving een 
behoefte bestaat om te beoordelen of 
optimering en verduidelijking van de 
richtlijnen noodzakelijk zullen zijn om in 
de praktijk gebleken tekortkomingen uit 
de weg te ruimen; merkt op dat een
toenemend gebruik van 
informatietechnologie ook een belangrijke 
rol zal spelen in het verminderen van de 
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administratieve last en de kosten, waarbij 
nog steeds voorkomende belemmeringen 
voor een juist gebruik van elektronische 
procedures, en er moet name een 
oplossing worden gevonden voor het nog 
steeds voorkomende gebrek aan 
interoperabiliteit; Europese initiatieven op 
het gebied van elektronisch aanbesteden 
daarom moeten worden afgestemd op de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 29
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de regels inzake 
overheidsopdrachten al te complex en 
gedetailleerd zijn geworden, met dure en 
lastige administratieve procedures tot 
gevolg; bepleit de regels waar mogelijk te 
vereenvoudigen en waar nodig te 
verduidelijken; merkt op dat het 
toenemend gebruik van 
informatietechnologie ook een belangrijke 
rol zal spelen in het verminderen van de 
administratieve last en de kosten, en dat 
Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden daarom moeten 
worden afgestemd op de hervorming van 
de regels inzake overheidsopdrachten;

2. onderstreept dat de regels inzake 
overheidsopdrachten zeer complex zijn, 
met dure en lastige administratieve 
nalevingsprocedures tot gevolg; verzoekt 
de Commissie om een voorstel voor een 
aanzienlijke vereenvoudiging en 
consolidatie van de regels, en deze verder
waar nodig te verduidelijken; benadrukt 
verder dat het toenemend gebruik van ICT
nu een belangrijke rol moet spelen in het 
verminderen van de administratieve last en 
de kosten, en dat de verschillende
Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden daarom 
dienovereenkomstig moeten worden 
afgestemd op de hervorming van de regels 
inzake overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 30
Søren Bo Søndergaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie bovendien 
dringend de regelgeving inzake de 
verplichting tot het plaatsen van 
overheidsopdrachten nader te bekijken, 
onder meer met het oog op herziening van 
de minimumdrempel die bepaalt wanneer 
een overheidsopdracht tot stand komt;

Or. da

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat elf lidstaten 
ILO-Verdrag 94 betreffende bepalingen 
ter regulering van arbeidsvoorwaarden in 
overheidscontracten hebben geratificeerd 
en roept de Commissie op de ratificatie 
van dit verdrag door alle lidstaten te 
stimuleren, ten einde de ongewenste 
gevolgen van recente arresten van het 
HvJ op dit gebied te beperken, en in de 
toekomstige wetgeving inzake 
overheidsopdrachten een verwijzing naar
dit verdrag op te nemen;

Or. fr

Amendement 32
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt om verduidelijking van het
toepassingsgebied van de richtlijnen; 
herinnert eraan dat het belangrijkste doel 
van overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 

3. verzoekt om verduidelijking en 
duidelijke omlijning van de 
toepassingsgebieden van de Richtlijnen 
2004/17/EG and 2004/18/EG; herinnert 
eraan dat het belangrijkste doel van 
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diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers; wijst erop dat 
een procedure alleen een 
overheidsopdracht kan zijn als er sprake 
is van een rechtstreeks economisch belang 
voor de aanbestedende dienst;

overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers en dat het 
hoofddoel van de EU-regels inzake 
overheidsopdrachten het veilig stellen van 
gelijke behandeling, non-discriminatie, 
wederzijdse erkenning, proportionaliteit 
en transparantie is, door te waarborgen 
dat overheidsopdrachten open staan voor 
concurrentie;

Or. en

Amendement 33
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt om verduidelijking van het 
toepassingsgebied van de richtlijnen; 
herinnert eraan dat het belangrijkste doel 
van overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers; wijst erop dat 
een procedure alleen een 
overheidsopdracht kan zijn als er sprake is 
van een rechtstreeks economisch belang 
voor de aanbestedende dienst;

3. verzoekt om verduidelijking van het 
toepassingsgebied van de richtlijnen; 
herinnert eraan dat het belangrijkste doel 
van overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers in het 
algemeen, en van burgers met handicap 
in het bijzonder; wijst erop dat een 
procedure alleen een overheidsopdracht 
kan zijn als er sprake is van een 
rechtstreeks economisch belang voor de 
aanbestedende dienst;

Or. en

Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt om verduidelijking van het 
toepassingsgebied van de richtlijnen; 

3. verzoekt om verduidelijking van het 
toepassingsgebied van de richtlijnen; 
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herinnert eraan dat het belangrijkste doel 
van overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers; wijst erop dat 
een procedure alleen een 
overheidsopdracht kan zijn als er sprake is 
van een rechtstreeks economisch belang 
voor de aanbestedende dienst;

herinnert eraan dat het belangrijkste doel 
van overheidsopdrachten is dat 
overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de 
behoeften van hun burgers en een 
doeltreffend gebruik van staatssteun; wijst 
erop dat een procedure alleen een 
overheidsopdracht kan zijn als er sprake is 
van een rechtstreeks economisch belang 
voor de aanbestedende dienst;

Or. lt

Amendement 35
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt om verduidelijking van de 
definities in de richtlijnen – bijvoorbeeld 
de definitie van een "publiekrechtelijke 
instelling" – in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het HvJ;

4. verzoekt om verduidelijking van de 
definities in de richtlijnen – bijvoorbeeld 
de definitie van een "publiekrechtelijke 
instelling" – in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het HvJ, zonder het 
toepassingsgebied van de EU-regels 
inzake overheidsopdrachten te verkleinen;

Or. en

Amendement 36
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. bekrachtigt het belang van artikel 
14 en van protocol 26 betreffende de 
diensten van algemeen belang van het 
VWEU, waarin de speciale aard en het 
belang van de openbare diensten worden 
erkend, en de noodzaak om voor een hoog 
niveau van kwaliteit, veiligheid, toegang 
en rechten van gebruiker te zorgen; 
erkent voorts de ruime discretionaire 
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bevoegdheid van de nationale, regionale 
en lokale autoriteiten om te besluiten hoe 
ze diensten verrichten, doen verrichten en 
organiseren, ook met behulp van interne 
samenwerking en samenwerking tussen 
overheden, die niet onder de regels inzake 
overheidsopdrachten vallen;

Or. en

Amendement 37
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt het dat het Groenboek niet 
van de gelegenheid gebruik maakt om 
voor duidelijkheid te zorgen bij de 
uiteenlopende opvattingen inzake 
overheidsopdrachten in verband met het 
detacheren van werknemers; is van 
mening dat de EU in verband hiermee 
algemene wettelijke bepalingen dient vast 
te stellen die de arbeidsomstandigheden 
tijdens de verrichting van contracten 
regelen, en zowel op contractanten en 
subcontractanten van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 38
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat 11 lidstaten van de EU 
IAO-Verdrag C94 over arbeidsbepalingen 
in overheidscontracten hebben 
geratificeerd en verzoekt de Commissie 
dat zij de ratificatie van dit verdrag door 
alle lidstaten van de EU aanmoedigt om 
de schadelijke gevolgen van recente 
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rechtszaken voor het HvJ in deze te 
verminderen;

Or. en

Amendement 39
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname, de overdracht van 
bevoegdheden tussen organisaties uit de 
publieke sector is zaak van de 
binnenlandse administratieve structuur 
van de lidstaten en is niet onderworpen 
aan de regels inzake 
overheidsopdrachten; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 40
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
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over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden
vastgelegd;

over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust, de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
deelname van particulieren of 
ondernemingen, en dat de desbetreffende 
activiteiten voornamelijk in opdracht van 
de betrokken overheidsorganen worden 
uitgevoerd; wijst er verder op dat een 
dergelijke samenwerking volgens het HvJ 
uitsluitend moet worden beheerst door
overwegingen en eisen die verband 
houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang en het 
in Richtlijn 92/50/EEG neergelegde 
beginsel van gelijke behandeling van de 
belanghebbenden dient te eerbiedigen, 
zodat geen enkele particuliere 
onderneming wordt bevoordeeld 
tegenover haar concurrenten; verzoekt de 
Commissie om op basis van de 
jurisprudentie algemene richtsnoeren te 
ontwerpen over de voorwaarden voor 
samenwerking tussen de overheden;

Or. en

Amendement 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
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publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits onder andere aan de volgende 
criteria is voldaan: het betreft de uitvoering 
van een taak van algemeen belang die op 
alle betrokken decentrale overheden rust en 
de uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 42
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname, en de taak wordt in 
wezen verricht ten behoeve van de 
deelnemende overheidsinstanties; 
onderstreept dat die verduidelijkingen in de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
moeten worden vastgelegd;

(Het rapport somt enkele criteria op die het 
Hof van Justitie gesteld heeft maar vergeet 
een criterium. Met dit amendement wordt 
beoogd deze omissie te herstellen.)

Or. nl
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Amendement 43
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd;

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan: het betreft de uitvoering van 
een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken decentrale overheden rust en de 
uitvoering geschiedt uitsluitend door de 
betrokken overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat die 
verduidelijkingen in de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
vastgelegd, om zo veilig te stellen dat de 
verduidelijkingen geen belemmering 
vormen voor de concurrentie op en de 
bredere opzet van de markt;

Or. en

Amendement 44
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ en van 
mening was dat de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen niet op publiek-
publieke partnerschappen van toepassing 
is, mits cumulatief aan de volgende 
criteria is voldaan: het betreft de 
uitvoering van een taak van algemeen 

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam 
van de jurisprudentie van het HvJ; is van 
mening dat het HvJ in zijn jurisprudentie 
op het gebied van publiek-publieke 
partnerschappen een toereikende 
rechtszekerheid heeft gecreëerd, zodat die
publiek-publieke partnerschappen geen 
onderwerp van de modernisering van het 
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belang die op alle betrokken decentrale 
overheden rust en de uitvoering geschiedt 
uitsluitend door de betrokken 
overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname; onderstreept dat 
die verduidelijkingen in de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten moeten 
worden vastgelegd;

communautaire aanbestedingsrecht 
behoeven te zijn c.q. ook niet op een 
andere wijze gecodificeerd behoeven te
worden;

Or. de

Amendement 45
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat er een verschil 
bestaat tussen "horizontale"
samenwerking tussen overheden en de 
directe gunning van een contract aan een 
"interne" exploitant, waarvoor volgens de 
jurisprudentie van het HvJ. andere 
criteria van toepassing zijn; verzoekt dat 
de aanbestedende autoriteiten in het geval 
van een geplande samenwerking tussen 
overheden of "interne"
overheidsopdracht de verplichting krijgen 
tot voorafgaande kennisgeving, ten einde 
voor meer transparantie te zorgen;

Or. en

Amendement 46
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat iedere herziening 
van de richtlijn een weerspiegeling dient 
te zijn van de bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon aangaande inspanningen 
voor volledige werkgelegenheid, een 
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sociale markteconomie, en de 
verantwoordelijkheden die verband 
houden met kwalitatief hoogstaande 
openbare diensten en de 
beslissingsvrijheid van de overheden over 
de financiering, organisatie en verrichting 
van openbare diensten; hiertoe behoort 
ook respect voor de keuze van de 
overheden om deze diensten "intern" of 
door intergemeentelijke samenwerking 
(tussen de overheden onderling) te 
verrichten, vormen van dienstverlening 
die ook buiten de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moeten vallen;

Or. en

Amendement 47
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. ondersteunt de normatieve 
verankering van een praktische "interne"
aanbesteding van sociale diensten van 
algemeen belang, gebaseerd op het model 
van de herziene Verordening (EG) nr. 
1370/2007 betreffende het openbaar 
personenvervoer per spoor en over de 
weg, waarin zou moeten worden 
vastgelegd dat iedere bevoegde 
plaatselijke overheid het besluit kan 
nemen om diensten zelf aan te bieden of 
dat zij een openbaardienstcontract gunt 
aan een juridisch onafhankelijke entiteit, 
waarover de bevoegde plaatselijke 
overheid zeggenschap uitoefent;

