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Amendement 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 208 van het Verdrag van 
Lissabon, waarin het beginsel van 
beleidssamenhang voor handel en 
ontwikkeling van de EU is vastgesteld,

Or. es

Amendement 2
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 208 VWEU dat bepaalt 
dat het uitbannen van armoede de 
primaire doelstelling is van het 
ontwikkelingsbeleid van de EU en het 
beginsel van beleidssamenhang ten 
aanzien van ontwikkeling,

Or. en

Amendement 3
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 15 januari 2014 door het Schrappen



PE554.830v01-00 4/73 AM\1057801NL.doc

NL

Europees Parlement aangenomen 
amendementen op het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad over toegang van goederen en 
diensten uit derde landen tot de interne 
aanbestedingsmarkt van de Unie en 
procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen4,

__________________
4 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2014)0027.

Or. en

Amendement 4
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

− gezien het door EIM voor de Europese 
Commissie opgestelde rapport uit 2010 
getiteld "Internationalisation of 
European SMEs",

Or. en

Amendement 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Europa 2020: Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" 
(COM(2010)2020),
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Or. es

Amendement 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 over een nieuw handelsbeleid voor 
Europa in het kader van de Europa 2020-
strategie (2010/2152(INI))1,

__________________
1 PB C 56E van 26.2.2013, blz. 87–98.

Or. es

Amendement 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Handel, groei en 
wereldvraagstukken – Handelsbeleid als 
kernelement van de Europa 2020-
strategie" (COM(2010)0612),

Or. es

Amendement 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Naar een banenrijk herstel" 
(COM(2012)0173),

Or. es

Amendement 9
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

− gezien het stelselmatige 
literatuuronderzoek van de afdeling 
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsevaluatie (IOB) van het 
Nederlandse ministerie voor Buitenlandse 
Zaken getiteld "Publiek-Private 
Partnerschappen in 
ontwikkelingslanden",

Or. en

Amendement 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het OESO-verdrag van 1997 
inzake de bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties,

Or. es
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Amendement 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het slotdocument van de 
Conferentie van de Verenigde Naties over 
duurzame ontwikkeling (Rio+20), met 
name punt 46 ervan,

Or. es

Amendement 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de in mei 2011 bijgewerkte 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen,

Or. es

Amendement 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Een vernieuwde EU-strategie 
2011-2014 voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen" 
(COM(2011)0681),

Or. es
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Amendement 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 29 januari 2013 
over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: het bevorderen van de 
belangen in de samenleving en de weg 
naar duurzaam en inclusief herstel 
(2012/2097/INI) PE 498.081v02-00; A7-
0023/2013)1,

__________________
1 P7_TA(2013)0050.

Or. es

Amendement 15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de in maart 2010 ingevoerde 
beginselen van de VN ter versterking van 
de positie van vrouwen die richtsnoeren 
bieden met betrekking tot de wijze waarop 
vrouwen hun positie op het werk, in de 
markt en in de gemeenschap kunnen 
versterken en die het resultaat zijn van 
een samenwerking tussen UN Women en 
het United Nations Global Compact,

Or. es
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Amendement 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-richtsnoeren voor het 
bedrijfsleven en de mensenrechten en de 
conclusies van de Raad Buitenlandse 
Zaken van 8 december 2009(1),

Or. es

Amendement 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2010-2015", met 
name artikel 5 ervan (COM(2010)0491),

Or. es

Amendement 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
van 1998 betreffende fundamentele 
beginselen en rechten op het werk en de 
IAO-verdragen betreffende universele 
fundamentele arbeidsnormen betreffende 
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de afschaffing van dwangarbeid (nr. 29 
(1930) en nr. 105 (1957)), vrijheid van 
vereniging en het recht op collectieve 
onderhandelingen (nr. 87 (1948) en nr. 98 
(1949)), afschaffing van kinderarbeid (nr. 
138 (1973) en nr. 182 (1999)) en non-
discriminatie op het werk (nr. 100 (1951) 
en nr. 111 (1958)),

Or. es

Amendement 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de IAO-verdragen betreffende 
arbeidsvoorwaarden 
(overheidscontracten) (nr. 94) (1949) en 
collectieve onderhandelingen (nr. 154),

Or. es

Amendement 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de agenda voor waardig werk en 
het mondiale banenpact van de IAO die 
op 19 juni 2009 tijdens de Internationale 
Arbeidsconferentie van de IAO met 
algemene instemming zijn goedgekeurd,

Or. es
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Amendement 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Visum 10 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring over sociale 
rechtvaardigheid voor een eerlijke 
globalisering die op 10 juni 2008 met 
algemene instemming van de 183 lidstaten 
van de IAO is goedgekeurd,

Or. es

Amendement 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische 
structuren van landen en de dynamiek 
daarvan baat hebben bij omgevingen die 
interactie tussen de publieke en de private 
sector en samenwerking tussen publieke en 
private instanties door gezamenlijke 
initiatieven en samenwerkingsverbanden 
mogelijk maken;

A. overwegende dat de maatschappijen en 
economische structuren van landen en de 
dynamiek daarvan baat hebben bij 
omgevingen die interactie tussen de 
publieke en de private sector en 
samenwerking tussen publieke en private 
instanties door onder andere gezamenlijke 
initiatieven en samenwerkingsverbanden 
mogelijk maken;

Or. es

Amendement 23
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat publiek-private 
partnerschappen (PPP) hoog op de 
ontwikkelingsagenda staan en steeds 
vaker worden gepromoot als manier om 
lacunes in de infrastructuurfinanciering 
te verhelpen in ontwikkelde en 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 24
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de EU bij haar 
steun aan en samenwerking met de 
particuliere sector kan en moet bijdragen 
aan vermindering van armoede en 
ongelijkheid, en mensenrechten, 
milieunormen en de sociale dialoog moet 
bevorderen;

