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Amendement 1
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor 
overheidsopdrachten van essentieel 
belang is ter bevordering van de interne 
markt, teneinde innovatie aan te 
moedigen, om een hoog niveau van 
milieu- en klimaatbescherming alsmede 
sociale integratie in de gehele EU te 
stimuleren en om een optimale waarde 
voor overheidsinstellingen, burgers, 
bedrijfsleven en belastingbetalers te 
creëren,

Or. en

Amendement 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om te komen met 
een methodische herziening van de
overheidsopdrachten die meer eenvoud, 
flexibiliteit, transparantie en 
rechtszekerheid in de sector zal brengen en 
zo veelvuldige aanpassingen in de 
toekomst overbodig zal maken, die de 
belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten 
en administratieve lasten voor de 
deelnemers, welke op hun beurt weer de 
toegang van KMO's tot 
overheidscontracten aanzienlijk en 
onevenredig beperken; vraagt de 
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Commissie ook te komen met niet-
wetgevingsinitiatieven die de herziening 
moeten begeleiden, zoals een platform 
voor de uitwisseling van optimale 
praktijken tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 3
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken; vraagt de 
lidstaten in het bijzonder om volledige 
uitvoering van de Europese gedragscode 
om openbare aanbestedingen 
toegankelijker te maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen, fouten
bij de omzetting van EU-recht in 
nationale wetgeving en het risico van 
oneerlijke handelspraktijken beperkt, en 
zo veelvuldige aanpassingen in de 
toekomst overbodig zal maken, die de 
belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten 
en administratieve lasten voor de 
deelnemers, welke op hun beurt weer de 
toegang van KMO's tot 
overheidscontracten aanzienlijk en 
onevenredig beperken;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen, fouten
bij de omzetting van EU-recht in 
nationale wetgeving en het risico van 
oneerlijke handelspraktijken beperkt, en 
zo veelvuldige aanpassingen in de 
toekomst overbodig zal maken, die de 
belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten 
en administratieve lasten voor de 
deelnemers, welke op hun beurt weer de 
toegang van KMO's tot 
overheidscontracten aanzienlijk en 
onevenredig beperken;



PE464.983v01-00 6/31 AM\867871NL.doc

NL

Or. lt

Amendement 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om te komen met 
een doorwrochte en diepgaande 
herziening van de bestaande richtlijnen
met betrekking tot overheidsopdrachten die 
de procedures moet vereenvoudigen en die 
de flexibiliteit, transparantie en zekerheid 
voor beide partijen die bij een opdracht 
zijn betrokken moet vergroten en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

Or. en

Amendement 7
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 

1. dringt bij de Commissie aan op 
voorlegging van een gedegen 
wetgevingsinitiatief met betrekking tot 
overheidsopdrachten dat voor flexibiliteit, 
transparantie en rechtszekerheid zal 
zorgen en zo veelvuldige aanpassingen in 
de toekomst overbodig zal maken, die de 
belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten 
en administratieve lasten voor de 
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welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

deelnemers, welke op hun beurt weer de 
toegang van KMO's tot 
overheidscontracten aanzienlijk en 
onevenredig beperken;

Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 
veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedetailleerd en uitputtend 
wetgevingsinitiatief met betrekking tot 
overheidsopdrachten dat meer flexibiliteit, 
transparantie en zekerheid in de sector zal 
brengen en zo veelvuldige aanpassingen in 
de toekomst overbodig zal maken, die de 
belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten 
en administratieve lasten voor de 
deelnemers, welke op hun beurt weer de 
toegang van KMO's tot 
overheidscontracten aanzienlijk en 
onevenredig beperken;

Or. lt

Amendement 9
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer flexibiliteit, transparantie en 
zekerheid in de sector zal brengen en zo 