Or. en

Amendement 48
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt dat het begrip 
"economisch meest voordelige 
aanbieding" wordt geherdefinieerd om 
nationale en plaatselijke sociale en 
kwaliteitscriteria voor het aanbieden van 
sociale diensten van algemeen belang tot 
een verplicht vereiste te maken in 
contracten voor overheidsopdrachten, ook 
voor subcontracten;

Or. en

Amendement 49
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van 
dat de Commissie van plan is 
afzonderlijke wetgeving voor te stellen met 
betrekking tot concessieovereenkomsten; 
is van mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van 
de richtlijnen, teneinde verdere 
versplintering van de wetgeving te 
vermijden,

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; herinnert eraan dat 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de complexiteit van de procedures 
als met de grote verschillen op het gebied 
van de rechtscultuur en de rechtspraktijk 
in de lidstaten ten aanzien van
concessieovereenkomsten; is van oordeel
dat het debat over de definitie van het 
begrip "concessieovereenkomsten" en het 
scheppen van het juridische kader dat van 
toepassing is op deze overeenkomsten, 
zich heeft toegespitst na de aanneming
van de richtlijnen uit 2004 betreffende 
overheidsopdrachten en naar aanleiding 
van de desbetreffende jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie; wijst erop dat een 
wetgevingsvoorstel inzake 
concessieovereenkomsten slechts 
gerechtvaardigd is om eventuele 
verstoringen van de interne markt tegen te 
gaan; onderstreept dat tot op heden geen 
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verstoring van deze aard is waargenomen 
en dat wetgeving inzake 
concessieovereenkomsten derhalve 
nutteloos is, zolang deze niet is gericht op 
een duidelijke verbetering van het 
functioneren van de interne markt; 

Or. fr

Amendement 50
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van de 
richtlijnen, teneinde verdere versplintering 
van de wetgeving te vermijden;

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; wijst erop 
dat het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 18 mei 20101 met klem heeft 
verklaard dat eventuele wetsvoorstellen 
met betrekking tot 
concessieovereenkomsten voor diensten 
alleen gerechtvaardigd zijn als middel 
tegen verstoringen van het functioneren 
van de interne markt en dat dergelijke 
verstoringen tot op heden nog niet zijn 
geconstateerd; is daarnaast van mening 
dat afzonderlijke rechtshandelingen voor 
concessieovereenkomsten voor diensten
exclusief deel kunnen uitmaken van de 
herziening van de richtlijnen, ten einde 
verdere versplintering van de wetgeving te 
vermijden;
__________________
1 Resolutie over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, aangenomen teksten, 
P7_TA(2010)0173.

Or. de
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Amendement 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van de 
richtlijnen, teneinde verdere versplintering 
van de wetgeving te vermijden;

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
ten einde verdere versplintering van de 
wetgeving te vermijden;

Or. de

Amendement 52
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van 
de richtlijnen, teneinde verdere 
versplintering van de wetgeving te 
vermijden; 

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese secundaire regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat dit niet tot verdere 
versplintering van de wetgeving mag 
leiden;

Or. en
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Amendement 53
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van
mening dat die regels exclusief deel 
moeten uitmaken van de herziening van 
de richtlijnen, teneinde verdere 
versplintering van de wetgeving te 
vermijden,

6. onderstreept dat 
concessieovereenkomsten voor diensten 
niet vallen onder het toepassingsgebied van 
de Europese regels voor 
overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke 
wetgeving voor te stellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten; is van 
mening dat dit voorstel hoofdzakelijk een 
echte verduidelijking van de 
desbetreffende regels moet zijn, waarbij 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
jurisprudentie van het Hof;

Or. fr

Amendement 54
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. ondersteunt het afzonderlijke 
initiatief van de Commissie ter invoering 
van een instrument dat moet zorgen voor 
meer wederkerigheid en symmetrie bij de 
opening van onze markten voor 
overheidsopdrachten en die van derde 
landen;

Or. fr

Amendement 55
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend;

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend; 
verzoekt de Commissie om een 
herbeoordeling van de indeling van 
bepaalde diensten die in toenemende mate 
een grensoverschrijdend karakter hebben 
gekregen, bijv. energie en 
vervoersdiensten; verzoekt de Commissie 
om een verduidelijking van de criteria die 
ten grondslag liggen aan de huidige 
indeling van alle B-diensten en van het 
toepassingsgebied van elke categorie; 
verzoekt om de lijst in bijlage II B van 
richtlijn 2004/18/EG te vervolledigen door 
de categorie "Overige diensten" naar 
bijlage II A over te dragen;

Or. en

Amendement 56
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend;

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend;
verzoekt de Commissie instrumenten te 
ontwikkelen die de beslissing van lokale 
en regionale besturen gemakkelijker 
maken wat betreft de vraag in welke 
indelingscategorie de concrete openbare 
aanbestedingen vallen;
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Or. hu

Amendement 57
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend;

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-
diensten en B-diensten gehandhaafd moet 
worden, omdat de minder strikte 
bepalingen voor B-diensten 
gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
diensten van deze categorie hoofdzakelijk 
lokaal of regionaal worden verleend;
verzoekt de Commissie om alternatief een 
onderzoek in te stellen naar de voordelen 
van een herindeling van alle A-diensten 
naar de B-categorie en de striktere eisen 
voor overheidsdiensten voor de A-diensten 
in zijn geheel te verwijderen;

Or. en

Amendement 58
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. constateert in dit verband dat de 
toepassing van het recht inzake openbare 
aanbestedingen op de verlening van 
persoongerelateerde sociale diensten vaak 
niet leidt tot optimale resultaten voor de 
gebruikers van die diensten; roept op tot 
een communautaire erkenning van 
relevante procedures in de lidstaten die 
zich in de praktijk reeds hebben bewezen 
en die alle aanbieders die in staat zijn om 
aan vooraf vastgestelde wettelijke 
voorwaarden te voldoen, ongeacht hun 
rechtsvorm, de mogelijkheid bieden om de 
betreffende diensten te verlenen, mits 
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daarbij de algemene beginselen van  
gelijke behandeling, transparantie en 
non-discriminatie worden geëerbiedigd;

Or. de

Amendement 59
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de invoering van 
nieuwe regels voor de markten voor 
overheidsopdrachten die onder de EU-
drempels blijven, dient te worden 
vermeden, omdat het de op nationaal 
niveau bestaande rechtszekerheid in 
gevaar zou kunnen brengen;

Or. en

Amendement 60
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie de richtlijn 
inzake beroepsprocedures zo snel 
mogelijk te herzien en af te stemmen op 
de herziene richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten;

Schrappen

Or. de

Amendement 61
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie de richtlijn 
inzake beroepsprocedures zo snel mogelijk 
te herzien en af te stemmen op de herziene 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten;

8. verzoekt de Commissie de richtlijn 
inzake beroepsprocedures zo snel mogelijk 
te herzien en af te stemmen op de herziene 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten;
onderstreept dat de richtlijn geen 
vervanging is van de regels inzake de 
bestrijding van corruptie en inzake het 
mededingingsrecht, maar dat het strikte 
procesrecht wel extra bescherming biedt;

Or. hu

Amendement 62
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie de richtlijn 
inzake beroepsprocedures zo snel mogelijk 
te herzien en af te stemmen op de herziene 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten;

8. roept de Commissie op om de richtlijn 
inzake beroepsprocedures af te stemmen op 
het nieuwe kader inzake 
overheidsopdrachten dat uit de huidige 
herziening zal voortvloeien, en teneinde 
voor consistentie te zorgen dit werk 
parallel aan de wezenlijke 
wetgevingsvoorstellen uit te voeren;

Or. en

Amendement 63
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de verantwoordelijkheid 
van de Commissie om te controleren dat 
Europese richtlijnen op adequate wijze 
door de lidstaten worden omgezet 
("monitoring");

Or. de
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Amendement 64
Anna Hedh, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt dat in de richtlijn 
uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij geen 
land eraan hindert om aan IAO-Verdrag 
94 te voldoen; benadrukt dat voor de 
doeltreffendheid van het beleid inzake  
overheidsopdrachten duidelijke en 
ondubbelzinnige EU-regels vereist zijn, 
waarin het wetgevings- en de 
tenuitvoerleggingskader van de lidstaten 
precies is omschreven, met name in 
verband met de internationale verdragen 
die door de lidstaten zijn geratificeerd;

Or. en

Amendement 65
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept de noodzaak om bij de 
markten voor overheidsopdrachten in de 
EU en in derde landen voor 
wederkerigheid en gelijke toegang te 
zorgen, ten einde een eerlijke en effectieve 
concurrentie te waarborgen;

Or. en

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat sommige lidstaten 
reeds voldoende doeltreffende procedures 
voor overheidsopdrachten hanteren, die 
meer transparantie garanderen en 
doelmatiger gebruik van belastinggeld; 
verzoekt de Commissie de goede 
praktijken van de lidstaten op dit gebied te 
analyseren en de meest doeltreffende 
inkoopstrategieën op EU-niveau te 
bepalen;

Or. lt

Amendement 67
Anna Hedh, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie, vanwege 
inconsistente jurisprudentie in de 
lidstaten, om duidelijkheid te verschaffen 
over de mogelijkheid om eisen te stellen 
op het gebied van dierenbescherming 
waar van toepassing op 
overheidsopdrachten;

Or. sv

Amendement 68
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat aanvullende 
informatie in verband met de 
wisselwerking tussen de GPA en de 
richtlijnen van de EU inzake 
overheidsopdrachten zinvol zou zijn, die  
door geldige economische redenen moet 
worden onderbouwd om de invoering van 
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specifieke artikelen in de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten of afzonderlijke 
wetgeving te rechtvaardigen, om aan de 
wederkerigheidseisen te voldoen;

Or. en

Amendement 69
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is daarom zeer ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om, zoals in 
de mededeling van de Commissie naar 
een Single Market Act voor een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen van 13 april 2011 
vermeld, een rechtsinstrument voor te 
stellen dat de regels voor de toegang tot de 
overheidsopdrachtenmarkt van de EU 
voor bedrijven uit derde landen vastlegt, 
en daarmee voor een gelijk speelveld op 
die markt zorgt; roept de Commissie op 
dat zij uiterlijk eind 2011 een voorstel 
indient; onderstreept dat dit instrument 
passende oplossingen moet bieden voor de 
problemen die verband houden met 
buitengewoon lage biedingen waardoor de 
overheidsopdrachten worden vervalst en 
bedrijven uit de lidstaten van de EU 
bestraft;

Or. en

Amendement 70
Frank Engel, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 

9. is van oordeel dat, ten einde het 
volledige potentieel van 
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ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie,

overheidsopdrachten te ontwikkelen, het 
criterium van de laagste prijs niet meer het 
doorslaggevende criterium moet zijn voor 
de gunning van contracten en dat dit in het 
algemeen vervangen dient te worden door 
dat van de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie

Or. fr

Amendement 71
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie, waarbij het 
gewicht van het prijscriterium bij 
contracten voor sociale diensten van 
algemeen belang ten hoogste 50% mag 
bedragen;

Or. en

Amendement 72
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
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ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

ontwikkelen, er in beginsel dient te worden 
gekozen voor de economisch voordeligste 
aanbieding, rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie, volgens het 
"pas toe of leg uit"-principe, wat inhoudt 
dat men of van dit beginsel uitgaat of 
moet uitleggen waarom men voor andere 
criteria heeft gekozen; verzoekt de 
Commissie om een methode voor een 
breed opgezette berekening van de 
levenscycluskosten te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 73
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het standaardcriterium voor 
de gunning van contracten de "economisch 
voordeligste aanbieding" dient te zijn, dat 
moet worden onderworpen aan het "pas 
toe of leg uit"-principe; onderstreept dat 
dit niet uitsluit dat de laagste prijs in het 
geval van gestandaardiseerde goederen of 
diensten het doorslaggevende criterium 
kan zijn; indien relevant en naar 
verhouding, dient bij de beoordeling van 
de aanbiedingen rekening te worden 
gehouden met de totale 
levenscycluskosten; verzoekt de 
Commissie om een gemeenschappelijke 
methode en richtsnoeren hiervoor te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 74
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie; benadrukt 
dat de afkeer van het criterium "het 
grootste economische nut" innovatie en 
het streven naar betere kwaliteit en 
waarde in de weg staat en dus ook de 
naleving van de vereisten in de EU 2020-
strategie;

