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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

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;

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;

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; 

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;

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;

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.