1. vraagt de Commissie om voorlegging 
van een gedegen wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat 
meer innovatie, flexibiliteit, transparantie 
en zekerheid in de sector zal brengen en zo 
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veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

veelvuldige aanpassingen in de toekomst 
overbodig zal maken, die de belangrijkste 
oorzaak zijn van hoge kosten en 
administratieve lasten voor de deelnemers, 
welke op hun beurt weer de toegang van 
KMO's tot overheidscontracten aanzienlijk 
en onevenredig beperken;

Or. da

Amendement 10
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat het doel van deze 
hervorming de terugkeer dient te zijn naar 
het oorspronkelijke doel van de openbare 
aanbesteding, d.w.z. te zorgen voor 
concurrentie op de markt en een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding; is van oordeel 
dat de huidige voorschriften een 
werkelijke concurrentie op de markt 
kunnen belemmeren als gevolg van 
onvoorziene obstakels die ontstaan door 
omvangrijke administratieve regels en 
procedures en die in het bijzonder KMO's 
ervan afhouden aan openbare 
aanbestedingen deel te nemen;

Or. en

Amendement 11
Tiziano Motti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het op een op 
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concurrentie gebaseerde interne markt 
noodzakelijk is de mogelijkheid uit te 
sluiten dat beursgenoteerde bedrijven 
en/of bedrijven die door dergelijke 
bedrijven gecontroleerd worden of 
hieraan verbonden zijn als 
publiekrechtelijke lichamen worden 
geaccepteerd, aangezien zij niet voldaan 
aan de eis ten aanzien van een niet-
industrieel/niet-commercieel karakter 
waaraan een publiekrechtelijk lichaam 
dient te voldoen;

Or. it

Amendement 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat een intensievere dialog 
tussen openbare aanbesteders en 
potentiële inschrijvers ook zonder 
compromissen te sluiten over 
transparantie, niet-discriminatie en 
concurrentie tot betere resultaten zal 
leiden en vraagt de Commissie de 
mogelijkheden te onderzoeken om dit deel 
van het aanbestedingsproces te laten 
uitmaken:

Or. en

Amendement 13
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. constateert dat het beleid inzake 
overheidsopdrachten in de eerste plaats 
een doeltreffend gebruik van de financiële 
middelen door de lidstaten dient te 
garanderen en optimale resultaten in 
termen van overheidsopdrachten moet 
bereiken dank zij de toepassing van 
duidelijke, transparante en flexibele 
criteria;

Or. lt

Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de meerderheid van 
openbare aanbestedingen wordt gegund 
aan bedrijven uit dezelfde lidstaten en 
dringt aan op de instelling van een 
werkelijk de gehele EU omspannende 
markt voor overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 15
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
prioriteit te geven aan de 
ontbureaucratisering en vereenvoudiging 
van de verschillende procedures voor 
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overheidsopdrachten, zowel in termen van 
de vermindering van het totale aantal 
procedures als het stroomlijnen van de 
afloop van de respectieve procedures; is 
van oordeel dat een open mededinging de 
hoeksteen van overheidsopdrachten moet 
blijven, maar dat een vereenvoudiging 
moet plaatsvinden, met name door meer 
gebruik te maken van op functionaliteit 
gebaseerde toekenningscriteria, in plaats 
van te ver gedetailleerde technische 
specificaties, zodat aan de potentiële 
leveranciers wordt overgelaten welke 
specifieke methoden, materialen, 
technieken, enz. moeten worden gebruikt; 
is verder van mening dat de 
administratieve lasten kunnen worden 
verlicht door een hogere mate van 
gelijktijdige beoordeling van selectie- en 
toekenningscriteria toe te staan en 
flexibiliteit te tonen in gevallen waarin 
niet wordt voldaan aan eisen t.a.v. het 
formaat, door bij voorbeeld inschrijvers 
toe te staan achteraf ontbrekende 
formulieren voor te leggen; constateert 
dat vooral KMO's gebukt gaan onder een 
gebrek aan flexibiliteit en soms 
gediskwalificeerd worden op grond van
geringe en niet-opzettelijke 
procedurefouten;