Or. hu

Amendement 75
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen,
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt; stelt voor dat 
in principe de belangrijkste 
keuzemogelijkheid voor de gunning van 
contracten het criterium van de 
economisch voordeligste aanbieding dient 
te zijn, wat kosteneffectieve 
overheidsopdrachten met een goede prijs-
kwaliteitverhouding waarborgt, en tevens 
goed is met het oog op de gevolgen voor 
het milieu en de energie-efficiëntie van de 
goederen en diensten in kwestie;

Or. en
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Amendement 76
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de 
economisch voordeligste aanbieding –
rekening houdend met de totale 
levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie –, het 
criterium dient te zijn dat het meest van 
toepassing is; de reden voor de toepassing 
van het criterium van de laagste prijs 
dient in de betreffende gevallen te worden 
uitgelegd;

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de aanbieding die met het oog op 
economische, sociale en milieuvoordelen 
het beste rendement oplevert – rekening 
houdend met de totale levenscycluskosten 
van de goederen, diensten of werken in 
kwestie;

Or. en
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Amendement 78
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat het 
bestaande gunningscriterium van de 
economisch voordeligste aanbieding dient 
te worden vervangen door het criterium 
van de uit het oogpunt van duurzaamheid 
voordeligst geachte aanbieding om de 
markten te bewegen tot het leveren van 
socialere, economischere, duurzamere 
goederen, werken of diensten, rekening 
houdend met de totale levenscycluskosten 
hiervan;

Or. en

Amendement 79
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat het 
bestaande gunningscriterium van de 
economisch voordeligste aanbieding dient 
te worden vervangen door het criterium 
van de uit het oogpunt van duurzaamheid 
voordeligst geachte aanbieding om de 
markten te bewegen tot het leveren van 
socialere, economischere, duurzamere 
goederen, werken of diensten;

Or. en
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Amendement 80
Philippe Juvin, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, er moet worden uitgegaan 
van het criterium van de economisch 
voordeligste aanbieding – rekening 
houdend met de totale levenscycluskosten 
van de goederen, diensten of werken in 
kwestie – samen met het criterium van de 
laagste prijs, en dat aan de publieke 
overheden dient te worden overgelaten 
van welk criterium zij gebruik maken;

Or. en

Amendement 81
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie,

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt en moet 
worden vervangen door het criterium van
gunning op basis van de meest duurzame
aanbieding (SMART), ten einde de 
markten te stimuleren om in 
sociaaleconomisch en ecologisch opzicht 
duurzamere goederen, diensten of werken 
te leveren – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten;

Or. fr

Amendement 82
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie, wat een 
positieve impact heeft op de nieuwe 
ontwikkelingen, omdat het 
landbouwbedrijven aanzet tot de 
ontwikkeling van duurzame producten;

Or. lt

Amendement 83
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige 
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, het criterium van de laagste 
prijs moet worden geschrapt, en dat er in 
principe slechts één mogelijkheid zou 
mogen zijn voor de gunning van 
contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste 
aanbieding – rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie;

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige
potentieel van overheidsopdrachten te 
ontwikkelen, de automatische gunning op 
basis van de laagste prijs niet de standaard 
mag zijn, aangezien de gunning op basis 
van de economisch voordeligste 
aanbieding, rekening houdend met de 
totale levenscycluskosten van de goederen, 
diensten of werken in kwestie, evenzeer 
aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 84
Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat dit met name van belang is 
voor overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op goederen die gevolgen hebben 
voor de gezondheid van de consument, 
waar de kwaliteit en de 
productiemethoden een belangrijke rol 
spelen, zoals de levensmiddelensector; 
onderstreept dat de regels voor 
overheidsopdrachten flexibel genoeg 
moeten zijn om ervoor te zorgen dat 
passieve consumenten in bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, de ouderenzorg, scholen en 
kleuterscholen gelijke toegang kunnen 
hebben tot gezond voedsel met een goede 
prijs-kwaliteitverhouding, en niet alleen 
tot de goedkoopst beschikbare 
keuzemogelijkheid;

Or. en

Amendement 85
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat 
overheidsopdrachten een bijdrage dienen 
te leveren aan hoogwaardige banen met 
goede lonen en werkomstandigheden, 
gelijkheid, een hoog vaardigheidsniveau 
en medezeggenschap van de werknemers;

Or. en

Amendement 86
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat aanbestedende 
overheidsinstanties binnen het huidige 
rechtskader ter ondersteuning van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie al 
gebruik kunnen maken van aanvullende 
gunningscriteria, op de voorwaarde dat 
deze criteria samenhangen met het 
onderwerp van het contract, dat deze de 
aanbestedende overheid geen onbeperkte 
keuzevrijheid verlenen, dat zij 
uitdrukkelijk worden genoemd en dat zij 
voldoen aan de grondbeginselen van 
gelijke behandeling, non-discriminatie, 
wederzijdse erkenning, proportionaliteit 
en transparantie; verzoekt de Commissie 
dat zij de aanbestedende organen verdere 
richtsnoeren aanbiedt om beter gebruik te 
maken van deze mogelijkheden;

Or. en

Amendement 87
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat de 
overheidsinstanties (tijdens de 
selectiefase) rekening mogen houden met 
relevante voorinformatie over de bieders, 
met inbegrip van de vroegere prestaties 
van de bieder of een bewezen engagement 
voor duurzame ontwikkelingsdoeleinden, 
bv. verband houdend met collectieve 
arbeidsovereenkomsten en fatsoenlijke 
werkomstandigheden;

Or. en

Amendement 88
Catherine Stihler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent dat overheidsopdrachten, 
mits effectief ingezet, werkelijk tot 
bevordering van hoogwaardige banen, 
lonen en omstandigheden, gelijkheid, 
ontwikkeling van vaardigheden, en 
bevordering van milieubeleid kunnen 
leiden, en prikkels voor onderzoek en 
innovatie leveren;

Or. en

Amendement 89
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om het 
criterium van de economisch voordeligste 
aanbieding zo uit te werken dat de 
dimensie van sociale, economische en 
ecologische duurzaamheid voor goederen 
en diensten wordt gestimuleerd;

Or. fr

Amendement 90
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ervan overtuigd dat duurzame 
overheidsopdrachten die zich oriënteren 
aan economische, sociale en 
milieunormen, energiebesparingen en 
innovatie, tot de belangrijkste 
voorwaarden behoren om in Europa een 
sociale markteconomie met een groot 
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concurrentievermogen te bereiken, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de EU 2020-strategie; verzoekt de 
Commissie om de regeringen en de 
aanbestedende instanties aan te moedigen 
dat zij het gebruik van duurzame 
overheidsopdrachten ondersteunen en 
hoogwaardige werkgelegenheid 
bevorderen, en in Europa diensten en 
goederen van hoge kwaliteit leveren; 
verzoekt de Commissie om middels een 
uitvoerige effectbeoordeling te 
onderzoeken op welke wijze 
overheidsopdrachten een bijdrage hebben 
geleverd tot het bereiken van de bredere 
doelen van de EU en te schetsen wat er 
nog moet worden gedaan om deze 
doelstellingen in de toekomst te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 91
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om bij overheidsopdrachten 
actief een culturele koersverandering in 
de richting van innovatie aan te moedigen 
en afstand te doen van een risicomijdende 
aanpak; verzoekt de aanbestedende 
overheidsinstanties om zich te gedragen 
als "intelligente klanten"; benadrukt dat 
er behoefte bestaat aan een verdere 
uitwisseling tussen de lidstaten van beste 
praktijken en van maatstaven voor 
aanbestedingsdiensten betreffende O&O;

Or. en

Amendement 92
Bernadette Vergnaud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie zich ervoor 
in te spannen dat in de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten ook andere 
criteria dan dat van de prijs een plaats 
krijgen, opdat hoogwaardige 
arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen 
worden, de duurzame ontwikkeling 
bevorderd kan worden en het Europese 
industriebeleid ondersteund kan worden;

Or. fr

Amendement 93
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt met name de lidstaten dat 
zij het voorbeeld van de Commissie 
volgen, die 15 miljoen euro heeft 
uitgetrokken voor een oproep tot het 
indienen van voorstellen gericht op de 
bevordering van het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen middels het opzetten van 
transnationale netwerken ter 
vermindering van extra risico's en kosten, 
op samenwerking om een kritieke massa 
te bereiken en op de toetsing van de 
haalbaarheid en de 
tenuitvoerleggingsmodaliteiten van een 
toekomstig ondersteuningprogramma van 
de EU, vanuit de fundamentele 
doelstelling om innovatieve antwoorden te 
vinden op de nieuwe beleidsuitdagingen, 
en om terzelfder tijd de groei, het 
concurrentievermogen van de EU en het 
scheppen van werkgelegenheid te 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. onderstreept dat het belangrijk is 
om de innovatie bij overheidsopdrachten 
te bevorderen, met name door 
precommerciële markten te ontwikkelen, 
maar ook door te garanderen dat de 
aanbestedende diensten zich houden aan 
de vertrouwelijkheid van innovatieve 
oplossingen, met de bijbehorende 
vakkennis, die zijn voorgesteld door de 
aanvragende ondernemingen; pleit in dat 
verband voor een actief beleid op het 
gebied van ondersteuning en opleiding, en 
voor rechtszekerheid voor de overheden 
die innovatieve oplossingen willen kiezen; 

Or. fr

Amendement 95
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. herinnert eraan dat de 
precommerciële inkoop een weinig 
gebruikt instrument is dat voor innovatie 
in het beleid inzake overheidsopdrachten 
kan zorgen en een belangrijke bijdrage 
kan leven tot het verkennen en creëren 
van leidende markten en het verbeteren 
van de toegang van het mkb tot 
overheidsopdrachten; is verder van 
mening dat het voorgestelde model voor 
deling van de risico's en voordelen (IPR) 
bij de precommerciële inkoop zowel een 
wettelijke opheldering alsook juridisch 
moet worden verduidelijkt om de mensen 



AM\874213NL.doc 51/106 PE469.956v01-00

NL

die zich bezighouden met aanbestedingen 
in staat te stellen tot een geregeld en 
doeltreffend gebruik van dit instrument; 
verzoekt de Commissie om als onderdeel 
van de algehele herzieningsprocedure een 
aanpassing van de desbetreffende 
wetgeving inzake overheidsopdrachten of 
staatssteun voor te stellen, teneinde het 
gebruik van de precommerciële inkoop te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 96
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. neemt het standpunt in dat in de 
nieuwe richtlijn inzake rekening wordt 
gehouden met de kwaliteit van de 
aanbieder op het tijdstip van de selectie 
van de aanbiedingen;

Or. en

Amendement 97
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het feit dat een product 
of dienst al dan niet op duurzame wijze is 
geproduceerd, terecht als kenmerk van het 
product wordt beschouwd en als criterium 
kan worden gebruikt om dat product te
vergelijken met andere producten of 
diensten die niet op duurzame manier zijn 
geproduceerd; wijst erop dat moet worden 
verduidelijkt in hoeverre het mogelijk is 
om voor alle contracttypen in de technische 
specificaties vereisten vast te leggen met 

10. onderstreept dat het feit dat een product 
of dienst al dan niet op duurzame wijze is 
geproduceerd, terecht als kenmerk van het 
product wordt beschouwd en als criterium 
kan worden gebruikt om dat product te 
vergelijken met andere producten of 
diensten die niet op duurzame manier zijn 
geproduceerd, ten einde de aanbestedende 
instanties in staat te stellen om de 
ecologische en sociale gevolgen van de 
door hun gegunde contracten op een 
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betrekking tot het productieproces; verwijst 
naar de zaak Wienstrom, die het 
schoolvoorbeeld is geworden van hoe en 
waarom productiekenmerken kunnen 
worden gezien als technische specificaties;

transparantie manier te controleren, 
zonder daardoor de noodzakelijke 
inhoudelijke kant van het contract uit het 
oog te verliezen; wijst erop dat moet 
worden verduidelijkt in hoeverre het 
mogelijk is om voor alle contracttypen in 
de technische specificaties vereisten vast te 
leggen met betrekking tot het 
productieproces; verwijst naar de zaak 
Wienstrom, die het schoolvoorbeeld is 
geworden van hoe en waarom 
productiekenmerken kunnen worden 
gezien als technische specificaties;

