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Amendement 1
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn; is in dit verband van 
mening dat wetgevers binnen de interne 
markt en EU-onderhandelaars op het 
gebied van internationale handel bij hun 
activiteiten steeds rekening dienen te 
houden met mogelijke wederzijdse 
gevolgen;

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn;  is in dit verband 
van mening dat wetgevers binnen de 
interne markt en EU-onderhandelaars op 
het gebied van internationale handel bij 
hun activiteiten steeds moeten proberen de 
EU-waarden, zoals transparantie, een 
principieel standpunt tegen corruptie en 
de bevordering van sociale en 
mensenrechten, in het 
aanbestedingsbeleid te bevorderen en
rekening dienen te houden met mogelijke 
wederzijdse gevolgen;

Or. en

Amendement 2
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn; is in dit verband van 
mening dat wetgevers binnen de interne 
markt en EU-onderhandelaars op het 
gebied van internationale handel bij hun 
activiteiten steeds rekening dienen te 
houden met mogelijke wederzijdse 
gevolgen;

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn; is in dit verband van 
mening dat door wetgevers binnen de 
interne markt en door EU-onderhandelaars 
op het gebied van internationale handel een 
samenhangend beleid moet worden 
gevoerd;

Or. en
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Amendement 3
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn; is in dit verband van 
mening dat wetgevers binnen de interne 
markt en EU-onderhandelaars op het 
gebied van internationale handel bij hun 
activiteiten steeds rekening dienen te 
houden met mogelijke wederzijdse 
gevolgen;

1. wijst erop dat de interne markt en de 
internationale markten steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn; is in dit verband van 
mening dat wetgevers binnen de interne 
markt en EU-onderhandelaars op het 
gebied van internationale handel bij hun 
activiteiten steeds rekening dienen te 
houden met mogelijke wederzijdse 
gevolgen; verzoekt de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming, de 
Commissie internationale handel en de 
hoofdonderhandelaars van de EU om 
voor en tijdens de belangrijkste 
internationale handelsbesprekingen 
gezamenlijk korte briefings te 
organiseren, bijvoorbeeld over 
vrijhandelsakkoorden, om de gevolgen 
daarvan voor de interne markt van de EU 
en voor de consumentenbescherming en 
de toegang tot buitenlandse markten voor 
EU-ondernemingen, te beoordelen;

Or. en

Amendement 4
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat een gezond kader 
voor overheidsopdrachten een voorwaarde 
is voor een eerlijke en vrije 
concurrentiegeoriënteerde markt en 
bijdraagt aan de bestrijding van corruptie;
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Or. en

Amendement 5
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is nog altijd niet overtuigd van het 
standpunt van de OESO dat bevordering 
van efficiëntie de belangrijkste 
doelstelling van een doeltreffend 
overheidsopdrachtenbeleid behoort te zijn, 
d.w.z. de keuze van de aanbieder met de 
laagste prijs; is van mening dat andere 
doelstellingen op het gebied van het 
openbaar beleid - zoals 
werkgelegenheidsgeoriënteerde en 
armoedebestrijdingsstrategieën, 
bevordering van plaatselijke 
innovatiepools en van groene en fair 
trade-producten - net zo belangrijk zo niet 
belangrijker zijn;

Or. en

Amendement 6
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een multilaterale 
overeenkomst zoals de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten (gpa) het 
meest geschikte middel is om Europese 
ondernemingen concurrentieneutraliteit 
te garanderen met betrekking tot toegang 
tot de markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau; verzoekt de 
Commissie bijgevolg haar inspanningen 

2. neemt kennis van de voorlopige 
overeenkomst inzake de herziening van de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(gpa) met betrekking tot toegang tot de 
markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau;  verzoekt de 
Commissie de herziening van de gpa te 
heroverwegen in het licht van de huidige 
economische crisis, om de mogelijkheid 
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voort te zetten om de ambitieuze gpa af te 
sluiten;

van overheidsuitgaven op elk 
bestuursniveau te waarborgen, zodat 
anticyclische, 
werkgelegenheidsgeoriënteerde en 
regionale ontwikkelingsdoelen 
verwezenlijkt kunnen worden;