Or. en

Amendement 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wenst dat bij overheidsopdrachten 
wordt uitgegaan van het principe "think 
small first", waardoor de 
gunningsprocedures toegankelijker 
worden voor KMO's; verlangt dat bij de 
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herziening rekening wordt gehouden met 
de Europese gedragscode om openbare 
aanbestedingen toegankelijker te maken 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 17
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om doeltreffende maatregelen ter 
verbetering van de toegang van KMO's tot 
openbare aanbestedingen en wijst erop 
dat een vereenvoudiging van de 
procedures de sleutel tot dat doel vormt;

Or. en

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
waaronder opneming van specifieke 
bepalingen in de toekomstige richtlijn 
inzake overheidsopdrachten, om ervoor te 
zorgen dat ten minste 50% van de 
administratieve verrichtingen in verband 
met overheidsaanschaffingen bij zowel de 
EU-instellingen als de lidstaten 
elektronisch plaatsvinden, overeenkomstig 
de verplichting die de lidstaten in 2005 in 
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Manchester op de ministersconferentie 
over "e-overheid" zijn aangegaan;

Or. ro

Amendement 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt er verder bij de 
Commissie op aan in een onderzoek in de 
27 lidstaten het percentage 
grensoverschrijdende biedingen te 
bepalen om de relevantie van de huidige 
drempels te beoordelen en deze eventueel 
op te trekken om grensoverschrijdend 
bieden aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. erkent dat het huidige 
onderscheid tussen "A"- en "B"-diensten 
achterhaald is omdat sommige "B"-
diensten van grensoverschrijdend belang 
zijn, bij voorbeeld vervoer over water en 
spoor, wervings- en veiligheidsdiensten; 
verzoekt de Commissie dan ook bij haar 
herziening van de voorschriften voor 
overheidsopdrachten de bijlagen te 
veranderen; is echter van mening dat 
kerndiensten op sociaal gebied "B"-
diensten moeten blijven waarop de 
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voorschriften voor overheidsopdrachten 
van de EU niet van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten 
kunnen dienen als aanjagers van innovatie 
en efficiënt energiegebruik en steunt de 
stappen die ervoor moeten zorgen dat de 
overheid bij haar gunningscriteria voor 
contracten rekening houdt met deze 
gebieden, en onderstreept het belang van 
dialoog en wederzijds begrip tussen het 
publiek en O&O-sectoren;

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten 
kunnen dienen als aanjagers van innovatie, 
efficiënt energiegebruik en andere 
onderwerpen van kernbeleidsgebieden 
zoals omschreven in de EU 2020-strategie 
en steunt de stappen die ervoor moeten 
zorgen dat de overheid bij haar 
gunningscriteria voor contracten rekening 
houdt met deze gebieden; onderstreept 
echter dat het belangrijk is daarbij de 
extra administratiekosten die dit voor het 
bedrijfsleven en de overheidsautoriteiten 
kan veroorzaken, in het oog te houden en 
is van mening dat eventuele maatregelen 
vooraf moeten worden gegaan door goede 
effectbeoordelingen en individuele KMO-
tests ter voorkoming van te veel 
bureaucratie;

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten 
kunnen dienen als aanjagers van innovatie 

2. vraagt nadrukkelijk de aandacht voor 
de cruciale rol die overheidsopdrachten 
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en efficiënt energiegebruik en steunt de 
stappen die ervoor moeten zorgen dat de 
overheid bij haar gunningscriteria voor 
contracten rekening houdt met deze 
gebieden, en onderstreept het belang van 
dialoog en wederzijds begrip tussen het 
publiek en O&O-sectoren;

moeten spelen als aanjagers van innovatie, 
in het bijzonder op het gebied van een 
efficiënt energiegebruik; steunt daarom de 
stappen die ervoor moeten zorgen dat de 
overheid bij haar gunningscriteria voor 
contracten rekening houdt met deze 
gebieden, en onderstreept het belang van 
dialoog en wederzijds begrip tussen het 
publiek en O&O-sectoren;