Or. en

Amendement 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende, ofschoon publiek-private 
partnerschappen (PPP's) een instrument 
voor de lange termijn vormen dat wordt 
gebruikt in beleidsmaatregelen op federaal, 
regionaal en lokaal niveau, dat er geen 

B. overwegende, ofschoon publiek-private 
partnerschappen (PPP's) een instrument 
voor de lange termijn vormen dat wordt 
gebruikt in beleidsmaatregelen op 
internationaal, nationaal, regionaal en 
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internationaal erkende definitie van en 
uitgebreid regelgevend kader voor PPP's 
bestaat; overwegende dat in de praktijk 
onder PPP's wordt verstaan een "breed en 
divers spectrum van samenwerkingen 
tussen publieke actoren (regeringen, 
agentschappen en internationale 
organisaties, of een combinatie daarvan) en 
private actoren (ondernemingen of non-
profitorganisaties)" en PPP's er doorgaans 
toe leiden dat infrastructuur of middelen 
die van oudsher door de overheid werden 
verstrekt door de private sector ter 
beschikking worden gesteld;

lokaal niveau, dat er geen internationaal 
erkende definitie van en uitgebreid 
regelgevend kader voor PPP's bestaat; 
overwegende dat in de praktijk onder PPP's 
wordt verstaan een "breed en divers 
spectrum van samenwerkingen tussen 
publieke actoren (regeringen, 
agentschappen en internationale 
organisaties, of een combinatie daarvan) en 
private actoren (ondernemingen of non-
profitorganisaties)" en PPP's er doorgaans 
toe leiden dat infrastructuur of middelen 
die van oudsher door de overheid werden 
verstrekt door de private sector ter 
beschikking worden gesteld;

Or. es

Amendement 26
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volwassen, 
opkomende en ontwikkelingslanden sinds 
2007 zwaar getroffen zijn door de 
mondiale economische crisis, die gevolgen 
heeft gehad voor het begrotingsbeleid en 
voor de toegang van institutionele en 
private entiteiten tot de middelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van 
projecten, hetgeen van invloed is op de 
ontwikkeling van infrastructuur en 
andere kapitaalintensieve projecten en de 
verlening van basisdiensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volwassen, 
opkomende en ontwikkelingslanden sinds 
2007 zwaar getroffen zijn door de 
mondiale economische crisis, die gevolgen 
heeft gehad voor het begrotingsbeleid en 
voor de toegang van institutionele en 
private entiteiten tot de middelen die nodig 
zijn voor de uitvoering van projecten, 
hetgeen van invloed is op de ontwikkeling 
van infrastructuur en andere 
kapitaalintensieve projecten en de 
verlening van basisdiensten;

C. overwegende dat volwassen, 
opkomende en ontwikkelingslanden sinds 
2007 zwaar getroffen zijn door de 
mondiale economische crisis, die gevolgen 
heeft gehad voor het begrotingsbeleid en 
voor de toegang van institutionele en 
private entiteiten, voornamelijk de kmo's,
tot de middelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van projecten, hetgeen van 
invloed is op de ontwikkeling van 
infrastructuur en andere kapitaalintensieve 
projecten en de verlening van 
basisdiensten;

Or. es

Amendement 28
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volwassen, 
opkomende en ontwikkelingslanden sinds 
2007 zwaar getroffen zijn door de 
mondiale economische crisis, die gevolgen 
heeft gehad voor het begrotingsbeleid en 
voor de toegang van institutionele en 
private entiteiten tot de middelen die nodig 
zijn voor de uitvoering van projecten, 
hetgeen van invloed is op de ontwikkeling 
van infrastructuur en andere 
kapitaalintensieve projecten en de 
verlening van basisdiensten;

C. overwegende dat alle volwassen, 
opkomende en ontwikkelingslanden sinds 
2007 zwaar getroffen zijn door de 
mondiale economische crisis, die gevolgen 
heeft gehad voor het begrotingsbeleid en 
voor de toegang van institutionele en 
private entiteiten tot de middelen die nodig 
zijn voor de uitvoering van projecten, 
hetgeen van invloed is op de ontwikkeling 
van infrastructuur en andere 
kapitaalintensieve projecten en de 
verlening van basisdiensten;

Or. en
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Amendement 29
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het, als gevolg van de 
door de economische en 
staatsschuldencrisis aangescherpte strikte 
publieke begrotingsdiscipline, belangrijk 
is om de kosten van overheidsdiensten te 
beperken en de doelmatigheid, efficiëntie 
en kwaliteit ervan te verbeteren, alsook te 
zorgen voor het tijdig opzetten van 
openbare infrastructuur; overwegende dat 
passende betrokkenheid van publieke en 
private actoren hiertoe kan bijdragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het, als gevolg van de 
door de economische en 
staatsschuldencrisis aangescherpte strikte 
publieke begrotingsdiscipline, belangrijk is
om de kosten van overheidsdiensten te 
beperken en de doelmatigheid, efficiëntie 
en kwaliteit ervan te verbeteren, alsook te 
zorgen voor het tijdig opzetten van 
openbare infrastructuur; overwegende dat 
passende betrokkenheid van publieke en 
private actoren hiertoe kan bijdragen;

