
AM\868916NL.doc PE466.987v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2011/2048(INI)

31.5.2011

AMENDEMENTEN
1 - 51

Ontwerpadvies
Ramona Nicole Mănescu
(PE464.809v01-00)

inzake modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten
(2011/2048(INI))



PE466.987v01-00 2/29 AM\868916NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\868916NL.doc 3/29 PE466.987v01-00

NL

Amendement 1
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en innovatie, 
de overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid;

1. stelt zich op het standpunt dat 
transparante en geloofwaardige 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in zeer grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en innovatie;
verzoekt de Commissie na te gaan of bij 
bepaalde opdrachten en sectoren het 
criterium van het economisch gunstigste 
aanbod wel moet worden toegepast, 
aangezien de laagste prijs bij het 
nastreven van politieke doelen als 
innovatiebevordering en doelmatig 
middelengebruik geen optimaal criterium 
is;

Or. lt

Amendement 2
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en 
innovatie, de overkoepelende 
doelstellingen van het cohesiebeleid;

1. stelt zich op het standpunt dat 
transparante en geloofwaardige 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in zeer grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en innovatie;
verzoekt de Commissie na te gaan of bij 
bepaalde opdrachten en sectoren het 
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criterium van het economisch gunstigste 
aanbod wel moet worden toegepast, 
aangezien de laagste prijs bij het 
nastreven van politieke doelen als 
innovatiebevordering en doelmatig 
middelengebruik geen optimaal criterium 
is;

Or. lt

Amendement 3
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en innovatie, 
de overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid;

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name duurzame groei en 
innovatie, de overkoepelende 
doelstellingen van het cohesiebeleid; wijst 
erop dat de gunning van 
overheidsopdrachten niet op basis van de 
laagste prijs moet plaatsvinden, maar uit 
moet gaan van het duurzame en 
voordeligste aanbod, met inbegrip van de 
levenscycluskosten;

Or. en

Amendement 4
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name groei en innovatie, 
de overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid;

1. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in grote mate 
bepalend zijn voor de doeltreffendheid van 
overheidsuitgaven en voor het effect dat 
publieke investeringen sorteren op de 
economie, en met name duurzame groei en 
innovatie, de overkoepelende 
doelstellingen van het cohesiebeleid; wijst 
erop dat de gunning van 
overheidsopdrachten niet op basis van de 
laagste prijs moet plaatsvinden, maar uit 
moet gaan van het duurzame en 
voordeligste aanbod, met inbegrip van de 
levenscycluskosten;

Or. en

Amendement 5
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt dat de Commissie de lidstaten 
één enkel standaardmodel moet 
voorstellen, teneinde het wettelijk kader 
voor overheidsopdrachten te 
harmoniseren;

Or. ro

Amendement 6
Peter Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat lokale en regionale 
aanbestedende diensten een leidende rol 
moeten spelen bij de herziening van de 
Europese regelgeving betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en dat zij 
daarbij meer autonomie moeten krijgen om 
te bepalen waarvoor zij aanbestedingen 
nodig achten, omdat 
overheidsinvesteringen meer en meer 
gedecentraliseerd plaatsvinden en twee 
derde van de investeringen wordt verricht 
door lagere overheden;

2. is van mening dat bij de herziening van 
de Europese regelgeving betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten 
bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de gevolgen voor de 
lokale en regionale aanbestedende diensten 
en dat zij daarbij meer autonomie moeten 
krijgen om te bepalen waarvoor zij 
aanbestedingen nodig achten, omdat 
overheidsinvesteringen meer en meer 
gedecentraliseerd plaatsvinden en twee 
derde van de investeringen wordt verricht 
door lagere overheden;

Or. de

Amendement 7
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat lokale en regionale 
aanbestedende diensten een leidende rol 
moeten spelen bij de herziening van de 
Europese regelgeving betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en dat zij 
daarbij meer autonomie moeten krijgen om 
te bepalen waarvoor zij aanbestedingen 
nodig achten, omdat 
overheidsinvesteringen meer en meer 
gedecentraliseerd plaatsvinden en twee 
derde van de investeringen wordt verricht 
door lagere overheden;