Or. en

Amendement 23
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten 
kunnen dienen als aanjagers van innovatie 
en efficiënt energiegebruik en steunt de 
stappen die ervoor moeten zorgen dat de 
overheid bij haar gunningscriteria voor 
contracten rekening houdt met deze 
gebieden, en onderstreept het belang van 
dialoog en wederzijds begrip tussen het 
publiek en O&O-sectoren;

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten 
kunnen dienen als aanjagers van innovatie 
en efficiënt energiegebruik en de markt 
voor duurzame producten en diensten kan 
stimuleren; steunt de stappen die ervoor 
moeten zorgen dat de overheid bij haar 
gunningscriteria voor contracten rekening 
houdt met deze gebieden, en onderstreept 
het belang van dialoog en wederzijds 
begrip tussen het publiek en O&O-
sectoren;

Or. en

Amendement 24
Tiziano Motti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van oordeel dat toekomstige EU-
wetgeving inzake overheidsopdrachten 
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rekening moet houden met de uiterst 
belangrijke rol van bedrijven die diensten 
van algemeen economisch belang leveren, 
overeenkomstig de geest van artikel 14 
VWEU en Protocol 26 bij het Verdrag van 
Lissabon, en meent dat invoering van te 
hoog gestelde eisen de vrijheid van de 
aanbestedende diensten om dergelijke 
diensten te organiseren in gevaar zou 
kunnen brengen;

Or. it

Amendement 25
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat, met het oog op de 
verbetering van het commerciële milieu 
en met name de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten, de concurrentie 
zich op voet van gelijkheid in de gehele 
EU moet kunnen afspelen;

Or. lt

Amendement 26
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. constateert dat de invoering van 
bindende voorschriften voor innovatie en 
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract 

Schrappen
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het risico van een beperking van de 
concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

Or. en

Amendement 27
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. constateert dat de invoering van 
bindende voorschriften voor innovatie en 
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract 
het risico van een beperking van de 
concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

Schrappen

Or. da

Amendement 28
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. constateert dat de invoering van 
bindende voorschriften voor innovatie en 
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract 
het risico van een beperking van de 
concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 29
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. constateert dat de invoering van
bindende voorschriften voor innovatie en
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract 
het risico van een beperking van de 
concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

3. maant de Commissie echter geen 
nieuwe criteria in de praktijk te brengen 
op een wijze die aanleiding zou geven tot 
nieuwe administratieve lasten, bindende 
voorschriften of extreem gedetailleerde 
technische specificaties; meent dat een 
overschakeling op levenscycluskosten het 
meeste potentieel biedt om een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding te bereiken en 
ervoor te zorgen dat doelen van het 
overheidbeleid worden gehaald, met name 
met betrekking tot de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract;

Or. en

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. constateert dat de invoering van 
bindende voorschriften voor innovatie en 
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over de energieprestaties van 
het onderwerp van een overheidscontract 
het risico van een beperking van de 
concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

3. constateert dat de invoering van 
bindende voorschriften voor innovatie en 
extreem gedetailleerde technische 
specificaties over, bij voorbeeld, de 
energieprestaties van het onderwerp van 
een overheidscontract het risico van een 
beperking van de concurrentie en de keuze 
van de aanbestedende diensten in zich 
bergen;

Or. en
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Amendement 31
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat eisen ten aanzien van 
de "beste beschikbare technologie" en 
een efficiënt energiegebruik moeten 
worden onderworpen aan een op 
waardevermindering gebaseerde
kosten/batenanalyse;