D. overwegende dat, als gevolg van de 
door de economische en 
staatsschuldencrisis aangescherpte strikte 
publieke begrotingsdiscipline, regeringen 
steeds meer een beroep doen op 
innovatieve oplossingen, zoals de publiek-
private partnerschappen, die, als ze goed 
zijn uitgewerkt, kunnen worden gebruikt
om de kosten van overheidsdiensten te 
beperken en de doelmatigheid, efficiëntie 
en kwaliteit ervan te verbeteren, alsook te 
zorgen voor het tijdig opzetten van 
openbare infrastructuur; waarschuwt 
echter voor het grote risico dat de 
regeringen voor publiek-private 
initiatieven kiezen omdat deze een 
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instrument vormen dat niet in acht wordt 
genomen bij de berekening van het 
overheidstekort, en niet omdat ze in de 
eerste plaats de beste optie zijn voor een 
goed beheer van het project;

Or. es

Amendement 31
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het, als gevolg van de 
door de economische en 
staatsschuldencrisis aangescherpte strikte 
publieke begrotingsdiscipline, belangrijk is 
om de kosten van overheidsdiensten te 
beperken en de doelmatigheid, efficiëntie
en kwaliteit ervan te verbeteren, alsook te 
zorgen voor het tijdig opzetten van 
openbare infrastructuur; overwegende dat 
passende betrokkenheid van publieke en 
private actoren hiertoe kan bijdragen;

D. overwegende dat het, als gevolg van de 
door de economische en 
staatsschuldencrisis aangescherpte strikte 
publieke begrotingsdiscipline, belangrijk is 
om de kosten van overheidsdiensten te 
beperken en de doelmatigheid en kwaliteit 
ervan te verbeteren, alsook te zorgen voor 
het tijdig opzetten van openbare 
infrastructuur;

Or. fr

Amendement 32
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er bovendien nieuwe 
gebieden moeten worden ontwikkeld 
waarop in het verleden geen 
overheidsdiensten zijn verleend, samen 
met nieuwe financiële instrumenten en 
een netwerk van 

Schrappen
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vrijhandelsovereenkomsten die voorzien 
in, of de weg vrijmaken voor, verdere 
deelname aan investeringsprojecten in het 
buitenland en waardoor particuliere 
ondernemingen en overheidsinstanties 
worden samengebracht;

Or. en

Amendement 33
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er bovendien nieuwe 
gebieden moeten worden ontwikkeld
waarop in het verleden geen 
overheidsdiensten zijn verleend, samen 
met nieuwe financiële instrumenten en 
een netwerk van 
vrijhandelsovereenkomsten die voorzien 
in, of de weg vrijmaken voor, verdere 
deelname aan investeringsprojecten in het 
buitenland en waardoor particuliere 
ondernemingen en overheidsinstanties 
worden samengebracht;

E. overwegende dat de lidstaten bovendien 
moeten worden aangemoedigd om nieuwe 
gebieden te ontwikkelen waarop in het 
verleden geen overheidsdiensten zijn 
verleend;

Or. fr

Amendement 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er bovendien nieuwe 
gebieden moeten worden ontwikkeld 
waarop in het verleden geen 
overheidsdiensten zijn verleend, samen 

E. overwegende dat de liberalisering van 
de handel en investeringen geen doelen 
op zich zijn, maar instrumenten die de 
kwaliteit van het bestaan van de 
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met nieuwe financiële instrumenten en een 
netwerk van vrijhandelsovereenkomsten 
die voorzien in, of de weg vrijmaken voor, 
verdere deelname aan 
investeringsprojecten in het buitenland en 
waardoor particuliere ondernemingen en 
overheidsinstanties worden samengebracht;

wereldbevolking moeten helpen 
verbeteren, en dat in deze context de 
mogelijkheid bestaat om innovatief beleid 
te ontwikkelen, samen met nieuwe 
instrumenten, zoals de nieuwe financiële 
instrumenten, en een netwerk van 
vrijhandelsovereenkomsten die regeringen 
in derde landen helpen bij het opzetten 
van infrastructuur, het leveren van 
goederen en het verlenen van diensten 
van algemeen belang, en die tegelijk
voorzien in, of de weg vrijmaken voor, 
verdere deelname van EU-ondernemingen 
aan investeringsprojecten in het buitenland 
en waardoor particuliere ondernemingen en 
overheidsinstanties worden samengebracht;

Or. es

Amendement 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het handelsbeleid 
van de EU het soevereine besluit om al 
dan niet een beroep te doen op een PPP 
niet mag aanmoedigen of afremmen, 
maar dat, zodra het besluit is genomen, 
het de taak van de EU is om ervoor te 
zorgen dan onze grote, middelgrote, kleine 
en micro-ondernemingen zo goed 
mogelijk toegang hebben tot de markten 
voor overheidsopdrachten in de 
partnerstaat en dat ze een meerwaarde 
zijn voor de plaatselijke gemeenschap 
door de beginselen van openheid, 
deelname, verantwoordelijkheid, 
doeltreffendheid en beleidssamenhang na 
te streven;

Or. es
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Amendement 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het feit dat de private 
sector de sociale infrastructuur en de 
daardoor geboden dekking mogelijk 
onderwaardeert, de aanzienlijke kosten 
van het ter beschikking stellen van 
infrastructuur, de positie van sommige 
sectoren als natuurlijke monopolies of 
hun strategische belang betekenen dat in 
veel gevallen open concurrentie en 
privatisering niet de meest geschikte 
beleidsoptie vormen indien het algemeen 
belang voorop dient te staan;

Schrappen

Or. es

Amendement 37
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het feit dat de private 
sector de sociale infrastructuur en de 
daardoor geboden dekking mogelijk 
onderwaardeert, de aanzienlijke kosten van 
het ter beschikking stellen van 
infrastructuur, de positie van sommige
sectoren als natuurlijke monopolies of hun 
strategische belang betekenen dat in veel 
gevallen open concurrentie en privatisering 
niet de meest geschikte beleidsoptie 
vormen indien het algemeen belang voorop 
dient te staan;