2. is van mening dat lokale en regionale 
aanbestedende diensten een leidende rol 
moeten spelen bij de herziening van de 
Europese regelgeving betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en dat zij 
daarbij meer autonomie en flexibiliteit
moeten krijgen om te bepalen waarvoor zij 
aanbestedingen nodig achten, omdat 
overheidsinvesteringen meer en meer 
gedecentraliseerd plaatsvinden en twee 
derde van de investeringen wordt verricht 
door lagere overheden;

Or. de

Amendement 8
Georgios Stavrakakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat een 
vereenvoudigd procedureel kader voor de 
gunning van betrekkelijk kleine 
opdrachten door plaatselijke en regionale 
aanbestedende diensten tot verlichting 
van de administratieve lasten kan leiden 
waar deze nu juist onevenredig zwaar 
zijn; wijst er wel op dat een vereenvoudigd 
procedureel kader niet ten koste mag 
gaan van transparantie en verantwoord 
financieel beheer;

Or. en

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat ondersteuning 
van de lagere overheden in hun functie 
van aanbestedende dienst nodig is om te 
voorkomen dat Europees geld door 
vertragingen verloren gaat en om de 
opnamecapaciteit voor middelen uit de 
structuurfondsen te verhogen; stelt dat bij 
zorgvuldige verwezenlijking hiervan de 
plaatselijke en regionale aanbestedende 
diensten aangespoord kunnen worden om 
versnelde gunningsprocedures toe te 
passen, om te voorkomen dat projecten, 
en met name grote overheidsprojecten in 
het gedrang komen;

Or. ro
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Amendement 10
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op ruimere toegang tot 
duidelijke informatie over de Europese 
regelgeving inzake overheidsopdrachten 
voor volksvertegenwoordigers, 
ambtenaren en deskundigen op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau 
en op nauwe samenwerking tussen deze 
actoren;

Or. en

Amendement 11
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat kmo's een geweldig 
potentieel bieden voor het scheppen van 
arbeidsplaatsen, groei en innovatie en 
dringt daarom aan op extra maatregelen 
om deelname van kmo's aan 
overheidsaanbestedingen te stimuleren;

Or. en

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van groot belang instrumenten 3. acht het van groot belang instrumenten 
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in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, teneinde de doelmatigheid 
van de uitgaven voor de uitvoering van 
programma's die gefinancierd worden uit 
de instrumenten van het cohesiebeleid te 
vergroten;

in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, teneinde de doelmatigheid 
van de uitgaven voor de uitvoering van 
programma's die gefinancierd worden uit 
de instrumenten van het cohesiebeleid te 
vergroten; is van oordeel dat bij 
grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten de intellectuele-
eigendomsaspecten volstrekt duidelijk 
moeten zijn;

Or. ro

Amendement 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van groot belang instrumenten 
in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, teneinde de doelmatigheid 
van de uitgaven voor de uitvoering van 
programma's die gefinancierd worden uit 
de instrumenten van het cohesiebeleid te 
vergroten;

3. acht het van groot belang instrumenten 
in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, met passende mogelijkheden 
voor kmo's om aan grensoverschrijdende 
procedures deel te nemen omwille van het 
behoud van de werkgelegenheid, teneinde 
de doelmatigheid van de uitgaven voor de 
uitvoering van programma's die 
gefinancierd worden uit de instrumenten 
van het cohesiebeleid te vergroten;

Or. ro

Amendement 14
Peter Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van groot belang instrumenten 
in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, teneinde de doelmatigheid 
van de uitgaven voor de uitvoering van 
programma's die gefinancierd worden uit 
de instrumenten van het cohesiebeleid te 
vergroten;

3. acht het van groot belang instrumenten 
in het leven te roepen om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
inzake overheidsopdrachten te 
intensiveren, teneinde bijvoorbeeld de 
doelmatigheid van de uitgaven voor de 
uitvoering van programma's die 
gefinancierd worden uit de instrumenten 
van het cohesiebeleid te vergroten;

Or. de

Amendement 15
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt van de beheersinstanties 
opvallender voorlichtingscampagnes bij 
aanbestedingen en oproepen tot het 
indienen van voorstellen teneinde meer 
potentiële begunstigden aan te trekken 
door de nadruk te leggen op 
cofinancieringsmogelijkheden voor hun 
toekomstige projecten; beklemtoont in dat 
verband dat er in voldoende mate op 
technische bijstand gesteund moet 
worden;

