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SUGGESTIES

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

1. herinnert aan het belang van publiek-private partnerschappen (PPP) als een instrument 
voor economische groei, innovatie, concurrentievermogen en het scheppen van banen 
zowel op de interne markt als daarbuiten; wijst op de strategische rol van PPP's bij de 
modernisering van infrastructuur, met name energie-, water- en digitale infrastructuur en 
wegen; merkt op dat Europese ondernemingen over de middelen beschikken om om 
dergelijke regelingen te concurreren en deze te doen functioneren;

2. wijst erop dat de positieve impact van PPP's voortkomt uit de verbeterde uitvoering van 
projecten, een goede kosten-batenverhouding, de mogelijkheid van 
langetermijnfinanciering van de kosten, de stimulans voor innovatie en onderzoek en een 
flexibelere en beter gekwalificeerde beheersomgeving;

3. houdt er rekening mee dat PPP's worden gekenmerkt door een lange levenscyclus van 
soms wel tien tot dertig jaar; meent dat de levenscyclus van PPP's betekenisvol moet zijn 
en in overeenstemming moet zijn met de nagestreefde doelstellingen in termen van het 
leveren van werkzaamheden, goederen en diensten, zonder kunstmatige verstoring van de 
mededinging en zonder dat dit leidt tot hogere kosten en onnodige lasten voor 
overheidsinstellingen en belastingbetalers;

4. herinnert eraan dat er een aantal inherente risico's bestaan bij infrastructuurprojecten (in 
het bijzonder bouwwerkzaamheden en projecten op het gebied van milieu, 
telecommunicatie en energienetwerken) en dat de regering middels PPP's een deel van 
deze risico's aan de particuliere aannemer overdraagt zodat beide partijen de vruchten van 
de projecten kunnen plukken, maar ook de risico's en verantwoordelijkheden ervan delen; 
wijst er voorts op dat adequate risicodeling essentieel is om de kosten van een project te 
verminderen en de succesvolle uitvoering en levensvatbaarheid ervan te waarborgen;

5. herinnert eraan dat PPP's worden gekenmerkt door hun hoge waarde en technische 
complexiteit, en door de langetermijnverbintenissen van de partijen; merkt op dat deze 
dan ook voldoende flexibiliteit en procedurele waarborgen vereisen opdat discriminatie 
wordt uitgesloten en transparantie en gelijke behandeling worden gewaarborgd;

6. benadrukt dat moet worden gezorgd voor eerlijke mededinging en toegang voor alle bij 
PPP's betrokken partijen, met name door middel van eerlijke en transparante 
selectieprocedures op basis waarvan regeringen dergelijke partnerschappen ontwikkelen;

7. wijst erop dat bij de ontwikkeling van PPP's in het bijzonder rekening moet worden 
gehouden met de uitdagingen waarmee in de EU gevestigde kmo's te maken krijgen 
wanneer ze concurreren op internationale markten in het kader van PPP's en dat moet 
worden gezorgd voor concrete, billijke en wederzijdse toegang voor kmo's, met name in 
de sector van de nutsvoorzieningen, zoals vastgesteld in Richtlijn 2014/25/EU; benadrukt 
in dit verband het belang van specifieke regels die kmo's de mogelijkheid bieden om in 
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een cluster of groep aan aanbestedingen deel te nemen, en van het gebruik van open, 
transparante onderaannemingsketens;

8. herinnert eraan dat PPP's een grote toegevoegde waarde voor burgers en consumenten 
moeten hebben, tot dienstverlening en/of goederen van goede kwaliteit moeten leiden en 
concrete economische en concurrentievoordelen voor overheidsinstellingen moeten 
opleveren, zowel op regerings- als lokaal niveau, terwijl extra lasten of verliezen voor de 
overheidssector worden vermeden;

9. benadrukt dat PPP-regelingen weliswaar verschillende vormen kunnen aannemen, maar 
dat de interne-marktwetgeving hoge procedurele normen bevat; merkt op dat deze 
wetgeving is herzien en geconsolideerd door middel van Richtlijn 2014/24/EU en 
Richtlijn 2014/25/EU inzake overheidsopdrachten, en van Richtlijn 2014/23/EU inzake 
concessies, en in de richtsnoeren betreffende geïnstitutionaliseerde PPP's; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om ontwikkelingslanden technische 
ondersteuning en advies te bieden met betrekking tot de voorbereidingen voor en de 
tenuitvoerlegging van de EU-normen op hun markten;

10. benadrukt dat de EU-markten voor overheidsopdrachten grotendeels voor internationale 
mededinging zijn opengesteld, op grond van voorschriften met als doel eerlijke en 
doeltreffende mededinging binnen de interne markt te bevorderen, alsook een inclusieve 
groei tot stand te brengen met opdrachten waarvan de gunning is gebaseerd op het 
beginsel van de economisch meest voordelige inschrijving, en te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor internationale beleggers; herinnert eraan dat er geen discriminatie 
plaatsvindt op basis van buitenlands eigendom of buitenlandse zeggenschap, en dat 
buitenlandse ondernemingen zich ter plaatse kunnen vestigen om aan PPP's deel te kunnen 
nemen;

11. spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat de handelsovereenkomsten van de Unie de 
noodzakelijke voorwaarden bevatten om Europese ondernemingen in staat te stellen om 
onder gelijke voorwaarden met binnenlandse bedrijven in het buitenland te concurreren; is 
van mening dat deze hiervoor toegang moeten hebben tot aanverwante diensten, in 
combinatie met duidelijke en rechtvaardige voorschriften betreffende de toegang tot 
informatie over aanbestedingen en betreffende gunningscriteria; benadrukt dat meer 
transparantie en de ontwikkeling van elektronische procedures van bijzonder belang zijn 
voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor de sluiting van duurzame en 
inclusieve PPP's;

12. onderstreept dat om PPP's, en in het bijzonder grensoverschrijdende PPP's, aantrekkelijk 
te maken voor de particuliere sector, het van het grootste belang is om beleggers 
voldoende zekerheid te bieden dat ze bij hun langetermijninvesteringen kunnen rekenen 
op een veilig klimaat, rechtszekerheid en goed bestuur; benadrukt daarom dat de 
daadwerkelijke bescherming van beleggingen en economische activa van Europese 
ondernemingen in het kader van PPP-regelingen buiten de EU, moet worden 
gewaarborgd;

13. roept de Commissie op om zich op het gebied van het handelsbeleid en 
handelsovereenkomsten in te spannen voor de openstelling van markten voor Europese 
ondernemingen in het kader van PPP-regelingen buiten de EU;
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14. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat door de EU gesteunde organen zoals het 
Europees Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) en het 
Enterprise Europe Network (EEN) ook informatie kunnen ontvangen en met de kmo's 
kunnen delen over de manier waarop PPP's in staten buiten de EU kunnen worden 
aangegaan, en de deelname van de kmo's aan PPP's in derde landen bevorderen;

15. verzoekt de Commissie om, bij onderhandelingen over handels- en 
investeringsovereenkomsten met andere landen, belemmeringen voor Europese 
ondernemingen, in het bijzonder kmo's, om in deze landen PPP's aan te gaan, te helpen 
wegnemen en de mobiliteit van Europese beroepsbeoefenaren naar deze landen te 
ondersteunen, zodat zij op gelijke voet kunnen concurreren met binnenlandse 
ondernemingen en ondernemingen uit derde landen.
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