F. overwegende dat het feit dat de private 
sector de sociale infrastructuur en de 
daardoor geboden dekking mogelijk 
onderwaardeert, de aanzienlijke kosten van 
het ter beschikking stellen van 
infrastructuur, de positie van sommige 
sectoren als natuurlijke monopolies of hun 
strategische belang betekenen dat open 
concurrentie en privatisering niet de meest 
geschikte beleidsoptie vormen aangezien
het algemeen belang voorop dient te staan;
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Or. fr

Amendement 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. wijst erop dat de publiek-private 
samenwerkingsvormen voor de 
terbeschikkingstelling van 
basisinfrastructuur, -goederen en -
diensten technisch complex zijn, niet 
altijd de meest geschikte beleidsoptie 
vormen met het oog op het algemeen 
belang en dat is gebleken dat de publiek-
private samenwerking kan leiden tot 
hogere kosten voor dienstverlening aan de 
burgers en een minder goede dekking en 
kwaliteit van de geleverde diensten;

Or. es

Amendement 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat PPP's derhalve tot 
doel hebben het beste van twee werelden te 
combineren – de verlening van diensten 
en de opbouw van infrastructuur van 
algemeen belang, maar dan door middel 
van meer betrokkenheid van de private 
sector in plaats van via 
privatiseringsprocessen;

G. overwegende dat PPP's tot doel hebben 
de private sector meer te betrekken bij de 
verlening van diensten en de opbouw van 
infrastructuur van algemeen belang, dat 
dit niet mag worden beschouwd als een 
eerste stap naar privatisering en dat de 
regeringen het recht behouden om het 
beheer van de projecten opnieuw in eigen 
handen te nemen wanneer ze dit nodig 
achten;
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Or. es

Amendement 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het PPP-model 
aanleiding geeft tot bezorgdheid vanwege 
het feit dat de verstrekking van een 
publiek goed of publieke dienst in dit 
kader wordt onderworpen aan 
contractuele voorwaarden die een 
inperking kunnen inhouden van de 
mogelijkheden van nationale en lokale 
autoriteiten voor het invoeren, aannemen, 
handhaven of intrekken van bepaalde 
maatregelen betreffende het aankopen, 
organiseren, financieren en verstrekken 
van dergelijke goederen en diensten;

Or. en

Amendement 41
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat veel opkomende en 
ontwikkelingslanden worden 
geconfronteerd met een discrepantie 
tussen de dynamiek van particuliere 
ondernemingen en het ontbreken van 
betrouwbare openbare infrastructuur; 
overwegende dat door dergelijke lacunes 
(die omvangrijk zijn in India en Brazilië) 
de potentiële groei wordt ondermijnd, 
doordat de export-/importcapaciteit wordt 

Schrappen
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beperkt of productielijnen worden 
verstoord als gevolg van het ontbreken 
van toereikende haveninfrastructuur, 
tekortkomingen op het gebied van intern 
vervoer (spoorwegen, vrachtvervoer of 
snelwegen) of slecht functionerende 
elektriciteitsproductie-eenheden en 
elektriciteitsnetten; overwegende dat zij 
tevens een negatieve invloed hebben op 
het welzijn van de mens (door schaarste 
aan rioolstelsels en waterleidingnetten); 
overwegende dat PPP's geïntegreerde 
oplossingen mogelijk maken waarbij een 
partner of consortium voorziet in "bouw"
(diensten op het gebied van bouw, 
techniek en architectuur), "financiering"
(injectie van particuliere middelen, ten 
minste om een project te voorfinancieren) 
en "exploitatie" (diensten op het gebied 
van onderhoud, toezicht en beheer);

Or. en

Amendement 42
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat veel opkomende en 
ontwikkelingslanden worden 
geconfronteerd met een discrepantie tussen 
de dynamiek van particuliere 
ondernemingen en het ontbreken van 
betrouwbare openbare infrastructuur; 
overwegende dat door dergelijke lacunes 
(die omvangrijk zijn in India en Brazilië) 
de potentiële groei wordt ondermijnd, 
doordat de export-/importcapaciteit wordt 
beperkt of productielijnen worden 
verstoord als gevolg van het ontbreken van 
toereikende haveninfrastructuur, 
tekortkomingen op het gebied van intern 
vervoer (spoorwegen, vrachtvervoer of 

H. overwegende dat veel opkomende en 
ontwikkelingslanden worden 
geconfronteerd met een discrepantie tussen 
de dynamiek van particuliere 
ondernemingen en het ontbreken van 
betrouwbare openbare infrastructuur; 
overwegende dat door dergelijke lacunes 
(die omvangrijk zijn in India en Brazilië) 
de potentiële groei wordt ondermijnd, 
doordat de export-/importcapaciteit wordt 
beperkt of productielijnen worden 
verstoord als gevolg van het ontbreken van 
toereikende haveninfrastructuur, 
tekortkomingen op het gebied van intern 
vervoer (spoorwegen, vrachtvervoer of 
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snelwegen) of slecht functionerende 
elektriciteitsproductie-eenheden en 
elektriciteitsnetten; overwegende dat zij 
tevens een negatieve invloed hebben op het 
welzijn van de mens (door schaarste aan 
rioolstelsels en waterleidingnetten); 
overwegende dat PPP's geïntegreerde 
oplossingen mogelijk maken waarbij een 
partner of consortium voorziet in "bouw" 
(diensten op het gebied van bouw, 
techniek en architectuur), "financiering" 
(injectie van particuliere middelen, ten 
minste om een project te voorfinancieren) 
en "exploitatie" (diensten op het gebied 
van onderhoud, toezicht en beheer);

snelwegen) of slecht functionerende 
elektriciteitsproductie-eenheden en 
elektriciteitsnetten; overwegende dat zij 
tevens een negatieve invloed hebben op het 
welzijn van de mens (door schaarste aan 
rioolstelsels en waterleidingnetten);