Or. en

Amendement 7
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een multilaterale 
overeenkomst zoals de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten (gpa) het 
meest geschikte middel is om Europese 
ondernemingen concurrentieneutraliteit te 
garanderen met betrekking tot toegang tot 
de markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau; verzoekt de 
Commissie bijgevolg haar inspanningen 
voort te zetten om de ambitieuze gpa af te 
sluiten;

2. is van mening dat een multilaterale 
overeenkomst zoals de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten (gpa) het 
meest geschikte middel is om Europese 
ondernemingen concurrentieneutraliteit te 
garanderen met betrekking tot toegang tot 
de markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau;  verzoekt de 
Commissie bijgevolg de 
onderhandelingen over de voorlopige 
tekst, waarover in 2006 overeenstemming 
werd bereikt als herziene versie van de 
gpa die in 1996 van kracht was geworden, 
af te ronden;

Or. en

Amendement 8
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een multilaterale 
overeenkomst zoals de overeenkomst 

2. is van mening dat een multilaterale 
overeenkomst zoals de overeenkomst 
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inzake overheidsopdrachten (gpa) het 
meest geschikte middel is om Europese 
ondernemingen concurrentieneutraliteit te 
garanderen met betrekking tot toegang tot 
de markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau; verzoekt de 
Commissie bijgevolg haar inspanningen 
voort te zetten om de ambitieuze gpa af te 
sluiten;

inzake overheidsopdrachten (gpa) een
middel is om Europese ondernemingen 
concurrentieneutraliteit te garanderen met 
betrekking tot toegang tot de markt voor 
overheidsopdrachten op internationaal 
niveau; verzoekt de Commissie bijgevolg 
haar inspanningen voort te zetten om de 
ambitieuze gpa af te sluiten; wijst erop dat 
in de preambule en in artikel V van de 
gpa wordt erkend dat 
ontwikkelingslanden een speciale en 
verschillende behandeling moeten 
krijgen;

Or. en

Amendement 9
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat, afgezien van de EVA-
landen (Noorwegen, Liechtenstein en 
IJsland, geen enkele andere partij in de
gpa aan de verzoeken van de Commissie 
inzake regelingen voor 
overheidsopdrachten in de gpa heeft 
kunnen voldoen;

Or. en

Amendement 10
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de Europese markt 
voor overheidsopdrachten wereldwijd nog 

3. is van mening dat de Europese markt 
voor overheidsopdrachten wereldwijd nog 
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steeds de meest open markt voor 
overheidsopdrachten is; 

steeds de meest open markt voor 
overheidsopdrachten is; is van mening dat 
het algemene beginsel betreffend een 
open EU-markt voor overheidsopdrachten 
gehandhaafd moet worden; meent echter 
dat daarbij rekening moet worden 
gehouden met de belangen van EU-
ondernemingen op de interne markt en op 
de markten van derde landen; 

Or. pl

Amendement 11
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de Europese markt 
voor overheidsopdrachten wereldwijd nog 
steeds de meest open markt voor 
overheidsopdrachten is;

3. is van mening dat de Europese markt 
voor overheidsopdrachten wereldwijd nog 
steeds de meest open markt voor 
overheidsopdrachten is; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide statistiek voor 
te leggen, waaruit blijkt welk aandeel 
aanbieders uit derde landen hebben in de 
openbare-aanbestedingsmarkten voor 
goederen en diensten van de 27 EU-
lidstaten en om welke bedragen het in 
totaal gaat;

Or. en

Amendement 12
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de 22 waarnemerstaten 
in het gpa-comité op aan het proces van 
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toetreding tot de gpa te versnellen;  dringt 
er met name bij de minst ontwikkelde 
landen (MOL) op aan opnieuw te 
overwegen om speciale onderhandelingen 
met het oog op de toetreding tot de gpa te 
gaan voeren; 

Or. en

Amendement 13
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat onze internationale 
partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten nog niet geopend 
hebben voor bedrijven uit de EU zoals de 
interne markt van de EU openstaat voor 
bedrijven uit derde landen; betreurt het ten 
zeerste dat onze belangrijkste 
handelspartners bij overheidsopdrachten 
praktijken hanteren die discrimineren 
tegen EU-leveranciers die zich inschrijven 
op openbare aanbestedingen in derde 
landen;