Or. en

Amendement 98
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het feit dat een product 
of dienst al dan niet op duurzame wijze is 
geproduceerd, terecht als kenmerk van het 
product wordt beschouwd en als criterium 
kan worden gebruikt om dat product te 
vergelijken met andere producten of 
diensten die niet op duurzame manier zijn 
geproduceerd; wijst erop dat moet worden 
verduidelijkt in hoeverre het mogelijk is 
om voor alle contracttypen in de 
technische specificaties vereisten vast te 
leggen met betrekking tot het 
productieproces; verwijst naar de zaak 
Wienstrom, die het schoolvoorbeeld is 
geworden van hoe en waarom 
productiekenmerken kunnen worden 
gezien als technische specificaties;

10. onderstreept dat het feit dat een product 
of dienst al dan niet op duurzame wijze is 
geproduceerd, terecht als kenmerk van het 
product wordt beschouwd en als criterium 
kan worden gebruikt om dat product te 
vergelijken met andere producten of 
diensten die niet op duurzame manier zijn 
geproduceerd; wijst erop dat, indien 
relevant en naar verhouding, moet 
worden verduidelijkt in hoeverre het 
mogelijk is om voor contracttypen in de 
technische specificaties vereisten vast te 
leggen met betrekking tot het 
productieproces; verwijst naar de zaak 
Wienstrom, die het schoolvoorbeeld is 
geworden van hoe en waarom 
productiekenmerken kunnen worden 
gezien als technische specificaties;

Or. en

Amendement 99
Wim van de Camp
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- wijst erop dat het in aanmerking nemen 
van levenscycluskosten van een product 
op langere termijn leidt tot 
kostenbesparingen en het ondernemers 
meer ruimte biedt om innovatieve 
oplossingen aan te dragen; pleit voor de 
ontwikkeling van standaardmodellen voor 
de berekening van de levenscycluskosten 
die ter beschikking worden gesteld van 
aanbestedende diensten en ondernemers,

Or. nl

Amendement 100
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) is van oordeel dat de Commissie bij 
iedere toekomstige herziening van de 
richtlijnen een verwijzing naar IAO-
Verdrag C94 inzake arbeidsvoorwaarden 
in overheidscontracten dient op te nemen 
in het belang van kwalitatief hoogstaande 
openbare dienstverlening; dit is al in 11 
lidstaten van de EU wettelijk bindend, en 
andere lidstaten dienen te worden 
aangemoedigd om het Verdrag goed te 
keuren; fatsoenlijke werkomstandigheden 
bij openbare aanbestedingen zijn van 
vitaal belang om voor kwaliteit te zorgen; 
meent dat sociale dumping van 
arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden niet alleen negatieve 
gevolgen heeft voor de werknemers en de 
mensen die afhankelijk zijn van deze 
diensten, producten of openbare werken, 
maar zorgt ook voor discriminatie van 
goede bedrijven die waarde hechten aan 
een respectvolle omgang met de 
werknemers;
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Or. en

Amendement 101
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept de noodzaak om bij 
overheidsopdrachten meer belang aan de 
duurzaamheid te hechten door dit aspect 
in ieder stadium van het 
aanbestedingsproces te integreren (d.w.z. 
geschiktheidstest, technische specificaties, 
contractuele bepalingen inzake de 
uitvoering);

Or. en

Amendement 102
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van oordeel dat de Commissie bij 
iedere toekomstige herziening van de 
richtlijnen een verwijzing naar IAO-
Verdrag C94 inzake arbeidsvoorwaarden 
in overheidscontracten dient op te nemen 
in het belang van een kwalitatief 
hoogstaande openbare dienstverlening; 
benadrukt dat fatsoenlijke 
werkomstandigheden bij openbare 
aanbestedingen van vitaal belang zijn om 
voor kwaliteit te zorgen; benadrukt verder 
dat sociale dumping met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van het werk niet alleen negatieve 
gevolgen heeft voor de werknemers en de 
mensen die afhankelijk zijn van deze 
diensten, maar ook voor discriminatie van 
goede bedrijven zorgt die waarde hechten 
aan een respectvolle omgang met de 
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werknemers;

Or. en

Amendement 103
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om met een 
voorstel voor een Europees 
certificatiesysteem voor de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven te 
komen en is van oordeel dat wanneer een 
dergelijk systeem ingevoerd is, het voor de 
aanbestedende overheidsinstanties 
mogelijk moet zijn om in de criteria voor 
aanbestedingsprocedures het vereiste op 
te nemen dat bedrijven over een dergelijke 
certificatie of ander kwaliteits- of 
milieucertificaten van de EU moeten 
beschikken (of certificatie door andere 
landen die door de EU als gelijkwaardig 
wordt erkend);

Or. en

Amendement 104
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van oordeel dat de Commissie bij 
de volgende herzieningen van de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
verwijzingen moet opnemen naar Verdrag  
94 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
bepalingen ter regulering van 
arbeidsvoorwaarden;

Or. fr
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Amendement 105
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. merkt op hoe belangrijk normen 
voor overheidsopdrachten zijn, omdat zij 
aanbestedende instanties kunnen helpen 
om op een effectieve en transparante wijze 
aan hun beleidsdoelstellingen te voldoen; 
verzoekt in dit verband om de 
ontwikkeling van een frequent 
bijgewerkte gegevensbank voor normen, 
in het bijzonder normen voor ecologische 
en sociale criteria 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 kunnen 
verifiëren of zij voldoen aan de relevante 
norm;

Or. en

Amendement 106
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of aanbestedende
overheidsdiensten de kosten voor het 
milieu in hun beoordeling van de 
economisch meest voordelige aanbieding 
en in hun berekening van de
levenscycluskosten opnemen;

Or. en
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Amendement 107
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die goederen, 
openbare werken en diensten kunnen 
hebben voor het milieu en het klimaat, 
moet worden overwogen of lokale 
overheidsdiensten de voorkeur kunnen 
geven aan lokale aanbieders, en dat moet 
worden nagegaan in hoeverre de regels met 
betrekking tot de interne markt dat 
toelaten;

Or. en

Amendement 108
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat het groeiende bewustzijn 
in de openbaarheid van de gevolgen die 
producten en activiteiten kunnen hebben 
voor het milieu en het klimaat de hoogste 
prioriteit heeft; onderstreept dat er een 
gelijk speelveld en eerlijke concurrentie 
moeten zijn voor lokale aanbieders, ook 
grensoverschrijdend; stelt voor dat de 
lidstaten onderzoeken op welke wijze zij 
voor een bredere toegang tot de markt 
kunnen zorgen, onder volledige 
inachtneming van de regels met 
betrekking tot de interne markt;

Or. en

Amendement 109
Wim van de Camp
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten 
rekening houden met de vervoersafstand 
van aanbieders, en dat, indien relevant en 
naar verhouding, moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

Or. en

Amendement 110
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en op sociaal gebied, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

Or. en

Amendement 111
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 

11. is van mening dat het niet per se 
rechtvaardig is als lokale 
overheidsdiensten wordt toegestaan de 
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milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

voorkeur te geven aan lokale aanbieders, 
en dat er prioritair rekening moet worden 
gehouden met de totale 
productcycluskosten van de goederen, 
diensten en werken in kwestie;

Or. en

Amendement 112
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten,

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten in 
bepaalde gevallen de voorkeur kunnen 
geven aan lokale aanbieders, en dat moet 
worden nagegaan in hoeverre de regels met 
betrekking tot de interne markt dat 
toelaten,

Or. fr

Amendement 113
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende 
bewustzijn van de gevolgen die producten 
en activiteiten kunnen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet worden 
overwogen of lokale overheidsdiensten de 
voorkeur kunnen geven aan lokale 
aanbieders, en dat moet worden nagegaan 
in hoeverre de regels met betrekking tot de 
interne markt dat toelaten; benadrukt in dit 
verband dat de toepassing van "niet 



PE469.956v01-00 60/106 AM\874213NL.doc

NL

aanbestedingsgerelateerde" criteria op 
vrijwillige basis dient te geschieden en dat 
de betreffende besluiten op grond van een 
individuele politieke wilsvorming op 
lokaal niveau voorbehouden moeten 
blijven aan de lokale overheidsdiensten 
respectievelijk het direct daaraan 
gekoppelde democratisch gelegitimeerde 
besluitvormingsorgaan;

Or. de

Amendement 114
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

dringt er bij de Commissie op aan om de 
termen "lokale aanbieder" en "lokaal 
geproduceerd"te verduidelijken en te 
definiëren;

Or. en

Amendement 115
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt om een grondig onderzoek 
van de wezenlijke drempels en tevens van 
de voor- en nadelen van een bundeling 
van de vraag – om met name het mkb een 
gemakkelijk toegang tot 
overheidsopdrachten te bieden;

Or. en

Amendement 116
Evelyne Gebhardt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst er met klem opdat de 
overheidsdiensten gezien de doelstellingen 
van de Europese Unie zoals die in artikel 
3 van het Verdrag van Lissabon zijn 
neergelegd, de mogelijkheid moeten 
hebben om de voorkeur te geven aan 
aanbieders die kunnen aantonen dat zij de 
sociale rechten en een eerlijke handel 
eerbiedigen en/of een daartoe strekkend 
keurmerk kunnen overleggen;

Or. de

Amendement 117
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat publiek-private 
partnerschappen niet het standaard 
aanbestedingsmodel zijn en dat de 
Europese Commissie geen rol speelt in de 
bevordering van deze aanbestedingsvorm. 
Er is veel bewijs dat publiek-private 
partnerschappen het geld van de 
belastingbetaler vaak niet waard zijn;

Or. en

Amendement 118
Åsa Westlund, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten duidelijk 
moeten maken dat het voor publieke 
investeerders zowel wenselijk als mogelijk 
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is eisen te stellen aan, en rekening te 
houden met sociale en milieusociale 
criteria bij de gunning van contracten;

Or. sv

Amendement 119
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. vraagt om meer ruimte voor 
onderhandeling en communicatie, 
gecombineerd met maatregelen om te 
zorgen voor transparantie en misbruik en 
discriminatie te voorkomen. 
marktraadpleging dient uitdrukkelijk te 
worden toegestaan als mogelijke eerste 
stap;

Or. en

Amendement 120
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. pleit ervoor dat niet alleen 
aanbestedende overheidsdiensten, maar 
ook hun onderaannemers de rechten van 
werknemers eerbiedigen, voor eerlijke 
arbeidsomstandigheden zorgen, CAO's 
afsluiten, de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen bevorderen, een 
eerlijke handel ondersteunen en 
kinderarbeid uitsluiten;

Or. de

Amendement 121
Catherine Stihler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van oordeel dat de huidige 
bepalingen inzake de uitbesteding van 
projecten moeten worden versterkt. Het is 
gebruikelijk dat er meerdere 
uitbestedingslagen zijn en dat leidt tot 
problemen bij de handhaving van 
collectieve arbeidsovereenkomsten, 
arbeidsomstandigheden en de procedures 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk. Overheidsorganen zouden meer 
ruimte moeten krijgen om contracten te 
beheren, ten einde maatschappelijke, 
milieu- en kwaliteitsdoelstellingen te 
verwezenlijken. Wanneer 
onderaannemers worden gebruikt, moeten 
alle gegevens met betrekking tot hun inzet 
worden vastgelegd, alvorens een contract 
wordt gegund; de overheidsinstantie moet 
daarnaast de verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden specificeren, teneinde 
doeltreffend toezicht op en controle van 
de opdracht mogelijk te maken. Er dienen 
mechanismen te worden ingesteld 
waarmee overheidsinstanties 
onderaannemers in het geval van twijfel 
kunnen doorlichten en afwijzen;

Or. en

Amendement 122
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt om een herbeoordeling en 
geleidelijke verhoging van de 
minimumdrempels, ten einde organisaties 
zonder winstoogmerk en organisaties in 
de sociale economie, evenals kleine en 
middelgrote ondernemingen, toegang te 
bieden tot openbare aanbestedingen; 
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Or. en