Or. en

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat de noodzaak tot 
kostenvermindering, rechtszekerheid en 
vereenvoudiging van de bepalingen op het 
gebied van overheidsaanbestedingen 
weliswaar zwaarwegend is, maar dat deze 
noodzaak zorgvuldig moet worden 
afgewogen tegen de gevolgen van 
veranderingen voor lokale en regionale 
overheden en kmo's, en dat deze gevolgen 
van begin af aan duidelijk in kaart 
gebracht en beoordeeld moeten worden;

4. wijst erop dat de herziening van de 
procedure moet beantwoorden aan de 
noodzaak van kostenvermindering, 
rechtszekerheid en vereenvoudiging van de 
bepalingen op het gebied van 
overheidsaanbestedingen; deze exercitie en 
het harmonisatieproces moeten gebaseerd 
zijn op een beoordeling van de gevolgen 
van veranderingen voor lokale en regionale 
overheden en kmo's;

Or. it

Amendement 17
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat de noodzaak tot 
kostenvermindering, rechtszekerheid en 
vereenvoudiging van de bepalingen op het 
gebied van overheidsaanbestedingen 
weliswaar zwaarwegend is, maar dat deze 
noodzaak zorgvuldig moet worden 
afgewogen tegen de gevolgen van 
veranderingen voor lokale en regionale 
overheden en kmo's, en dat deze gevolgen 
van begin af aan duidelijk in kaart gebracht 
en beoordeeld moeten worden;

4. is van oordeel dat met de verdere 
ontwikkeling van de Europese regelgeving 
inzake overheidsopdrachten gestreefd 
moet worden naar een eenvoudiger, 
goedkoper en voor kmo's en investeringen 
gunstiger procedure en stelt dan ook vast 
dat de noodzaak tot kostenvermindering, 
rechtszekerheid en vereenvoudiging van de 
bepalingen op het gebied van 
overheidsaanbestedingen weliswaar 
zwaarwegend is, maar dat deze noodzaak 
zorgvuldig moet worden afgewogen tegen 
de gevolgen van veranderingen voor lokale 
en regionale overheden en kmo's, en dat 
deze gevolgen van begin af aan duidelijk in 
kaart gebracht en beoordeeld moeten 
worden;

Or. de
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Amendement 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat de noodzaak tot 
kostenvermindering, rechtszekerheid en 
vereenvoudiging van de bepalingen op het 
gebied van overheidsaanbestedingen 
weliswaar zwaarwegend is, maar dat deze 
noodzaak zorgvuldig moet worden 
afgewogen tegen de gevolgen van 
veranderingen voor lokale en regionale 
overheden en kmo's, en dat deze gevolgen 
van begin af aan duidelijk in kaart gebracht 
en beoordeeld moeten worden;

4. stelt vast dat de noodzaak tot 
kostenvermindering, rechtszekerheid en 
vereenvoudiging van de bepalingen op het 
gebied van overheidsaanbestedingen 
weliswaar zwaarwegend is, maar dat deze 
noodzaak zorgvuldig moet worden 
afgewogen tegen de gevolgen van 
veranderingen voor lokale en regionale 
overheden en kmo's, en dat deze gevolgen 
van begin af aan duidelijk in kaart gebracht 
en beoordeeld moeten worden om de 
bevoegde autoriteiten voor buitensporige 
lasten te behoeden;

Or. fr

Amendement 19
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich met scholing, raadpleging 
en voorlichting tot de lagere overheden en 
kmo's te richten en ook andere 
belanghebbenden daarbij te betrekken om 
te bereiken dat inschrijvers op 
aanbestedingen met kennis van zaken 
deelnemen en dat de foutenfrequentie 
afneemt; 

Or. lt
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Amendement 20
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich met scholing, raadpleging 
en voorlichting tot de lagere overheden en 
kmo's te richten en ook andere 
belanghebbenden daarbij te betrekken om 
te bereiken dat inschrijvers op 
aanbestedingen met kennis van zaken 
deelnemen en dat de foutenfrequentie 
afneemt; 