4. stelt vast dat onze internationale partners 
hun interne markten voor 
overheidsopdrachten op een andere 
manier geopend hebben voor bedrijven uit 
de EU dan de interne markt van de EU is 
geopend voor bedrijven uit derde landen; is 
ingenomen met de specifieke maatregelen 
die sommige gpa-partnerlanden hebben 
vastgesteld met betrekking tot de positieve 
discriminatie van hun midden- en 
kleinbedrijf (mkb) en verzoekt de 
Commissie een soortgelijke Europese 
wettelijke mkb-maatregel in te dienen; 
verwelkomt het accent dat de Commissie 
legt op fair trade-producten in 
overheidsopdrachten en verzoekt de 
Commissie in de gpa-onderhandelingen 
specifieke fair trade-maatregelen voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 14
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat onze internationale 
partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten nog niet geopend 
hebben voor bedrijven uit de EU zoals de 
interne markt van de EU openstaat voor 
bedrijven uit derde landen; betreurt het ten 
zeerste dat onze belangrijkste 
handelspartners bij overheidsopdrachten 
praktijken hanteren die discrimineren 
tegen EU-leveranciers die zich inschrijven 
op openbare aanbestedingen in derde 
landen;

4. stelt vast dat onze internationale partners 
hun interne markten voor 
overheidsopdrachten niet geopend hebben 
voor bedrijven uit de EU zoals de interne 
markt van de EU openstaat voor bedrijven 
uit derde landen;

Or. en

Amendement 15
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat onze internationale 
partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten nog niet geopend 
hebben voor bedrijven uit de EU zoals de 
interne markt van de EU openstaat voor 
bedrijven uit derde landen; betreurt het ten 
zeerste dat onze belangrijkste 
handelspartners bij overheidsopdrachten 
praktijken hanteren die discrimineren tegen 
EU-leveranciers die zich inschrijven op 
openbare aanbestedingen in derde landen; 

4. betreurt het dat onze internationale 
partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten nog niet geopend 
hebben voor bedrijven uit de EU zoals de 
interne markt van de EU openstaat voor 
bedrijven uit derde landen; betreurt het ten 
zeerste dat onze belangrijkste 
handelspartners bij overheidsopdrachten 
praktijken hanteren die discrimineren tegen 
EU-leveranciers die zich inschrijven op
openbare aanbestedingen in derde landen; 
betreurt het dat enkele van de 
belangrijkste handelspartners (waaronder 
gpa-leden) protectionistische maatregelen 
nemen op het gebied van de 
overheidsopdrachten;

Or. en
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Amendement 16
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie er niet 
langer op aan te dringen dat 
handelspartners 
aanbestedingshoofdstukken in lopende 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten en 
economische 
partnerschapsovereenkomsten opnemen 
als deze partners dat niet wensen;

Or. en

Amendement 17
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
meer te doen om ervoor te zorgen dat het 
Europese mkb een grotere rol gaat spelen 
op de markt voor overheidsopdrachten op 
internationaal niveau, en om zich meer 
inspanningen te getroosten om 
discriminatie van het Europese mkb te 
voorkomen door de specifieke 
maatregelen af te stemmen op de 
desbetreffende bepalingen waarover 
sommige gpa-leden (zoals Canada en de 
VS) beschikken; wijst erop dat 
maatregelen waarmee de transparantie en 
de toegang tot nationale markten voor 
overheidsopdrachten wordt verbeterd, de 
toegang van het mkb tot dit soort markten 
vergemakkelijken; 
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Or. en

Amendement 18
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie er niet 
langer op aan te dringen dat 
handelspartners in lopende 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten en 
economische 
partnerschapsovereenkomsten afspreken 
geen mkb-gerelateerde bepalingen in hun 
respectieve beleid inzake 
overheidsopdrachten op te nemen of deze 
daarin te schrappen;

Or. en

Amendement 19
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt erg veel vertrouwen in het beginsel 
van wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie te overwegen de toegang tot 
delen van de EU-markt voor 
overheidsopdrachten te beperken voor 
handelspartners die voordeel halen uit de 
openheid van de EU-markt, maar geen 
bereidheid tonen hun eigen markten open 
te stellen voor bedrijven uit de EU, om zo 
onze partners aan te sporen Europese 
bedrijven gelijke voorwaarden voor 

5. stelt erg veel vertrouwen in het beginsel 
van wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten;
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markttoegang te bieden.