Amendement 123
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt het belang om bij de 
selectiecriteria en technische specificaties 
rekening te houden met sociale 
doelstellingen, met name wat insluiting en 
de bescherming van werknemers en de 
volksgezondheid betreft; benadrukt de 
noodzaak om de lidstaten de mogelijkheid 
te geven het gebied van voorbehouden 
opdrachten uit te breiden tot organisaties 
zonder winstoogmerk; 

Or. en

Amendement 124
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou 
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; betwijfelt of dat 
zou bijdragen tot vereenvoudigde en 
gestroomlijnde regels, maar vreest veeleer 
dat het tot complexere regels zou leiden 
met veel uitzonderingen die in de praktijk 
moeilijk zijn toe te passen;

12. benadrukt dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; betwijfelt of dat 
zou bijdragen tot vereenvoudigde en 
gestroomlijnde regels, maar vreest veeleer 
dat het tot complexere regels zou leiden 
met veel uitzonderingen die in de praktijk 
moeilijk zijn toe te passen;
aanbestedingsrichtlijnen zijn 
procedurerichtlijnen ('hoe' kopen), die 
niet aangevuld moeten worden met 
bepalingen over 'wat' kopen;
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Or. nl

Amendement 125
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou 
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; betwijfelt of dat 
zou bijdragen tot vereenvoudigde en 
gestroomlijnde regels, maar vreest veeleer 
dat het tot complexere regels zou leiden
met veel uitzonderingen die in de praktijk 
moeilijk zijn toe te passen;

12. steunt de ontwikkeling van regels die 
bepalen hoe er wordt aangeschaft en wat 
er wordt aangeschaft bij Europese 
overheidsopdrachten, ten einde de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie te 
integreren, met name op sociaal, milieu-
en innovatiegebied, ten einde het 
concurrentievermogen van de EU verder 
te bevorderen en te ondersteunen; 
benadrukt echter dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen hoe en wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou 
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; onderstreept 
daarom dat voorrang moet worden 
gegeven aan instrumenten die flexibiliteit 
bieden, evenals aan de mogelijkheid van 
aanpassing aan specifieke gevallen;

Or. en

Amendement 126
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou 
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; betwijfelt of dat 

12. benadrukt dat elke eventuele 
uitbreiding van de communautaire regels 
inzake overheidsopdrachten die ertoe leidt 
dat ze ook bepalen wat er wordt 
aangeschaft, een belangrijke wijziging zou 
zijn van de huidige regeling die zorgvuldig 
moet worden geëvalueerd; betwijfelt of dat 
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zou bijdragen tot vereenvoudigde en 
gestroomlijnde regels, maar vreest veeleer 
dat het tot complexere regels zou leiden 
met veel uitzonderingen die in de praktijk 
moeilijk zijn toe te passen;

zou bijdragen tot vereenvoudigde en 
gestroomlijnde regels, maar vreest veeleer 
dat het tot complexere regels zou leiden 
met veel uitzonderingen die in de praktijk 
moeilijk zijn toe te passen; met 
uitzondering van het gebruik van 
openbare aanbestedingen om de 
toegankelijkheid van goederen en 
diensten voor consumenten van alle 
leeftijden en alle niveaus te bevorderen 
(in de VS is de verplichte toepassing van 
sectie 508 zeer doeltreffend gebleken bij 
het stimuleren van de aanbesteding van 
toegankelijke ICT-apparatuur en de 
ontwikkeling van de markt);

Or. en

Amendement 127
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) is van mening dat het van belang is de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
drempels te verhogen, zodat de 
drempelwaarden een niveau bereiken dat 
grensoverschrijdende concurrentie 
economisch aantrekkelijk maakt voor 
leveranciers en dat de tijd en middelen die 
overheidsinstanties besteden aan 
aanbestedingen rechtvaardigt;

Or. en

Amendement 128
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt het strategische nut van 
het systeem van overheidsopdrachten, ook 



AM\874213NL.doc 67/106 PE469.956v01-00

NL

wat de sociale criteria betreft; roept de 
Commissie op om te toetsen of een 
versoepeling van het beginsel van de 
"verstrengeling met het voorwerp van de 
opdracht" mogelijk is; wijst op het 
enorme potentieel van openbare 
aanbestedingen met het oog op het 
leveren van een bijdrage aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie; haalt in dit 
verband als voorbeeld de ondersteuning 
van vrouwen en van een eerlijke handel 
aan.

Or. de

Amendement 129
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat, ten einde ervoor te 
zorgen dat overheidsopdrachten bijdragen 
aan een betere toegankelijkheid voor 
personen met een handicap en aan het 
terugdringen van de fragmentatie van de 
interne markt, toegankelijkheidscriteria 
voor personen met een handicap deel 
moeten uitmaken van de selectie- en 
uitvoeringscriteria van 
aanbestedingsprocedures. Dit moet 
worden toegepast op goederen, diensten 
en openbare werken die worden 
aangeschaft door overheden en openbare 
nutsbedrijven. Dit moet eveneens worden 
toegepast op diensten die worden geleverd 
door middel van informatie- en 
communicatietechnologieën en met name 
wanneer bij de aanbestedingsprocedures 
gebruik wordt gemaakt van Europese 
fondsen, zoals structuurfondsen en 
onderzoeksfondsen;

Or. en
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Amendement 130
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat het, wat sociale 
diensten van algemeen belang betreft, 
voor overheden die aanbestedingen 
uitschrijven mogelijk moet zijn specifieke 
contracten voor te behouden aan 
organisaties zonder winstoogmerk die 
gespecialiseerd zijn in sociale 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 131
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de bestaande 
bepalingen op het gebied van 
onderaanneming zouden moeten worden 
versterkt, omdat door gebruikmaking van 
meerdere onderaannemingsniveaus 
problemen kunnen ontstaan ten aanzien 
van de naleving van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, van 
arbeidsvoorwaarden en van gezondheids-
en veiligheidsnormen; pleit er derhalve 
voor de overheidsinstanties te informeren 
over alle details met betrekking tot de
inschakeling van onderaannemers voor 
het afsluiten van het contract, en een 
aansprakelijkheidsketen vast te stellen 
waarbij de contractanten aansprakelijk 
worden gesteld voor elke tekortkoming 
van onderaannemers ten aanzien van de 
regelgeving en de sociale, milieu- en 
kwaliteitsdoelstellingen;

Or. fr
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Amendement 132
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie op om 
opnieuw te toetsen wat een adequaat 
niveau van de drempelwaarden met 
betrekking tot opdrachten voor leveringen 
en diensten zou zijn en om deze, indien 
nodig te verhogen; stelt de Commissie 
voor tegelijkertijd te toetsen in hoeverre er 
een stelsel ingevoerd kan worden dat bij 
de berekening van de drempelwaarden het 
bbp van de lidstaten in aanmerking neemt 
zodat voor elke lidstaat een specifieke 
drempelwaarde berekend kan worden ten
einde verstoringen van de mededinging 
als gevolg van het gebruik van één 
uniforme drempelwaarde voor de gehele 
EU te voorkomen;

Or. de

Amendement 133
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
zorgvuldigheid te betrachten met 
betrekking tot de bevordering van publiek-
private partnerschappen en terdege 
rekening te houden met de vele
vastgestelde slechte voorbeelden; verzoekt 
om de uitwerking van een Europees kader 
voor PPP waardoor overheidsinstanties 
efficiënt worden beschermd en een 
eerlijke verdeling van kosten, risico's en 
winst wordt gewaarborgd;
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Or. fr

Amendement 134
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de Commissie om 
verduidelijking van de regels op het 
gebied van de detachering van 
werknemers in het kader van 
overheidsopdrachten, die zonder 
onderscheid van toepassing zijn op 
aannemers en onderaannemers, onder 
eerbiediging van het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk dat op dezelfde plek 
wordt verricht;

Or. fr

Amendement 135
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de richtlijnen te 
gedetailleerd zijn en steeds technischer en 
complexer zijn geworden, terwijl het 
juridische risico voor zowel aanbestedende 
diensten als leveranciers die de regels niet 
naleven, aanzienlijk is toegenomen; merkt 
op dat risico's worden geschuwd uit angst 
voor betwistingen, wat verstikkend is voor 
innovatie en duurzame ontwikkeling en er 
veel te vaak toe leidt dat voor de laagste 
prijs wordt gekozen in plaats van voor de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding;

13. wijst erop dat de richtlijnen vaak als te 
gedetailleerd en steeds technischer en 
complexer worden beschouwd, terwijl het 
juridische risico voor zowel aanbestedende 
diensten als leveranciers die de regels niet 
naleven, aanzienlijk is toegenomen; merkt 
op dat risico's worden geschuwd uit angst 
voor betwistingen, wat verstikkend is voor 
innovatie en duurzame ontwikkeling en er 
veel te vaak toe leidt dat voor de laagste 
prijs wordt gekozen in plaats van voor de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding;

Or. en

Amendement 136
Catherine Stihler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie het verband 
met het onderwerp van het contract te 
verwijderen of aanzienlijk flexibeler te 
maken, teneinde effectievere 
aanbestedingskeuzes te kunnen maken op 
sociaal en milieuvlak, waardoor openbare 
aanbestedingen transparanter worden.

Or. en

Amendement 137
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie het verband 
met het onderwerp van het contract te 
verwijderen of aanzienlijk flexibeler te 
maken, teneinde effectievere 
aanbestedingskeuzes te kunnen maken op 
sociaal en milieuvlak, waardoor openbare 
aanbestedingen transparanter worden;

Or. en

Amendement 138
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie de 
complexiteit te verminderen, door de 
verplichte tijd voor de aankondiging van 
elektronische aanbestedingen met vijf tot 
tien dagen te verkorten; is van oordeel dat 
dit geen negatieve gevolgen zal hebben 
voor de concurrentie;
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Or. en

Amendement 139
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat het van groot belang 
is ervoor te zorgen dat alle voorwaarden 
waaraan aannemers moeten voldoen, met 
name voorwaarden op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en milieu- en 
kwaliteitseisen, ook gelden voor 
ondernemers; is voorts van mening dat 
een keten van aansprakelijkheid moet 
worden opgezet, op basis waarvan 
aannemers aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele schendingen door 
onderaannemers, in het bijzonder op het 
vlak van arbeidsomstandigheden, op basis 
van het beginsel van hoofdelijke 
aansprakelijkheid tussen aannemers en 
onderaannemers;

Or. en

Amendement 140
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn, waar 
mogelijk zonder de algemene beginselen 
van transparantie, gelijke behandeling en 
non-discriminatie of de verplichtingen van 
de EU uit hoofde van de plurilaterale 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten te ondermijnen;

Or. en
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Amendement 141
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie; is van 
oordeel dat vereenvoudiging van de regels 
inzake overheidsopdrachten de kans op 
fouten verkleint en beter aansluit bij de 
behoeften van kleine deelnemers aan 
overheidsopdrachten; 

Or. lt

Amendement 142
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie; is van 
oordeel dat vereenvoudiging van de regels 
inzake overheidsopdrachten de kans op 
fouten verkleint en beter aansluit bij de 
behoeften van kleine deelnemers aan 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 143
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14



PE469.956v01-00 74/106 AM\874213NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

14. pleit voor duidelijke, eenvoudige en
flexibele regels die minder gedetailleerd 
zijn en veel meer gebaseerd zijn op de 
algemene beginselen van transparantie, 
gelijke behandeling en non-discriminatie;

Or. lt

Amendement 144
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie; is, 
gezien het kleine aantal buitenlandse 
belangstellenden voor lokale projecten en 
het aantal projecten met een lokaal 
karakter dat daadwerkelijk op Europees 
niveau wordt aanbesteed, voorstander van 
een duidelijke verhoging van de 
drempelwaarden om een bijdrage te 
leveren aan aanzienlijk eenvoudigere 
administratieve procedures;

Or. de

Amendement 145
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige 
regels die minder gedetailleerd zijn en veel 
meer gebaseerd zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 