Or. fr

Amendement 43
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat veel opkomende en 
ontwikkelingslanden worden 
geconfronteerd met een discrepantie tussen 
de dynamiek van particuliere 
ondernemingen en het ontbreken van 
betrouwbare openbare infrastructuur; 
overwegende dat door dergelijke lacunes 
(die omvangrijk zijn in India en Brazilië) 
de potentiële groei wordt ondermijnd, 
doordat de export-/importcapaciteit wordt 
beperkt of productielijnen worden 
verstoord als gevolg van het ontbreken van 
toereikende haveninfrastructuur, 
tekortkomingen op het gebied van intern 
vervoer (spoorwegen, vrachtvervoer of 
snelwegen) of slecht functionerende 
elektriciteitsproductie-eenheden en 
elektriciteitsnetten; overwegende dat zij
tevens een negatieve invloed hebben op het 
welzijn van de mens (door schaarste aan 

H. overwegende dat veel opkomende en 
ontwikkelingslanden worden 
geconfronteerd met een discrepantie tussen 
de dynamiek van particuliere 
ondernemingen en het ontbreken van 
betrouwbare openbare infrastructuur; 
overwegende dat door dergelijke lacunes 
(die omvangrijk zijn in India en Brazilië) 
de potentiële groei wordt ondermijnd, 
doordat de export-/importcapaciteit wordt 
beperkt of productielijnen worden 
verstoord als gevolg van het ontbreken van 
toereikende haveninfrastructuur, 
tekortkomingen op het gebied van intern 
vervoer (spoorwegen, vrachtvervoer of 
snelwegen) of slecht functionerende 
elektriciteitsproductie-eenheden en 
elektriciteitsnetten; overwegende dat deze 
lacunes tevens een negatieve invloed 
hebben op het welzijn van de mens (door 
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rioolstelsels en waterleidingnetten); 
overwegende dat PPP's geïntegreerde 
oplossingen mogelijk maken waarbij een 
partner of consortium voorziet in "bouw"
(diensten op het gebied van bouw, techniek 
en architectuur), "financiering" (injectie 
van particuliere middelen, ten minste om 
een project te voorfinancieren) en 
"exploitatie" (diensten op het gebied van 
onderhoud, toezicht en beheer);

schaarste aan rioolstelsels en 
waterleidingnetten); overwegende dat 
PPP's geïntegreerde oplossingen mogelijk 
maken waarbij een partner of consortium 
voorziet in "bouw" (diensten op het gebied 
van bouw, techniek en architectuur), 
"financiering" (injectie van particuliere 
middelen, ten minste om een project te 
voorfinancieren) en "exploitatie" (diensten 
op het gebied van onderhoud, toezicht en 
beheer);

Or. en

Amendement 44
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intergouvernementele 
organisaties ook PPP's hebben gebruikt 
om steun te bieden aan de minst 
ontwikkelde landen via partnerschappen 
die actief zijn op het gebied van 
ontwikkeling en samenwerking: de 
Wereldbank, regionale banken voor 
wederopbouw, de Voedsel- en 
Landbouworganisatie, de 
Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF), om er maar een paar te 
noemen, hebben PPP's gebruikt om acties 
uit te voeren; overwegende, met 
betrekking tot het geografische 
zwaartepunt, dat de VS, Australië, Japan, 
Maleisië, Singapore, de Verenigde 
Arabische Emiraten en andere Aziatische 
en Latijns-Amerikaanse landen (onder 
aanvoering van Chili) ervaring met PPP's 
hebben; overwegende dat de OESO-
landen (Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, 
Portugal en Spanje) ook over relevante 

Schrappen
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wetgeving beschikken; overwegende dat 
het VK het verst ontwikkelde programma 
ten aanzien van PPP's heeft (waarbij het 
particuliere financieringsinitiatief goed is 
voor ongeveer 20 % van de 
overheidsinvesteringen); overwegende dat 
de EU leider is op de PPP-
infrastructuurmarkt met een concentratie 
van meer dan 45 % van de nominale 
waarde van PPP's;

Or. en

Amendement 45
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intergouvernementele 
organisaties ook PPP's hebben gebruikt om 
steun te bieden aan de minst ontwikkelde 
landen via partnerschappen die actief zijn 
op het gebied van ontwikkeling en 
samenwerking: de Wereldbank, regionale 
banken voor wederopbouw, de Voedsel- en 
Landbouworganisatie, de 
Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF), om er maar een paar te 
noemen, hebben PPP's gebruikt om acties 
uit te voeren; overwegende, met 
betrekking tot het geografische 
zwaartepunt, dat de VS, Australië, Japan, 
Maleisië, Singapore, de Verenigde 
Arabische Emiraten en andere Aziatische 
en Latijns-Amerikaanse landen (onder 
aanvoering van Chili) ervaring met PPP's 
hebben; overwegende dat de OESO-
landen (Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, 
Portugal en Spanje) ook over relevante 
wetgeving beschikken; overwegende dat 
het VK het verst ontwikkelde programma 