Or. en

Amendement 20
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt erg veel vertrouwen in het beginsel 
van wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie te overwegen de toegang tot 
delen van de EU-markt voor 
overheidsopdrachten te beperken voor 
handelspartners die voordeel halen uit de 
openheid van de EU-markt, maar geen 
bereidheid tonen hun eigen markten open 
te stellen voor bedrijven uit de EU, om zo 
onze partners aan te sporen Europese 
bedrijven gelijke voorwaarden voor 
markttoegang te bieden. 

5. is sterk gekant tegen protectionistische 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten op mondiaal niveau 
en stelt erg veel vertrouwen in het beginsel 
van wederkerigheid en evenredigheid op 
dat gebied; verzoekt de Commissie te 
overwegen de toegang tot delen van de 
EU-markt voor overheidsopdrachten naar 
evenredigheid te beperken voor 
handelspartners die voordeel halen uit de 
openheid van de EU-markt, maar geen 
bereidheid tonen hun eigen markten open 
te stellen voor bedrijven uit de EU, om zo 
onze partners aan te sporen Europese 
bedrijven gelijke en evenredige 
voorwaarden voor markttoegang te bieden.

Or. en

Amendement 21
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt erg veel vertrouwen in het beginsel 
van wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie te overwegen de toegang tot 
delen van de EU-markt voor 

5. stelt vertrouwen in het beginsel van 
wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten voor ontwikkelde 
landen; verzoekt de Commissie te 
overwegen de toegang tot delen van de 
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overheidsopdrachten te beperken voor 
handelspartners die voordeel halen uit de 
openheid van de EU-markt, maar geen 
bereidheid tonen hun eigen markten open 
te stellen voor bedrijven uit de EU, om zo 
onze partners aan te sporen Europese 
bedrijven gelijke voorwaarden voor 
markttoegang te bieden. 

EU-markt voor overheidsopdrachten te 
beperken voor handelspartners uit 
ontwikkelde landen die voordeel halen uit 
de openheid van de EU-markt, maar geen 
bereidheid tonen hun eigen markten open 
te stellen voor bedrijven uit de EU, om zo 
onze partners aan te sporen Europese 
bedrijven gelijke voorwaarden voor 
markttoegang te bieden.

Or. en

Amendement 22
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de bepalingen van de 
artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG; verzoekt de lidstaten de 
mogelijkheid om de Commissie op de 
hoogte te stellen van problemen die hun 
ondernemingen bij de toegang tot de 
markten van derde landen ondervinden, 
volledig uit te buiten en verzoekt de 
Commissie doeltreffende maatregelen te 
nemen om te waarborgen dat EU-
ondernemingen een echte toegang krijgen 
tot de markten van derde landen;

Or. pl

Amendement 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
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zorgen dat  in de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA), waarover 
opnieuw wordt onderhandeld, een 
clausule wordt opgenomen, die de 
Europese Unie de mogelijkheid biedt om 
bij de toewijzing van overheidsopdrachten 
voorrang te geven aan het MKB, naar 
analogie van de voorschriften die reeds 
door andere staten, die partij zijn in deze 
overeenkomst, worden toegepast;  

Or. fr

Amendement 24
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst er in het kader van de EU-
verplichtingen op het gebied van de 
internationale overheidsopdrachten voorts 
op, dat de mechanismen ter bestrijding 
van corruptie op het gebied van de 
overheidsopdrachten moeten worden 
versterkt en vestigt er de aandacht op, dat 
er vooral op moeten worden gelet, dat 
transparantie en billijkheid bij de 
besteding van openbare fondsen worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 25
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. wijst erop dat een selectief 
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beleid inzake overheidsopdrachten uit 
hoofde van het internationale recht, dus 
ook van de GATT/WTO-overeenkomst, is 
toegestaan;

Or. en

Amendement 26
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te bestuderen om groene 
overheidsopdrachten te gebruiken als 
instrument ter bevordering van duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 27
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om 
bepalingen met betrekking tot de naleving 
van, in verdragen en internationale 
overeenkomsten neergelegde 
fundamentele 
mensenrechtenverplichtingen op te nemen 
in overeenkomsten inzake 
overheidsopdrachten die met 
internationale partners worden 
aangegaan;; 

Or. en
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