Or. lt

Amendement 21
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van een geloofwaardig 
"aanbestedingspaspoort" via een 
elektronisch registratiesysteem dat voor 
een bepaalde periode geldig moet zijn, 
waardoor de administratieve lasten voor 
kmo's bij aanbestedingsprocedures 
kunnen afnemen;

Or. en

Amendement 22
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer te doen om de vereiste 
deskundigheid bij plaatselijke en 
regionale aanbestedende diensten te 
ontwikkelen teneinde tot innovatieve 
aanbestedingen te komen;

Or. en

Amendement 23
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat lagere 
procedurekosten pas mogelijk zijn als de 
Europese regelgeving inzake 
overheidsopdrachten minder formeel 
maar efficiënter en economisch 
verantwoorder wordt (best value for 
money) en de aanbestedende diensten 
meer speelruimte krijgen;

Or. de

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat het economisch 
en innovatief potentieel van kmo's bij 
overheidsopdrachten maximaal benut kan 
worden als deze bedrijven aangespoord 
worden om deel te nemen aan 
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aanbestedingen van lagere overheden; 
pleit ervoor dat overheidsaanbestedingen 
zodanig worden opgezet dat kmo's bij 
deelname gelijke kansen hebben, met 
name in de selectiefase, die de grootste 
belemmeringen voor deelname van kmo's 
oplevert;

Or. ro

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. acht publiek-private 
partnerschappen (ppp's) voor de Europese 
Unie van essentieel belang om de 
noodzakelijke investeringen op bepaalde 
terreinen te kunnen realiseren; verlangt 
dat de Commissie alles in het werk stelt 
om de belemmeringen daarvoor weg te 
nemen en een consistent kader voor de 
realisering van ppp's tot stand te brengen 
voor wat betreft de regels die voor 
overheidsopdrachten en de 
structuurfondsen gelden; verzoekt de 
lidstaten een flexibeler regelgevingskader 
tot stand te brengen en tot consistente 
regelgeving te komen zodat ppp's zo 
efficiënt mogelijk kunnen functioneren;

Or. ro

Amendement 26
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat de regelgeving inzake 
de gunning van overheidsopdrachten met 
name voor kleine gemeenten en kmo's 
zeer ingewikkeld is en verzoekt de 
Commissie daarom na te gaan of voor 
kleine aanbestedende diensten een 
vereenvoudigde procedure kan worden 
ingevoerd;

Or. de

Amendement 27
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te 
pakken;

5. verzoekt de Commissie er rekening mee 
te houden dat de ernstige tekortkomingen 
in de naleving van de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen bij de uitvoering 
van projecten in het kader van het EFRO 
en het Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, voor het merendeel 
het resultaat zijn van de ingewikkeldheid 
van de procedures voor 
overheidsaanbestedingen en het gebrek 
aan consistentie met de procedures in het 
kader van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds;

Or. it

Amendement 28
Seán Kelly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te 
pakken;

5. betreurt de ernstige tekortkomingen in 
de naleving van de regelgeving inzake 
openbare aanbestedingen bij de uitvoering 
van projecten in het kader van het EFRO 
en het Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te 
pakken; verzoekt de Commissie deze 
tekortkomingen tezamen met de nationale, 
regionale en plaatselijke overheden 
grondig aan te pakken;

Or. en

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds te onderzoeken en grondig 
aan te pakken; wijst erop dat deze 
tekortkomingen volgens het verslag van 
de Rekenkamer over 2009 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen en veelal voortvloeien 
uit niet-correcte omzetting van de EU-
voorschriften in nationale regelgeving; 
stemt derhalve in met de maatregelen van 
de Commissie met het oog op 
samenwerking met de lidstaten en de 
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lagere overheden bij de toetsing van de 
regelgeving inzake 
overheidsaanbestedingen teneinde deze te 
vereenvoudigen en aldus het foutenrisico 
terug te dringen en een doelmatiger inzet 
van de middelen uit de structuurfondsen 
te bereiken;