I. overwegende dat intergouvernementele 
organisaties ook PPP's hebben gebruikt om 
steun te bieden aan de minst ontwikkelde 
landen via partnerschappen die actief zijn 
op het gebied van ontwikkeling en 
samenwerking: de Wereldbank, regionale 
banken voor wederopbouw, de Voedsel- en 
Landbouworganisatie, de 
Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF), om er maar een paar te 
noemen, hebben PPP's gebruikt om acties 
uit te voeren; overwegende dat de 
ervaringen met PPP's in 
ontwikkelingslanden, en met name in de 
minst ontwikkelde landen, gemengd zijn; 
PPP's blijken op lange termijn veelal 
duurder dan standaard 
overheidsopdrachten omdat de kosten van 
particuliere leningen vaak hoger zijn dan 
die van overheidsleningen; overwegende 
dat PPP's daardoor vaak niet de 
overheidsdoelstellingen op het gebied van 
ontwikkeling behalen, omdat ze zich 
moeten richten op aflossingen op korte 
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ten aanzien van PPP's heeft (waarbij het 
particuliere financieringsinitiatief goed is 
voor ongeveer 20 % van de 
overheidsinvesteringen); overwegende dat 
de EU leider is op de PPP-
infrastructuurmarkt met een concentratie 
van meer dan 45 % van de nominale 
waarde van PPP's;

termijn;

Or. en

Amendement 46
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat PPP's slechts een 
van de mogelijke opties zijn waarmee 
overheden particulier investeringskapitaal 
kunnen aantrekken en niet als een 
pasklare oplossing voor alle doeleinden 
mogen worden beschouwd, met name in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 47
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de ervaring ons 
evenwel leert dat PPP's ernstige 
tekortkomingen op het gebied van beheer 
kunnen vertonen, waarbij de landen een 
zware financiële last te dragen kregen, 
met name in het ziekenhuis- en 
gevangeniswezen;
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Or. fr

Amendement 48
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat het aantal 
beschikbare diagnose-instrumenten om de 
doeltreffendheid van PPP's te meten en te 
bepalen wanneer en hoe PPP's te 
verkiezen zijn boven conventionele 
contractbepalingen beperkt is in 
ontwikkelingslanden en minst 
ontwikkelde landen;

Or. en

Amendement 49
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat PPP's zijn gebruikt in 
het kader van de structuurfondsen, 
uitbreiding, de trans-Europese netwerken, 
gezamenlijke technologie-initiatieven, 
Europa 2020, O&O (fabrieken van de 
toekomst, energie-efficiënte gebouwen, 
het initiatief voor groene voertuigen, de 
duurzame procesindustrie, fotonica, 
robottechnologie, krachtige computers en 
5G-netwerken), e-leren, 
onderzoeksprojecten met universiteiten en 
andere programma's op het gebied van 
gezondheid (zoals het initiatief 
innovatieve geneesmiddelen); 
overwegende dat de Europese 

Schrappen
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Investeringsbank en het Europees 
expertisecentrum op het gebied van 
publiek-private partnerschappen 
projecten in de EU, buurlanden en 
daarbuiten hebben uitgevoerd; 
overwegende dat de EU ook heeft 
bijgedragen via het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie; overwegende dat het Europees 
Fonds voor strategische investeringen tot 
doel heeft een aantal PPP's in de EU te 
steunen, waaraan ondernemingen van 
handelspartners kunnen deelnemen;

Or. en

Amendement 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de EU tot op heden 
haar markten voor overheidsopdrachten 
grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, op grond van 
voorschriften met als doel eerlijke en 
doeltreffende mededinging binnen de 
interne markt te bevorderen en een gelijk 
speelveld voor internationale beleggers tot 
stand te brengen; overwegende 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 te kunnen 
deelnemen;

Or. es

Amendement 51
Lola Sánchez Caldentey
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
bepalingen omvatten die voor 
ondernemingen de weg vrijmaken om in 
PPP-verband te bieden door 
markttoegang en vaststelling vooraf; 
overwegende dat de behandeling en 
mogelijkheden met betrekking tot Korea, 
Colombia/Peru, Midden-Amerika, 
Singapore en Canada (en Vietnam en 
Japan) verschillend en expliciet zijn 
gedefinieerd; overwegende dat er een 
relatief flexibele aanpak nodig is voor de 
onderhandelingen met verschillende 
partners; overwegende dat, op 
multilateraal niveau, bij de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten (GATS) en de Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten eveneens een 
aantal verbintenissen wordt vastgelegd, 
evenals mogelijk bij andere plurilaterale 
instrumenten zoals de Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (TiSA); 
overwegende dat de concurrentie in de 
EU bijgevolg steeds groter wordt;

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
bepalingen omvatten die voor 
ondernemingen de weg vrijmaken om in 

K. overwegende dat de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
bepalingen omvatten die voor 
ondernemingen de weg vrijmaken om in 
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PPP-verband te bieden door markttoegang 
en vaststelling vooraf; overwegende dat de 
behandeling en mogelijkheden met 
betrekking tot Korea, Colombia/Peru,
Midden-Amerika, Singapore en Canada (en 
Vietnam en Japan) verschillend en 
expliciet zijn gedefinieerd; overwegende 
dat er een relatief flexibele aanpak nodig is 
voor de onderhandelingen met 
verschillende partners; overwegende dat, 
op multilateraal niveau, bij de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten (GATS) en de Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten eveneens een 
aantal verbintenissen wordt vastgelegd, 
evenals mogelijk bij andere plurilaterale 
instrumenten zoals de Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (TiSA); 
overwegende dat de concurrentie in de EU 
bijgevolg steeds groter wordt;