14. pleit in het kader van een herziening 
van het Europees aanbestedingsrecht voor 
duidelijke en eenvoudige regels die minder 
gedetailleerd zijn en die tegelijkertijd 
leiden tot eenvoudigere, snellere en 
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behandeling en non-discriminatie; goedkopere aanbestedingsprocedures met 
meer aandacht voor de behoeften van de 
middenstand en investeerders, hetgeen 
betekent dat die procedures veel meer 
gebaseerd dienen te zijn op de algemene 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie;

Or. de

Amendement 146
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie op om te 
toetsen wat de gevolgen zijn van een 
verhoging van de drempelwaarden tegen 
de achtergrond van de Government 
Procurement Agreement (GPA);

Or. de

Amendement 147
Tiziano Motti, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat beperkingen die aan 
aanbestedende partijen worden opgelegd 
niet langer gerechtvaardigd zijn in 
sectoren waar geen speciale of exclusieve 
rechten meer bestaan, die volledig 
openstaan voor concurrentie en waartoe 
de toegang niet meer beperkt is; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
nutsbedrijven te herzien en deze aan te 
passen aan de veranderingen op het vlak 
van regelgeving en concurrentie in de 
betreffende markten;

Or. en
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Amendement 148
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. pleit ervoor om overheidsinstanties 
en de relevante belangengroepen bij het 
proces voor het ontwikkelen van 
duidelijkere en eenvoudigere regels te 
betrekken ten einde eventuele 
discrepanties bij de omzetting van de 
voorschriften te voorkomen;

Or. de

Amendement 149
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat uit de door het 
directoraat-generaal Interne markt 
uitgevoerde evaluatie van de 
aanbestedingsrichtlijnen blijkt dat slechts 
1,5%  van de tenders aan bedrijven wordt 
gegund die vanuit een andere lidstaat 
opereren; concludeert dat er onder 
Europese bedrijven om verschillende 
redenen een gebrek aan interesse is om in 
te schrijven op grensoverschrijdende 
inschrijvingen, terwijl de Europese 
openbare aanbestedingsprocedure veel 
tijd vergt van de overheidsinstanties; 
verzoekt de Commissie in dit verband de 
drempel voor Europese openbare 
aanbestedingen te verhogen;

Or. en

Amendement 150
Malcolm Harbour
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie een 
aanzienlijke verhoging van de monetaire 
drempelwaarden van de belangrijkste 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen 
(Richtlijn 2004/18/EG) te overwegen, 
waarboven alle vereisten van toepassing 
zijn; is van mening dat, indien deze 
drempelwaarden in lijn zouden worden 
gebracht met de reeds geharmoniseerde 
drempelwaarden van Richtlijn 
2004/17/EG inzake overheidsopdrachten 
in de nutsbedrijvensector en Richtlijn 
2009/81/EG inzake 
defensieaanbestedingen, dit voor zo veel 
mogelijk vereenvoudiging en 
duidelijkheid zou zorgen voor zowel 
aanbestedende diensten als leveranciers;

Or. en

Amendement 151
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt om meer non-
discriminatoire en open standaarden bij 
openbare aanbestedingen, ter 
ondersteuning van vereenvoudigings- en 
innovatiedoelstellingen, met name op het 
vlak van toegankelijkheid, ICT en het 
milieu, en verzoekt derhalve om 
uitbreiding van de normaliseringen naar 
de levering van diensten aan de publieke 
sector;

Or. en

Amendement 152
Malcolm Harbour
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. benadrukt dat de standaarden 
waarnaar in de technische specificaties 
van overheidsopdrachten wordt verwezen 
onafhankelijk moeten worden opgesteld, 
internationaal moeten zijn erkend, 
generiek moeten zijn en op objectieve 
beoordelingscriteria moeten zijn 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 153
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor om 
onderhandelingsprocedures met 
voorafgaande bekendmaking als 
standaardprocedure toe te staan; is van 
mening dat bijkomende maatregelen ter 
voorkoming van misbruik moeten worden 
ingevoerd in de vorm van het verplicht 
gebruik van schriftelijke documenten;
dringt er bij de Commissie op aan om in 
de richtlijnen flexibelere bepalingen voor 
raamovereenkomsten op te nemen;

15. is van mening dat bijkomende 
maatregelen ter voorkoming van misbruik 
moeten worden ingevoerd bij de 
onderhandelingsprocedures in de vorm 
van het verplicht gebruik van een 
voorafgaande bekendmaking en van 
schriftelijke documenten;

Or. en

Amendement 154
Andreas Schwab, Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor om 
onderhandelingsprocedures met 
voorafgaande bekendmaking als 

15. pleit ervoor om te beoordelen of de 
onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande, EU-brede bekendmaking op 
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standaardprocedure toe te staan; is van 
mening dat bijkomende maatregelen ter 
voorkoming van misbruik moeten worden 
ingevoerd in de vorm van het verplicht 
gebruik van schriftelijke documenten; 
dringt er bij de Commissie op aan om in 
de richtlijnen flexibelere bepalingen voor 
raamovereenkomsten op te nemen;

breder vlak kan worden toegestaan dan 
volgens de huidige richtlijnen; 
onderstreept dat de 
onderhandelingsprocedure in zijn huidige 
vorm de minst transparante van alle 
aanbestedingsprocedures is; is dan ook 
van mening dat, indien de 
onderhandelingsprocedure wordt 
uitgebreid, bijkomende maatregelen ter 
voorkoming van misbruik moeten worden 
ingevoerd, zoals een verplichting van een 
aanbestedende dienst om in ieder geval 
aan het begin voor alle inschrijvers 
bepaalde minimumvoorwaarden vast te 
leggen met betrekking tot de werking van 
de procedure, zoals ook het geval is bij 
gevestigde private aanbestedingen, en het 
verplicht gebruik van schriftelijke 
documenten;

Or. en

Amendement 155
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor om 
onderhandelingsprocedures met 
voorafgaande bekendmaking als 
standaardprocedure toe te staan; is van 
mening dat bijkomende maatregelen ter 
voorkoming van misbruik moeten worden 
ingevoerd in de vorm van het verplicht 
gebruik van schriftelijke documenten; 
dringt er bij de Commissie op aan om in de 
richtlijnen flexibelere bepalingen voor 
raamovereenkomsten op te nemen;

15. pleit ervoor om 
onderhandelingsprocedures met 
voorafgaande bekendmaking een bredere 
toepassing te geven, zodat aanbestedende 
diensten en ondernemers meer ruimte 
hebben voor communicatie en vraag en 
aanbod goed op elkaar kunnen laten 
aansluiten; is van mening dat de regeling 
voldoende waarborgen moet bevatten om 
de gelijke behandeling van inschrijvers te 
garanderen; is van mening dat
bijkomende maatregelen ter voorkoming 
van misbruik moeten worden ingevoerd in 
de vorm van het verplicht gebruik van 
schriftelijke documenten; dringt er bij de 
Commissie op aan om in de richtlijnen 
flexibelere bepalingen voor 
raamovereenkomsten op te nemen;
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Or. nl

Amendement 156
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie de huidige 
methoden voor de kwalificatie van 
leveranciers (met name 
raamovereenkomsten, dynamische 
aankoopsystemen en het gebruik van 
kwalificatiesystemen door afnemers van 
diensten van nutsbedrijven) te herzien, 
zodat nieuwe kwalificatiemethoden de 
kosten en tijdspaden kunnen beperken, 
aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel 
aanbestedende diensten als ondernemers 
en de best mogelijke resultaten tot gevolg 
hebben;

Or. en

Amendement 157
Frank Engel, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt zijn eis alternatieve 
aanbiedingen (of varianten) stelselmatig 
toe te staan, aangezien ze essentieel zijn 
voor het bevorderen en verspreiden van 
innovatieve oplossingen; benadrukt dat 
door in de specificaties prestatie- en 
functionele vereisten op te nemen en 
varianten uitdrukkelijk toe te laten, 
inschrijvers de mogelijkheid krijgen om 
innovatieve oplossingen voor te stellen,

16. herhaalt zijn eis alternatieve 
aanbiedingen (of varianten) stelselmatig 
toe te staan, aangezien ze essentieel zijn 
voor het bevorderen en verspreiden van 
innovatieve oplossingen; benadrukt dat 
door in de specificaties prestatie- en 
functionele vereisten op te nemen en 
varianten uitdrukkelijk toe te laten, 
inschrijvers de mogelijkheid krijgen om 
innovatieve oplossingen voor te stellen,
met name in sterk innoverende sectoren 
zoals de ICT;

Or. fr
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Amendement 158
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er voorts op aan alle 
wettelijke en niet wettelijke wegen te 
onderzoeken om een betere bijdrage van 
de markt voor overheidsopdrachten aan 
de bevordering van de innovatie in 
Europa te waarborgen, bijvoorbeeld door 
de invoering van een nieuwe 
aanbestedingsprocedure waardoor 
innoverende ondernemingen een beter 
rendement gegarandeerd kan worden;

Or. fr

Amendement 159
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt dat inschrijvers slechts over 
beperkte mogelijkheden beschikken om 
hun aanbieding te corrigeren wanneer er 
gegevens ontbreken; verzoekt de 
Commissie derhalve uitvoerig te 
beschrijven welke ontbrekende gegevens 
inschrijvers achteraf kunnen verstrekken, 
welke bijkomende aanpassingen zijn 
toegestaan en op welke manier 
transparantie en gelijke behandeling 
worden gegarandeerd;

17. betreurt dat aanbieders slechts over 
beperkte mogelijkheden beschikken om 
hun aanbieding te corrigeren wanneer er 
gegevens ontbreken; verzoekt de 
Commissie derhalve uitvoerig te 
beschrijven welke ontbrekende gegevens 
aanbieders achteraf kunnen verstrekken, 
welke bijkomende aanpassingen zijn 
toegestaan en op welke manier 
transparantie en gelijke behandeling 
worden gegarandeerd;

Or. de

Amendement 160
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
op basis van een officieel 
beoordelingsverslag eerdere ervaringen 
met een inschrijver in hun voordeel 
zouden moeten kunnen gebruiken; beveelt 
aan een tijdlimiet in te stellen voor 
uitsluitingen, teneinde transparantie en 
objectiviteit te garanderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
op basis van een officieel 
beoordelingsverslag eerdere ervaringen 
met een inschrijver in hun voordeel 
zouden moeten kunnen gebruiken; beveelt 
aan een tijdlimiet in te stellen voor 
uitsluitingen, teneinde transparantie en 
objectiviteit te garanderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 162
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
op basis van een officieel 
beoordelingsverslag eerdere ervaringen 
met een inschrijver in hun voordeel zouden 
moeten kunnen gebruiken; beveelt aan een 
tijdlimiet in te stellen voor uitsluitingen, 

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
eerdere ervaringen met een inschrijver in 
hun voordeel zouden moeten kunnen 
gebruiken met een officieel 
beoordelingsverslag en een tijdlimiet voor 
uitsluitingen; dit zou transparantie en 
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teneinde transparantie en objectiviteit te 
garanderen;

objectiviteit moeten garanderen;

Or. en

Amendement 163
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
op basis van een officieel 
beoordelingsverslag eerdere ervaringen 
met een inschrijver in hun voordeel zouden 
moeten kunnen gebruiken; beveelt aan een 
tijdlimiet in te stellen voor uitsluitingen, 
teneinde transparantie en objectiviteit te 
garanderen;

18. wijst erop dat aanbestedende diensten 
op basis van een officieel 
beoordelingsverslag eerdere ervaringen 
met een inschrijver in hun voordeel zouden 
moeten kunnen gebruiken; beveelt aan een 
tijdlimiet in te stellen voor uitsluitingen, 
teneinde transparantie en objectiviteit te 
garanderen; wijst op de noodzaak een 
verduidelijking van de wetgeving op te 
nemen in de Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG, door te stellen dat een 
inschrijver die in een eerdere 
aanbestedingsprocedure schuldig is 
bevonden aan onbehoorlijk gedrag 
opnieuw als betrouwbaar kan worden 
aangemerkt als hij afdoende heeft 
bewezen dat hij een doeltreffend 
zelfreinigingsproces heeft ondergaan; een 
dergelijke verduidelijking zou 
mechanismen ter bestrijding van 
corruptie kunnen bevorderen, via de 
ondersteuning van stimulansen om de 
bestrijding van corrupte praktijken te 
versnellen; het zou tevens ernstige 
juridische onduidelijkheden wegnemen;