Or. lt

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds te onderzoeken en grondig 
aan te pakken; wijst erop dat deze 
tekortkomingen volgens het verslag van 
de Rekenkamer over 2009 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen en veelal voortvloeien 
uit niet-correcte omzetting van de EU-
voorschriften in nationale regelgeving; 
stemt derhalve in met de maatregelen van 
de Commissie met het oog op 
samenwerking met de lidstaten en de 
lagere overheden bij de toetsing van de 
regelgeving inzake 
overheidsaanbestedingen teneinde deze te 
vereenvoudigen en aldus het foutenrisico 
terug te dringen en een doelmatiger inzet 
van de middelen uit de structuurfondsen 
te bereiken;

Or. lt
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Amendement 31
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;
verzoekt de lidstaten te overwegen 
scholingsacties en uitwisseling van 
ervaringen op het gebied van 
overheidsopdrachten op te nemen in de 
operationele programma's voor 
technische bijstand;

Or. ro

Amendement 32
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
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vertegenwoordigen, grondig aan te pakken; vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;
beklemtoont dat er behoefte is aan 
juridische verduidelijking van de 
richtlijnen om verdere tekortkomingen bij 
de toepassing van de aanbestedingsregels 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie de ernstige 
tekortkomingen in de naleving van de 
regelgeving inzake openbare 
aanbestedingen bij de uitvoering van 
projecten in het kader van het EFRO en het 
Cohesiefonds, zoals die door de 
Rekenkamer herhaaldelijk zijn vastgesteld 
en die, zo blijkt uit het verslag van de 
Rekenkamer over 2009, 43% van alle 
kwantificeerbare fouten 
vertegenwoordigen, grondig aan te pakken;
beklemtoont dat er behoefte is aan 
juridische verduidelijking van de 
richtlijnen om verdere tekortkomingen bij 
de toepassing van de aanbestedingsregels 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat er in Europa een 
reusachtig potentieel braak ligt om met 
behulp van overheidsopdrachten 
innovatie te bevorderen, en verzoekt de 
Commissie een flexibele strategie te 
ontwikkelen om de aanbestedende 
diensten de mogelijkheid te bieden 
innovatiegerichte 
aanbestedingsprocedures toe te passen, 
zodat het bedrijfsleven gestimuleerd wordt 
met nieuwe, geavanceerde oplossingen te 
komen;

Or. ro

Amendement 35
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten de 
overheidsopdrachten bij voorkeur 
elektronisch te laten verlopen, zulks 
omwille van de transparantie van de 
procedures;

Or. ro

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van oordeel dat ecologische 
overheidsopdrachten een uitdaging voor 
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de lagere overheden vormen en dat er 
daarom behoefte is aan technische 
ondersteuning van de Europese 
instellingen en uitwisseling van ervaring 
en beproefde methoden, alsook aan een 
speciale website voor plaatselijke en 
regionale overheidsopdrachten;

Or. ro

Amendement 37
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. is van oordeel dat een verdere 
detaillering van de Europese 
voorschriften voor de gunning van 
overheidsopdrachten de regelgeving 
alleen maar ingewikkelder, minder 
effectief en onoverzichtelijker zal maken 
en verzoekt de Commissie dan ook het 
procedurele kader in zijn geheel te 
vereenvoudigen door het beperken van de 
mogelijkheden voor aanbestedende 
diensten om uitzonderingen en afwijkingen 
toe te passen; is wel van oordeel dat de 
door het Europese Hof aangegeven 
criteria inzake mededinging en gunning 
van overheidsopdrachten een voldoende 
kader voor de gunning van 
overheidsopdrachten onder de Europees 
vastgelegde drempels vormen en dat 
nadere regels, die niet of slechts ten dele 
onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, ongewenst 
zijn;

Or. de
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Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen; 
is van oordeel dat het juiste evenwicht 
moet worden gevonden tussen het streven 
naar vereenvoudiging van de procedures 
en de vereiste eerlijke concurrentie om 
overheidsopdrachten en het behalen van 
optimale resultaten;

Or. ro

Amendement 39
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die deze 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen, 
met name door nadere begeleiding van 
aanbestedende diensten wanneer deze 
moeten nagaan of er in bepaalde gevallen 
belangstelling in het buitenland bestaat.
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Or. en

Amendement 40
Peter Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen; 
stelt dat de drempels voor 
overheidsopdrachten voor verlening van 
diensten en levering van goederen 
verhoogd moeten worden;

Or. de

Amendement 41
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die deze 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen, 
alsmede publiek-publieke samenwerking.