Or. en

Amendement 32
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten 
van energie-efficiënte producten of 
diensten en de regels voor 
overheidsopdrachten die voorschrijven om 
bij de gunning van contracten uit te gaan 
van het "laagste prijs"- criterium, maar
denkt dat er eenvoudiger regels kunnen 
worden ingevoerd waarmee de 
aanbestedende diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. sluit zich aan bij de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari 2011 
waarin de lidstaten wordt gevraagd bij 
overheidsopdrachten vanaf 1 januari 
2010 rekening te houden met normen 
voor een efficiënt energiegebruik; 
onderstreept dat de aanloopkosten van 
energie-efficiënte en duurzame producten 
of diensten worden gecompenseerd door 
lagere bedrijfs-, onderhouds- of 
verwijderingskosten; benadrukt dat 
invoering bij overheidsopdrachten van de 
benadering die rekening houdt met de 
levenscycluskosten de overheid 
aanzienlijke besparingen zal kunnen 
opleveren; denkt dat er eenvoudiger regels 
kunnen worden ingevoerd waarmee de 
aanbestedende diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
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product of dienst kunnen afzetten; verzoekt 
de Commissie na te gaan of het zin heeft 
voor de lidstaten verplichte doelstellingen 
voor groen aanbesteden in te voeren;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten; beveelt 
de Commissie met het oog hierop aan het 
model te volgen van Richtlijn 2009/33/EG 
inzake de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen, waarmee 
de overheidsautoriteiten als 
evaluatiecriterium in 
aanbestedingsprocedures gebruik kunnen 
maken van de totale kosten welke 
gegenereerd worden door het 
voertuiggebruik gedurende een normale 
gebruiksperiode, en niet alleen moeten 
uitgaan van de oorspronkelijke 
aanschaffingsprijs; 

Or. ro
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Amendement 34
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de huidige regels voor 
overheidsopdrachten die voorschrijven om 
bij de gunning van contracten uit te gaan 
van het "laagste prijs"- criterium, denkt dat 
er eenvoudiger regels moeten worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten; beveelt 
aan het beginsel "laagste prijs", dat 
innovatieve oplossingen in de weg kan 
staan, te vervangen door het uitgangspunt 
"economisch meest voordelig" en raadt in 
dit verband aan rekening te houden met 
kwaliteitsaspecten en de kosten gedurende 
de gehele levenscyclus van diensten, 
goederen of werkzaamheden;

Or. en

Amendement 35
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 

4. erkent dat er op het eerste gezicht een 
conflict lijkt te bestaan tussen de hoogte 
van de aanloopkosten van energie-
efficiënte producten of diensten en de 
regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
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eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

prijs"- criterium; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
informatie over de beste praktijken wordt 
uitgewisseld en vereenvoudigde in te 
voeren waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten, d.w.z. 
bij de beoordeling van elke aanbieding 
rekening met de levenscycluskosten te 
houden;

Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar vraagt de 
Commissie om regels vast te stellen
waarmee de aanbestedende diensten 
criteria zouden kunnen toepassen voor de 
economisch gezien meest voordelige 
bieding, d.w.z. waarmee zij de kosten 
tegen de energiebesparingsmogelijkheden 
van een product of dienst kunnen afzetten;

Or. lt

Amendement 37
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar vraagt de 
Commissie om regels vast te stellen
waarmee de aanbestedende diensten 
criteria zouden kunnen toepassen voor de 
economisch gezien meest voordelige 
bieding, d.w.z. waarmee zij de kosten 
tegen de energiebesparingsmogelijkheden 
van een product of dienst kunnen afzetten;

Or. lt

Amendement 38
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het "laagste 
prijs"- criterium, maar denkt dat er 
eenvoudiger regels kunnen worden 
ingevoerd waarmee de aanbestedende 
diensten de kosten tegen de 
energiebesparingsmogelijkheden van een 
product of dienst kunnen afzetten;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan 
tussen de hoogte van de aanloopkosten van 
energie-efficiënte producten of diensten en 
de regels voor overheidsopdrachten die 
voorschrijven om bij de gunning van 
contracten uit te gaan van het criterium 
van de economisch meest verantwoorde 
prijs, maar denkt dat er eenvoudiger regels 
kunnen worden ingevoerd waarmee de 
aanbestedende diensten de totale kosten 
tegen de energiebesparingsmogelijkheden
van een product of dienst kunnen afzetten;