Or. en

Amendement 164
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen bij zowel de aanbestedende
diensten als de spelers op de markt; beveelt 
aan binnen bestaande nationale kaders een
netwerk op te richten van centra van 
uitmuntendheid;

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen en objectiviteit te garanderen 
bij zowel de aanbestedende diensten als de 
spelers op de markt; beveelt aan binnen 
bestaande nationale kaders een netwerk op 
te richten van centra van uitmuntendheid;

Or. hu

Amendement 165
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen bij zowel de aanbestedende 
diensten als de spelers op de markt; beveelt 
aan binnen bestaande nationale kaders een 
netwerk op te richten van centra van 
uitmuntendheid;

19. betreurt het feit dat de tekortkomingen, 
het gebrek aan deskundigheid en de 
ontoereikende kennis inzake 
overheidsopdrachten niet worden vermeld 
in het groenboek; benadrukt hoe belangrijk 
het is om vakkundigheid te bevorderen bij 
zowel de aanbestedende diensten als de 
spelers op de markt; beveelt aan binnen 
bestaande nationale kaders een netwerk op 
te richten van centra van uitmuntendheid, 
ten einde de uitwisseling van informatie 
en goede praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen; spoort tevens 
koepelorganisaties op nationaal en EU-
niveau ertoe aan gezamenlijk 
verantwoordelijkheid te nemen voor het 
beschikbaar stellen van relevante 
informatie en voor het vergemakkelijken 
van de uitwisseling van informatie tussen 
hun leden in heel Europa;

Or. en
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Amendement 166
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen bij zowel de aanbestedende 
diensten als de spelers op de markt; beveelt 
aan binnen bestaande nationale kaders een 
netwerk op te richten van centra van 
uitmuntendheid,

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen bij zowel de aanbestedende 
diensten als de spelers op de markt, met 
name door de ontwikkeling van 
opleidingsprogramma's voor hen te 
ondersteunen; beveelt aan binnen 
bestaande nationale kaders een netwerk op 
te richten van centra van uitmuntendheid;

Or. fr

Amendement 167
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid en de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten niet worden 
vermeld in het groenboek; benadrukt hoe 
belangrijk het is om vakkundigheid te 
bevorderen bij zowel de aanbestedende 
diensten als de spelers op de markt; beveelt 
aan binnen bestaande nationale kaders een 
netwerk op te richten van centra van 
uitmuntendheid;

19. bekritiseert het feit dat de 
tekortkomingen, het gebrek aan 
deskundigheid, de ontoereikende kennis 
inzake overheidsopdrachten en het gebrek 
aan aanbestedingsstrategieën van de 
overheidssector niet worden vermeld in het 
groenboek; benadrukt hoe belangrijk het is 
om vakkundigheid te bevorderen bij zowel 
de aanbestedende diensten als de spelers op 
de markt; beveelt aan binnen bestaande 
nationale kaders een netwerk op te richten 
van centra van uitmuntendheid;

Or. fi
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Amendement 168
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- verzoekt om verhoging van de 
drempelwaarde voor diensten en 
leveringen;

Or. en

Amendement 169
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 – streepje 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- verzoekt om uitbreiding van de 
mogelijkheden voor aanbestedende 
diensten om in de pre-aanbestedingsfase 
uitgebreid marktonderzoek te doen;

Or. en

Amendement 170
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt het belang van 
overzichtelijke en gemakkelijk te 
begrijpen handboeken voor zowel 
opdrachtgevers als inschrijvers; heeft 
kritiek op het feit dat de documenten 
"Groen kopen! Een handboek inzake 
milieuvriendelijke overheidsopdrachten"
en "Sociaal kopen – Gids voor de 
inachtneming van sociale overwegingen 
bij overheidsaanbestedingen" die in 2005 
respectievelijk in 2010 zijn gepubliceerd,  
in dit opzicht niet doelmatig genoeg zijn;
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Or. de

Amendement 171
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie een 
gemakkelijk toegankelijke website op te 
zetten met een actueel overzicht van alle 
beschikbare Europese openbare 
aanbestedingen en met een korte 
beschrijving van elke overheidsopdracht 
in een gemakkelijk te begrijpen taal; 
beveelt aan deze website te voorzien van 
de mogelijkheid om leden te waarschuwen 
zodra een nieuwe opdracht in een bepaald 
interessegebied wordt aangekondigd;

Or. en

Amendement 172
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie de 
voorwaarden voor voorbehouden 
opdrachten als omschreven in artikel 19
van Richtlijn 2004/18/EG te 
herformuleren in het licht van de 
problemen met de interpretatie van het 
begrip "sociale werkplaats" en de 
drempel van 50% gehandicapte 
werknemers, waarbij zij in voorkomend 
geval gebruik kan maken van de goede 
praktijken in sommige lidstaten, zoals het 
model van de Italiaanse sociale 
coöperaties van het type B;

Or. fr
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Amendement 173
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. stelt vast dat slechts 1,4% van de 
opdrachten wordt gegund aan 
ondernemingen uit andere lidstaten; 
onderstreept dat de professionalisering en 
een betere voorlichting van 
opdrachtgevers en inschrijvers niet alleen 
aan een beter concurrentievermogen van 
de gehele EU zouden bijdragen, maar ook 
aan een betere benutting van de voordelen 
die de interne aanbestedingsmarkt biedt;

Or. de

Amendement 174
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; 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;

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's beter toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; benadrukt 
dat door de procedures te vereenvoudigen 
en door bewustmakingscampagnes en 
overleg kmo's beter toegang zullen hebben 
tot en op gelijkere en eerlijkere wijze 
zullen kunnen deelnemen aan 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 175
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; 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;

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's beter toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; benadrukt 
dat door de procedures te vereenvoudigen 
en door bewustmakingscampagnes en 
overleg kmo's beter toegang zullen hebben 
tot en op gelijkere en eerlijkere wijze 
zullen kunnen deelnemen aan 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 176
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; 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;

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's als motor van de Europese 
economie, net als andere ondernemingen, 
een goede toegang moeten hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid, innovatie en groei op 
peil te houden; benadrukt dat door de
procedures en administratieve 
handelingen te vereenvoudigen, kmo's 
betere toegang zullen hebben tot en op 
gelijkere en eerlijkere wijze zullen kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten;

Or. nl

Amendement 177
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het van essentieel belang 20. benadrukt dat het van essentieel belang 
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is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; 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;

is dat kmo's beter toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; benadrukt 
dat door de procedures te vereenvoudigen, 
kmo-vriendelijke strategieën te 
ontwikkelen en de code van goede 
praktijken ten uitvoer te leggen ten 
behoeve van een betere toegang van 
kleine en middelgrote ondernemingen tot 
overheidscontracten, kmo's beter toegang 
zullen hebben tot en op gelijkere en 
eerlijkere wijze zullen kunnen deelnemen 
aan overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 178
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; 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;

20. benadrukt dat het van essentieel belang 
is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling op peil te houden; benadrukt 
dat door de procedures te vereenvoudigen 
en door de tenuitvoerlegging van de 
gedragscode met betrekking tot Europese 
overheidsopdrachten, waarmee kmo's 
meer mogelijkheden krijgen om 
contracten voor overheidsopdrachten in 
de wacht te slepen, kmo's betere toegang 
zullen hebben tot en op gelijkere en 
eerlijkere wijze zullen kunnen deelnemen 
aan overheidsopdrachten;

Or. fi

Amendement 179
Frank Engel, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. voorzover bij de herziening van de 
richtlijnen bij tijd en wijle wordt 
gesproken over de hoogte van de 
drempelwaarden, moet zeer zorgvuldig 
rekening worden gehouden met de 
juridisch dwingende bepalingen van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de WTO; 
bovendien moet er tevens rekening mee 
worden gehouden dat gezien de toch al 
moeilijke onderhandelingen over de 
toegang tot overheidsopdrachten een 
verhoging van de drempelwaarden in 
Europa zeer gemakkelijk zou kunnen 
leiden tot nog meer obstakels voor het 
EU-handelsbeleid;

Or. de

Amendement 180
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt het feit dat de 
aanbestedende diensten onevenredige 
financiële garanties, waarborgen en 
uitvoeringsgaranties vragen die verdere 
obstakels opwerpen voor de kmo's, en 
vraagt de Commissie te onderzoeken 
welke gedifferentieerde benaderingen 
zouden kunnen worden toegepast om de 
deelname van kmo's aan aanbestedingen 
te verbeteren;

Or. hu

Amendement 181
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. spoort kmo's ertoe aan gebruik te 
maken van gezamenlijke aanbestedingen 
en contractbundeling, rekening houdend 
met de concurrentievoorschriften, omdat 
zij daarmee schaalvoordelen zouden 
kunnen realiseren op terreinen als 
logistiek en vervoer; spoort 
overheidsinstanties ertoe aan zich flexibel 
op te stellen ten aanzien van dergelijke 
moderne en vrijwillige vormen van 
samenwerking;

Or. en

Amendement 182
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat een betere 
besteding van belastinggeld zou kunnen 
plaatsvinden door een vereenvoudigde, 
gelijke en eerlijke toegang tot 
overheidsopdrachten voor alle 
ondernemers;

Or. nl

Amendement 183
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat de markt van 
overheidsopdrachten meer open is dan 
dan de markten van de internationale 
partners van de EU, waardoor EU-
bedrijven niet op voet van gelijkheid 
kunnen concurreren met buitenlandse 
bedrijven en de markten van de derde 
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landen moeilijk toegankelijk blijven; 
verzoekt de Commissie het beleid inzake 
overheidsopdrachten te heroverwegen 
gezien de derde landen, ten einde te 
zorgen voor een meer harmonieuze en 
wederzijdse toegang tot de markten van 
overheidsopdrachten in de EU en in het 
buitenland;

Or. lt

Amendement 184
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. steunt het feit dat meer flexibiliteit, 
rechtszekerheid en de ontwikkeling van 
technologieën bij overheidsopdrachten 
nieuwe vooruitzichten moeten bieden en 
de toegang van kmo's en met name micro-
ondernemingen tot nieuwe markten voor 
openbare aanbestedingen moet 
vergemakkelijken; waarschuwt de 
Commissie en de lidstaten dat zij, bij de 
goedkeuring van flexibele en 
gebruiksvriendelijke instrumenten geen 
nieuwe obstakels moeten creëren voor 
kmo's en met name met hun belangen 
rekening moeten houden;

Or. en

Amendement 185
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie een speciale 
portal op te zetten voor de vrijwillige 
aankondiging van aanbestedingen onder 
het drempelbedrag als een specifiek 
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onderdeel van het online TED-systeem 
(Tenders Electronic Daily) van de 
Commissie; benadrukt dat de Commissie 
maatregelen moet nemen om de algemene 
bekendheid van het TED-systeem, de 
presentatie, de zoekcriteria van 
opdrachten en de aantrekkingskracht te 
verbeteren, ten einde met name onder 
kleinere aanbestedende diensten en 
inschrijvers het gebruik van de 
voorgestelde nieuwe specifieke 
mogelijkheid om aanbestedingen onder 
het drempelbedrag te zoeken te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 186
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie voor een 
betere toegang tot openbare 
aanbestedingen en voor de verbetering 
van de transparantie om kmo's te helpen 
een gemeenschappelijk portal op te 
richten die uitgebreide informatie 
verschaft over overheidsopdrachten, van 
de plaatsing tot aan de toekenning 
daarvan, waarbij ook de waarde van het 
contract wordt vermeld;

Or. hu

Amendement 187
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie alle 
mogelijkheden te onderzoeken om 
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tijdelijke of permanente 
samenwerkingsverbanden tussen kmo's 
en kleine structuren te stimuleren, zodat 
zij kunnen inschrijven op aanbestedingen 
die niet in kavels zijn verdeeld zonder als 
onderaannemer te hoeven optreden; is 
met name van mening dat 
informatiecampagnes en juridische en 
technische opleidingsprogramma's in 
overweging genomen zouden moeten 
worden, in voorkomend geval met 
nationale of regionale beroeps- en kmo-
organisaties;