Or. en
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Amendement 42
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die dezen 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen.

6. verzoekt de Commissie het procedurele 
kader in zijn geheel te vereenvoudigen 
door het beperken van de mogelijkheden 
voor aanbestedende diensten om 
uitzonderingen en afwijkingen toe te 
passen en onduidelijkheden die deze 
vermelden inzake gunning onder de 
drempels van de richtlijnen te verhelderen, 
alsmede publiek-publieke samenwerking.

Or. en

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de vereisten van 
transparantie die in de EU-richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten neergelegd 
zijn en de gelijke behandeling van alle 
inschrijvers moeten waarborgen, niet 
volstaan om het gevaar van weinig 
serieuze praktijken, 
belangenverstrengeling, vriendjespolitiek 
en corruptie afdoende tegen te gaan; 
verzoekt de Commissie na te gaan of het 
mogelijk is strengere regels tegen 
corruptie in de aanbestedingen op te 
nemen en daarbij tevens na te gaan of het 
algemene doel van vereenvoudiging van 
de procedures en terugdringing van de 
administratieve lasten voor aanbestedende 
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diensten en inschrijvers daardoor wellicht 
in het gedrang komt;

Or. lt

Amendement 44
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de vereisten van 
transparantie die in de EU-richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten neergelegd 
zijn en de gelijke behandeling van alle 
inschrijvers moeten waarborgen, niet 
volstaan om het gevaar van weinig 
serieuze praktijken, 
belangenverstrengeling, vriendjespolitiek 
en corruptie afdoende tegen te gaan; 
verzoekt de Commissie na te gaan of het 
mogelijk is strengere regels tegen 
corruptie in de aanbestedingen op te 
nemen en daarbij tevens na te gaan of het 
algemene doel van vereenvoudiging van 
de procedures en terugdringing van de 
administratieve lasten voor aanbestedende 
diensten en inschrijvers daardoor wellicht 
in het gedrang komt;

Or. lt

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een leidraad 
met beproefde methoden voor 
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precommerciële inkoop te ontwikkelen, 
vergezeld van een handboek met 
praktijkvoorbeelden van innovatieve 
inkoop overeenkomstig de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten, om lagere 
overheden te helpen het proces te 
begrijpen en er hun voordeel mee te doen;

Or. en

Amendement 46
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat verhoging de 
drempels, met name voor verlening van 
diensten en levering van goederen, 
dringend gewenst is;

Or. de

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat de prijs niet, zoals 
tot dusver het geval is, een criterium mag 
zijn dat de kwaliteit van de geleverde 
diensten beïnvloedt;

Or. ro

Amendement 48
Oldřich Vlasák
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. acht het voor innovatie en groei in 
de Europese regio's van essentieel belang 
dat nadruk wordt gelegd op aanbesteden 
langs elektronische weg, hetgeen 
transparant is, openstaat voor plaatselijke 
en regionale gegadigden, via één 
contactpunt werkt en waarbij de 
geselecteerde inschrijvers via internet 
bekend worden gemaakt.

Or. en

Amendement 49
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat aanbestedende 
diensten door de complexiteit veel te 
weinig gebruik maken van de 
concurrentiegerichte dialoog en 
dynamische aankoopsystemen; verzoekt 
de Commissie derhalve na te gaan of deze 
procedures meer op de praktijk 
toegesneden kunnen worden en of de 
dialoogprocedure naast bijzonder 
ingewikkelde opdrachten ook voor 
reguliere aankopen kan worden 
toegepast;

Or. de

Amendement 50
Sabine Verheyen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van oordeel dat de bestaande 
richtlijnen voldoende ruimte bieden voor 
het hanteren van ecologische en sociale 
criteria in de gunningsfase en dat een 
herformulering niet nodig is;

Or. de

Amendement 51
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. bepleit de algemene 
invoering van de versnelde procedure 
omdat de mogelijkheid van verkorting van 
de termijnen tot een snellere en flexibeler 
gunningsprocedure leidt.

Or. de