Or. de
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Amendement 39
Tiziano Motti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat voorschriften inzake 
overheidscontracten voor openbare 
nutsdiensten niet langer nodig zijn in 
sectoren die volledige geliberaliseerd zijn, 
zoals postdiensten, waar de 
concurrentiedruk als gevolg van het 
wegvallen van alle speciale of exclusieve 
rechten zorgt voor de noodzakelijke 
transparantie en niet-discriminatie in 
contracten voor die activiteit; is van 
oordeel dat in sectoren die volledig open 
staan voor concurrentie toepassing van de 
voorschriften voor overheidscontracten op 
grond van de rechtspositie (publiek of 
privaat) van de dienstverlener zou kunnen 
leiden tot ongerechtvaardigde verschillen 
in behandeling zoals tussen publieke en 
private ondernemingen;

Or. it

Amendement 40
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat een efficiënt 
energiegebruik een verplicht 
gunningscriterium bij 
overheidsopdrachten moet zijn; verzoekt 
de Commissie om duidelijke energie-
efficiëntiecriteria voor te stellen als 
criteria in technische specificaties voor 
overheidsopdrachten;
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Or. en

Amendement 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is er verheugd over dat sommige 
lidstaten het initiatief hebben genomen om 
het US Small Business Innovation
Research (SBIR)- model aan de EU-
context aan te passen door innovatie met 
opdrachten in de pre-commeriële fase te 
steunen en contracten aan te bieden voor de 
oplossing van specifieke, door 
overheidsdiensten omschreven problemen;

5. is er verheugd over dat sommige 
lidstaten het initiatief hebben genomen om 
innovatie met opdrachten in de pre-
commeriële fase te steunen en contracten 
aan te bieden voor de oplossing van 
specifieke, door overheidsdiensten 
omschreven problemen; stelt vast dat 
uitzonderlijk uitgebreide eisen en 
technische voorschriften in het proces 
voor de verlening van overheidopdrachten 
tot een buitensporige administratie 
kunnen leiden, waardoor innovatie wordt 
belemmerd; is van mening dat bij 
overheidsopdrachten in plaats daarvan 
gekeken moet worden naar het 
functioneren en de eindresultaten;

Or. en

Amendement 42
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de Europese markt 
voor overheidsopdrachten meer open staat 
dan de markten in de internationale 
partnerlanden van de EU, hetgeen de 
reden is dat ondernemingen uit de EU 
niet op voet van gelijkheid met 
buitenlandse bedrijven kunnen 
concurreren en moeilijkheden hebben 
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toegang tot de markten van derde landen 
te krijgen; vraagt de Commissie het beleid 
inzake overheidsopdrachten tegenover 
derde landen te onderzoeken om te zorgen 
voor een meer evenwichtige en 
wederzijdse toegang tot Europese en 
buitenlandse aanbestedingsmarkten;

Or. lt

Amendement 43
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. stelt vast dat sommige landen al 
doeltreffende aanbestedingsprocedures 
toepassen die voor transparantie en een 
doeltreffend gebruik van het geld van de 
belastingsbetaler zorgen; vraagt de 
Commissie de beste praktijken van de 
lidstaten op dit gebied te analyseren en de 
meest effectieve principes vast te stellen 
voor de sluiting van contracten voor 
overheidsopdrachten op EU-niveau;

Or. lt

Amendement 44
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die bij de gunning van een contract voor 
een overheidsopdracht het gebruik van
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energie-efficiëntiecriteria moeten worden 
toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering 
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren; benadrukt dat de 
inzet van het beleid voor 
overheidsopdrachten ter ondersteuning 
van EU-beleid ten aanzien van andere 
kernthema's als de klimaatverandering, 
een efficiënt energiegebruik of innovatie, 
ter voorkoming van overregulering van de 
sector voorafgegaan moet worden door 
een goede effectbeoordeling.

energie-efficiëntiecriteria verplicht stellen, 
zonder daarbij in conflict te komen met de 
regels voor een vrije mededinging;
benadrukt dat een dergelijke benadering 
innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod zal stimuleren;

Or. en

Amendement 45
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria moeten worden 
toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering 
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren; benadrukt dat de 
inzet van het beleid voor 
overheidsopdrachten ter ondersteuning 
van EU-beleid ten aanzien van andere 
kernthema's als de klimaatverandering, 
een efficiënt energiegebruik of innovatie, 
ter voorkoming van overregulering van de 
sector voorafgegaan moet worden door 
een goede effectbeoordeling.