PPP-verband te bieden door markttoegang 
en vaststelling vooraf; overwegende dat de 
behandeling en mogelijkheden met 
betrekking tot Korea, Colombia/Peru, 
Midden-Amerika, Singapore en Canada (en 
Vietnam en Japan) verschillend en 
expliciet zijn gedefinieerd; overwegende 
dat er een relatief flexibele aanpak nodig is 
voor de onderhandelingen met 
verschillende partners, maar dat het 
bijdragen aan een duurzame sociale, 
economische en ecologische ontwikkeling, 
democratie en goed bestuur, eerbiediging 
van mensenrechten en bevordering van 
internationaal erkende 
beschermingsnormen, met inbegrip van 
het scheppen van fatsoenlijke banen, 
altijd voorop moet worden gesteld; 
overwegende dat, op multilateraal niveau, 
bij de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten eveneens een aantal 
verbintenissen wordt vastgelegd, evenals 
mogelijk bij andere plurilaterale 
instrumenten zoals de Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (TiSA); 
overwegende dat de concurrentie in de EU 
bijgevolg steeds groter wordt;

Or. es

Amendement 53
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat 
overheidsopdrachten met name in 
ontwikkelingslanden een belangrijk 
instrument blijven om hun industriële 
capaciteiten te versterken en diversifiëren 
en zij daarom terughoudend zijn om toe te 
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treden tot de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten; overwegende dat de 
EU moet respecteren dat 
kosteneffectiviteit slechts een van de vele 
factoren is die meespelen in beslissingen 
over overheidsopdrachten voor 
infrastructuur, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

Or. en

Amendement 54
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het scheppen van banen, 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit moeten worden gestimuleerd 
door nieuwe inspanningen die gericht zijn 
op het stimuleren van de activiteiten van de 
economische actoren teneinde de groei een 
nieuwe impuls te geven;

1. wijst erop dat het scheppen van banen, 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit moeten worden gestimuleerd 
door nieuwe inspanningen die gericht zijn 
op het stimuleren van de activiteiten van de 
economische actoren teneinde de groei een 
nieuwe impuls te geven, waaronder via 
investeringen buiten de interne markt;

Or. en

Amendement 55
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het scheppen van banen, 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit moeten worden gestimuleerd 
door nieuwe inspanningen die gericht zijn 
op het stimuleren van de activiteiten van de 
economische actoren teneinde de groei een 

1. wijst erop dat het scheppen van banen, 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit in de EU en in derde landen 
moeten worden gestimuleerd door nieuwe 
inspanningen die gericht zijn op het 
stimuleren van de activiteiten van de 
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nieuwe impuls te geven; economische actoren teneinde de groei een 
nieuwe impuls te geven;

Or. en

Amendement 56
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het scheppen van banen, 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit moeten worden gestimuleerd 
door nieuwe inspanningen die gericht zijn 
op het stimuleren van de activiteiten van de 
economische actoren teneinde de groei een 
nieuwe impuls te geven;

1. wijst erop dat het scheppen van 
fatsoenlijke banen, het 
concurrentievermogen en de productiviteit 
moeten worden gestimuleerd door nieuwe
inspanningen die gericht zijn op het 
stimuleren van de activiteiten van de 
economische actoren teneinde de groei een 
duurzame nieuwe impuls te geven;

Or. en

Amendement 57
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. meent dat PPP's een belangrijke 
potentiële bron van groei voor onze 
bedrijven kunnen zijn en in het geval van 
PPP's voor ontwikkeling een manier voor 
onze Europese bedrijven om te helpen 
goed te doen in de wereld;

Or. en
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Amendement 58
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de EU om te zorgen voor 
een regelgevingskader dat eerlijke, 
verantwoorde, transparante en 
verantwoordbare investeringen bevordert;

Or. en

Amendement 59
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in 
unieke kennis met betrekking tot de 
private sector, ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de 
EU; is van mening dat kmo's hun 
potentieel optimaal kunnen benutten als 
zij op wereldniveau opereren en markten 
buiten Europa betreden, onder meer via 
PPP's, vaak als onderaannemers voor 
grotere Europese ondernemingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de EU; 
is van mening dat kmo's hun potentieel 
optimaal kunnen benutten als zij op 
wereldniveau opereren en markten buiten 
Europa betreden, onder meer via PPP's, 
vaak als onderaannemers voor grotere 
Europese ondernemingen;

2. merkt op dat zowel kmo's als grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de EU; 
is van mening dat kmo's hun potentieel 
optimaal kunnen benutten als zij op 
wereldniveau opereren en markten buiten 
Europa betreden, onder meer via PPP's, 
vaak als onderaannemers voor grotere 
Europese ondernemingen;

Or. en

Amendement 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de EU; 
is van mening dat kmo's hun potentieel 
optimaal kunnen benutten als zij op 
wereldniveau opereren en markten buiten 
Europa betreden, onder meer via PPP's, 
vaak als onderaannemers voor grotere 
Europese ondernemingen;

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de EU; 
is van mening dat kmo's hun potentieel 
optimaal kunnen benutten als zij op 
wereldniveau opereren en netwerken tot 
stand brengen en markten buiten Europa 
betreden, onder meer via PPP's; stelt de 
Commissie voor dat zij consortiums of 
andere samenwerkingsvormen tussen 
grote ondernemingen en kmo's 
aanmoedigt en bevordert zodat de kmo's 
een betere toegang tot de PPP's krijgen;

Or. es
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Amendement 62
Fernando Ruas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring en netwerken van 
overheidsinstanties in landen buiten de EU; 
is van mening dat kmo's hun potentieel 
optimaal kunnen benutten als zij op 
wereldniveau opereren en markten buiten 
Europa betreden, onder meer via PPP's, 
vaak als onderaannemers voor grotere 
Europese ondernemingen;