Or. fr

Amendement 188
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat eenvoudige kmo's 
geen grote en gespecialiseerde 
administratieve faciliteiten hebben; 
daarom is het noodzakelijk minimale 
administratieve vereisten te waarborgen;

Or. lt

Amendement 189
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie in dit 
verband een onderzoek in te stellen naar 
de huidige praktijk van 
onderaanbestedingen aan kmo's, vaak 
met minder goede voorwaarden dan de 
voorwaarden voor de hoofdaannemer, van 
een deel van de contracten die niet zijn 
opgedeeld in kleinere delen en die te groot 
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zijn voor kmo's om er zelf op in te 
schrijven;

Or. en

Amendement 190
Frank Engel, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt voor om, waar mogelijk, eigen 
verklaringen toe te staan en alleen van de 
geselecteerde gegadigden of de winnende 
inschrijver originele stukken te verlangen; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
van een "aanbestedingspaspoort" te 
promoten, bij voorkeur in de vorm van een 
genormaliseerd elektronisch 
registratiesysteem op nationaal niveau, 
aangezien een dergelijk paspoort zou 
aantonen dat een speler over de gevraagde 
verklaringen en stukken beschikt; is van 
mening dat dit aanzienlijke tijd- en 
financiële winst zou opleveren,

22. stelt voor om, waar mogelijk, eigen 
verklaringen toe te staan en alleen van de 
geselecteerde gegadigden of de winnende 
inschrijver originele stukken te verlangen, 
waardoor eventuele vertragingen en 
marktverstoringen als gevolg van onjuiste 
verklaringen worden voorkomen; verzoekt 
de Commissie de mogelijkheid van een 
"aanbestedingspaspoort" te promoten, bij 
voorkeur in de vorm van een 
genormaliseerd elektronisch 
registratiesysteem op nationaal niveau, 
aangezien een dergelijk paspoort zou 
aantonen dat een speler over de gevraagde 
verklaringen en stukken beschikt; is van 
mening dat dit aanzienlijke tijd- en 
financiële winst zou opleveren,

Or. fr

Amendement 191
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt voor om, waar mogelijk, eigen 
verklaringen toe te staan en alleen van de 
geselecteerde gegadigden of de winnende 
inschrijver originele stukken te verlangen; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
van een "aanbestedingspaspoort" te 
promoten, bij voorkeur in de vorm van een 

22. stelt voor om, waar mogelijk, eigen 
verklaringen toe te staan en alleen van de 
geselecteerde gegadigden of de winnende 
inschrijver originele stukken te verlangen; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
van een "aanbestedingspaspoort" te 
promoten, bij voorkeur in de vorm van een 
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genormaliseerd elektronisch 
registratiesysteem op nationaal niveau, 
aangezien een dergelijk paspoort zou 
aantonen dat een speler over de gevraagde 
verklaringen en stukken beschikt; is van 
mening dat dit aanzienlijke tijd- en 
financiële winst zou opleveren;

genormaliseerd elektronisch 
registratiesysteem op nationaal niveau, 
aangezien een dergelijk paspoort zou 
aantonen dat een speler over de gevraagde 
verklaringen en stukken beschikt; is van 
mening dat dit aanzienlijke tijd- en 
financiële winst zou opleveren;
onderstreept dat een Europees systeem 
van voorafgaande erkenning een nuttig 
instrument zou kunnen zijn indien het 
eenvoudig, goedkoop en gemakkelijk 
toegankelijk is voor kmo's;

Or. en

Amendement 192
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

de externe dimensie van de Europese 
aanbestedingsprocedure kan niet 
voorbijgaan aan de verplichtingen van de 
EU om waardig werk, gelijkheid, respect 
voor de grondrechten, vrijheden, 
arbeidsnormen en milieubescherming en 
energie-efficiëntie in derde landen te 
bevorderen. Dit zijn geen beginselen die 
we kunnen vergeten zodra we ons buiten 
onze grenzen begeven. Elke herziening 
van openbare aanbestedingsvoorschriften 
dient deze beginselen zowel intern als 
extern te versterken. Er moet meer op EU-
niveau worden gedaan om sociale en 
milieunormen in aanvoerketens te 
verbeteren; tegelijkertijd moet er 
aandacht aan worden besteed in het 
handelsbeleid. De Commissie dient 
serieus om de tafel te gaan met de 
belangrijkste betrokken partijen, zoals 
vakbonden en ngo's, teneinde werkbare 
strategieën en structuren te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 193
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

de procedures voor het bestraffen en 
uitsluiten van inschrijvers uit hoofde van 
het artikel inzake abnormaal lage offertes 
dienen minder complex te zijn, met name 
wat betreft de naleving van de van kracht 
zijnde bepalingen inzake 
arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden. Er moeten vereisten 
worden opgesteld voor inschrijvers om de 
aanbestedende dienst informatie te 
verschaffen, in plaats van dat de dienst 
deze informatie moet opzoeken;

Or. en

Amendement 194
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat selectiecriteria 
inzake financiële draagkracht, zoals de 
omzetvereisten van een bedrijf, in 
verhouding moeten staan tot de aard van 
een toegekende opdracht;

Or. en

Amendement 195
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat met name de 
elektronische aanbesteding nieuwe 
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perspectieven biedt voor een 
modernisering van de administratieve 
procedures bij de gunning van 
overheidsopdrachten en tot meer 
transparantie alsmede tot kosten- en 
tijdbesparingen leidt voor inschrijvers en 
aanbestedende instanties;

Or. de

Amendement 196
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herhaalt het feit dat elektronische 
aanbestedingen goedkoper, efficiënter en 
transparanter moeten zijn dan 
conventionele openbare aanbestedingen; 
is echter van mening dat er nog ruimte 
voor verbetering is en dat er meer moet 
worden gedaan ten aanzien van de 
toegang tot betrouwbare, vergelijkbare en 
objectieve informatie en statistische 
gegevens; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alle gebruikers van elektronische 
aanbestedingen, in het bijzonder kmo's, 
de benodigde opleiding te bieden om het 
systeem beter te kunnen begrijpen en 
gebruiken;

Or. en

Amendement 197
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van oordeel dat de bevoegde 
instanties in staat moeten zijn sancties op 
te leggen indien de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen niet worden 
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verwezenlijkt overeenkomstig de in de 
tender aangegeven criteria, ook in het 
geval van uitbestedingen;

Or. en

Amendement 198
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de aanbestedende 
diensten meer mogelijkheden zouden 
moeten benutten om opdrachten op te 
splitsen in percelen, wat kmo's meer 
mogelijkheden geeft om deel te nemen in 
overheidsopdrachten in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin en om de concurrentie te 
vergroten;

Or. lt

Amendement 199
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 22 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Vijfde taak: zorgen voor degelijke 
procedures en ongerechtvaardigde 
voordelen voorkomen

Or. en

Amendement 200
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat de bestrijding van 
corruptie en favoritisme een van de 
doelstellingen van de richtlijnen is; 
onderstreept dat de lidstaten op dit vlak 
met verschillende problemen kampen en 
dat een uitgebreidere Europese aanpak de 
inspanningen om de voorschriften te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen zou 
kunnen ondermijnen en tot nieuwe 
bureaucratie zou kunnen leiden; wijst 
erop dat het transparantie- en het 
concurrentiebeginsel van essentieel 
belang zijn bij de bestrijding van 
corruptie; verzoekt om een 
gemeenschappelijke aanpak voor 
zelfreinigende maatregelen, ten einde 
verstoring van de markt te voorkomen en 
rechtszekerheid voor zowel bepaalde 
economische partijen als aanbestedende 
diensten te waarborgen;

Or. en

Amendement 201
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 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, ten einde 
te garanderen dat lokale en overige 
overheidsinstellingen rechtszekerheid 
hebben en hun burgers kunnen 
informeren over hun contractuele 
verplichtingen;

Or. en
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Amendement 202
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. verzoekt de Commissie een 
evaluatie te maken van de problemen in 
verband met buitengewoon lage offertes 
en passende oplossingen voor te stellen; 
beveelt aanbestedende diensten aan tijdig 
voldoende informatie te verstrekken aan 
andere inschrijvers in het geval van 
abnormaal lage offertes, teneinde hun de 
gelegenheid te geven te overwegen of een 
beroepsprocedure eventueel zin heeft; 
verzoekt om meer samenhang tussen het 
gemeenschappelijk beleid inzake externe 
handel van de EU en praktijken in de 
lidstaten waarbij buitengewoon lage 
offertes worden aanvaard;

Or. en

Amendement 203
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 22 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Zesde taak: bevordering van elektronisch 
aanbesteden

Or. en

Amendement 204
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. is verheugd over het 
groenboek van de Commissie over de 
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bevordering van elektronisch 
aanbesteden; wijst erop dat het actieplan 
inzake elektronisch aanbesteden zijn doel 
niet heeft bereikt en dat op alle 
bestuursniveaus, met inbegrip van de EU, 
meer politiek leiderschap nodig is om de 
overgang naar elektronisch aanbesteden 
door te zetten en te versnellen;

Or. en

Amendement 205
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 sexies. onderstreept dat de Commissie 
een unieke rol speelt bij de bevordering 
van vraagstukken op het gebied van 
normalisering en infrastructuur; 
elektronische handtekeningen en 
tijdstempels vragen uit 
veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld om 
een gemeenschappelijk overeengekomen 
formaat; verzoekt de Commissie de 
betreffende gemeenschappelijke 
standaarden te ontwikkelen; benadrukt 
dat lastige technische vereisten voor de 
authenticatie van inschrijvers een 
belemmering kunnen zijn voor 
leveranciers;

Or. en

Amendement 206
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 septies. onderstreept dat, teneinde 
interoperabiliteit tussen verschillende 
systemen te waarborgen en te grote 
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afhankelijkheid van één partij te 
voorkomen, open standaarden en 
technologieneutraliteit noodzakelijk zijn; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
echte interoperabiliteit tussen de 
verschillende platforms voor elektronisch 
aanbesteden die al in de lidstaten bestaan;

Or. en

Amendement 207
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 octies. wijst erop dat alle 
wetsvoorstellen om elektronisch 
aanbesteden uit te breiden en te
vereenvoudigen moeten worden 
opgenomen in de herziening van de 
algemene richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten, en overeen moeten 
stemmen met het toepassingsgebied en de 
algemene voorschriften inzake 
overheidsopdrachten, zoals verplichtingen 
op het vlak van drempelwaarden;

Or. en

Amendement 208
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 nonies. onderstreept dat elektronisch 
aanbesteden de vereenvoudiging van het 
hele aanbestedingsproces kan stimuleren 
en efficiëntievoordelen kan opleveren, die 
aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen tot 
gevolg kunnen hebben voor zowel 
bedrijven als overheidsorganen; 
elektronisch aanbesteden vergroot tevens 
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de transparantie en de toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 209
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 octies. wijst erop dat wetgeving niet het 
enige instrument is om veranderingen te 
bevorderen; verzoekt de Commissie 
daarom nieuwe manieren te onderzoeken 
waarop lokale en regionale partijen 
onderling ervaringen en beste praktijken 
kunnen uitwisselen en kennis kunnen 
overdragen over de grenzen heen; 
benadrukt dat er grote behoefte is aan 
meer capaciteitsopbouw en begrip bij 
personeel dat te maken heeft met 
elektronisch aanbesteden, evenals aan 
hulp aan kmo's bij het opbouwen van 
kennis en capaciteiten via nationale en/of 
EU-stimulansen, teneinde te zorgen voor 
een gelijk speelveld tussen kmo's en grote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 210
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 decies. is verheugd over de 
aankondiging in het Europese actieplan 
inzake e-overheid 2011-2015 om van het 
platform ePractice.eu een effectief 
instrument te maken voor uitwisseling van 
ervaring en informatie voor e-
overheidspractici van de lidstaten en pleit 
nadrukkelijk voor uitbreiding van het 
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toepassingsgebied naar lokale en 
regionale overheidspractici; is verheugd 
over EU-initiatieven als Peppol en e-
Certis;

Or. en