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria en 
duurzaamheidscriteria moeten worden 
toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering 
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren;

Or. en
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Amendement 46
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria moeten worden 
toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering 
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren; benadrukt dat de 
inzet van het beleid voor 
overheidsopdrachten ter ondersteuning 
van EU-beleid ten aanzien van andere 
kernthema's als de klimaatverandering, 
een efficiënt energiegebruik of innovatie, 
ter voorkoming van overregulering van de 
sector voorafgegaan moet worden door 
een goede effectbeoordeling.

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria moeten worden 
toegepast; een dergelijke benadering kan 
innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren;

Or. da

Amendement 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria moeten worden 

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor 
overheidsopdrachten een steun in de rug 
moet geven aan de bestaande bepalingen 
die voorschrijven dat bij de gunning van 
een contract voor een overheidsopdracht 
energie-efficiëntiecriteria moeten worden 
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toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren; benadrukt dat de 
inzet van het beleid voor 
overheidsopdrachten ter ondersteuning 
van EU-beleid ten aanzien van andere 
kernthema's als de klimaatverandering, 
een efficiënt energiegebruik of innovatie, 
ter voorkoming van overregulering van de 
sector voorafgegaan moet worden door 
een goede effectbeoordeling.

toegepast, zonder daarbij in conflict te 
komen met de regels voor een vrije 
mededinging; een dergelijke benadering 
kan innovatie en diversifiëring van het 
marktaanbod stimuleren;

Or. en

Amendement 48
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd over het gebruik van e-
aanbestedingen, dat een positieve rol bij 
de verlaging van de kosten en de 
vergroting van de toegankelijkheid van 
aanbestedingsprocedures zal spelen en 
dringt er daarom op aan dat er 
wetgevingsvoorstellen worden genomen 
om het gebruik van e-aanbestedingen, dat 
bij de voorgenomen herziening van de 
voornaamste richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moet worden 
geïntegreerd, uit te breiden en te 
vereenvoudigen, onderstreept het belang 
van open normen en technologische 
neutraliteit om de interoperabiliteit van 
verschillende systemen te waarborgen en 
te voorkomen dat een koper aan de 
goederen of diensten van de verkoper 
vastzit; doet een beroep op de Commissie 
te zorgen voor een werkelijke 
interoperabiliteit tussen de verschillende 
platforms voor e-aanbestedingen die al in 
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de lidstaten in gebruik zijn;

Or. en

Amendement 49
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat bindende EU-
wetgeving inzake ketenaansprakelijkheid 
voor ondernemingen voor een beter 
bedrijfsklimaat voor Europese 
ondernemingen zal kunnen zorgen en in 
combinatie met een ambitieus beleid voor 
overheidsopdrachten groei en 
werkgelegenheid in de EU kan scheppen;

Or. da

Amendement 50
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat het specifieke punt 
van de waarborging van een gelijke 
behandeling en een eerlijke concurrentie 
op de markten voor overheidsopdrachten 
in de EU en in derde landen met spoed 
meer beleidsaandacht nodig heeft, vooral 
gezien de huidige problemen met de 
toegang tot markten van de 
overheidssector in derde landen, de trage 
vorderingen bij de onderhandelingen over 
de herziening van de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA) van de WTO 
en de klaarblijkelijke aarzeling van een 
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groot aantal landen om zich bij de GPA 
aan te sluiten;

Or. en