2. merkt op dat kmo's en grotere 
ondernemingen kunnen voorzien in unieke 
kennis met betrekking tot de private sector, 
ervaring, goede praktijken en netwerken 
van overheidsinstanties in landen buiten de 
EU en kunnen helpen krachtig duurzaam 
ontwikkelingsbeleid te ontwikkelen; is van 
mening dat kmo's hun potentieel optimaal 
kunnen benutten als zij op wereldniveau 
opereren en markten buiten Europa 
betreden, onder meer via PPP's, vaak als 
onderaannemers voor grotere Europese 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spoort de Commissie aan om met 
een definitie van PPP te komen die 
internationaal wordt erkend, zoals een 
langetermijnverband tussen een publieke 
projectontwikkelaar en particuliere 
investeerders met als doel de levering van 
kwalitatieve, toegankelijke 
overheidsdiensten en infrastructuur te 
bewerkstelligen, overeenkomstig 
duidelijke, in de overeenkomst 
vastgestelde voorwaarden die gemakkelijk 
te evalueren zijn door middel van 
toezichtindicatoren die zorgen voor een 
eerlijke, passende verdeling wanneer aan 



PE554.830v01-00 36/73 AM\1057801NL.doc

NL

de voorwaarden van de overeenkomst is 
voldaan;

Or. es

Amendement 64
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verwerpt het gebruik van publiek-
private partnerschappen (PPP's) als een 
mechanisme om ontwikkelingslanden te 
dwingen openbare nutsbedrijven te 
privatiseren en de verantwoordelijkheid 
voor het verbeteren van openbare diensten 
over te dragen aan de particuliere sector;

Or. en

Amendement 65
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat, hoewel de EU haar 
markten voor overheidsopdrachten tot nu 
toe grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, veel op EU-
niveau opererende bedrijven vanuit 
beschermde landen opereren, waarbij 
dergelijke bescherming verschillende 
vormen heeft zoals staatsbedrijven, 
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor 
binnenlandse inschrijvers, beperkingen 
betreffende de nationale behandeling en 

Schrappen
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de markttoegang, belemmeringen van de 
regelgeving voor de oprichting van 
filialen of dochterondernemingen en 
beperkingen op de toegang tot 
financiering;

Or. en

Amendement 66
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat, hoewel de EU haar markten 
voor overheidsopdrachten tot nu toe 
grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, veel op EU-
niveau opererende bedrijven vanuit 
beschermde landen opereren, waarbij 
dergelijke bescherming verschillende 
vormen heeft zoals staatsbedrijven, 
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
belemmeringen van de regelgeving voor de 
oprichting van filialen of 
dochterondernemingen en beperkingen op 
de toegang tot financiering;

3. merkt op dat, hoewel de EU haar 
markten voor overheidsopdrachten tot nu 
toe grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, veel op EU-
niveau opererende bedrijven vanuit 
beschermde landen opereren, waarbij 
dergelijke bescherming verschillende 
vormen heeft zoals staatsbedrijven, 
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
belemmeringen van de regelgeving voor de 
oprichting van filialen of 
dochterondernemingen en beperkingen op 
de toegang tot financiering; verzoekt de 
Commissie en de Raad om het EU-beleid 
van standaard open markten voor 
overheidsopdrachten te herzien;

Or. en

Amendement 67
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat, hoewel de EU haar 
markten voor overheidsopdrachten tot nu 
toe grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, veel op EU-
niveau opererende bedrijven vanuit 
beschermde landen opereren, waarbij 
dergelijke bescherming verschillende 
vormen heeft zoals staatsbedrijven, 
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
belemmeringen van de regelgeving voor de 
oprichting van filialen of 
dochterondernemingen en beperkingen op 
de toegang tot financiering;

3. betreurt dat, hoewel veel op EU-niveau 
opererende bedrijven vanuit beschermde 
landen opereren, waarbij dergelijke 
bescherming verschillende vormen heeft 
zoals staatsbedrijven, 
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
belemmeringen van de regelgeving voor de 
oprichting van filialen of 
dochterondernemingen en beperkingen op 
de toegang tot financiering, de EU haar 
markten voor overheidsopdrachten tot nu 
toe grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie;

Or. fr

Amendement 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat, hoewel de EU haar 
markten voor overheidsopdrachten tot nu 
toe grotendeels open heeft gehouden voor 
internationale concurrentie, veel op EU-
niveau opererende bedrijven vanuit 
beschermde landen opereren, waarbij 
dergelijke bescherming verschillende 
vormen heeft zoals staatsbedrijven,
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
investeringen, voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
belemmeringen van de regelgeving voor de 
oprichting van filialen of 

3. spoort de Commissie aan ervoor te 
zorgen dat de handelsovereenkomsten van 
de EU de noodzakelijke voorwaarden 
bevatten om onze ondernemingen, en 
meer in het bijzonder de kmo's, in staat te 
stellen om onder gelijke voorwaarden met 
binnenlandse bedrijven in het buitenland 
te concurreren, door een duidelijke 
regeling en een gemakkelijke toegang tot 
informatie over aanbestedingen en 
gunningscriteria te eisen, en door te 
verzoeken eventuele discriminerende en 
ongerechtvaardigde
handelsbelemmeringen op het gebied van 
overheidsopdrachten, diensten en 
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dochterondernemingen en beperkingen op 
de toegang tot financiering;

investeringen op te heffen, met inbegrip 
van de voorkeur voor binnenlandse 
inschrijvers, beperkingen betreffende de 
nationale behandeling en de markttoegang, 
fiscale discriminatie, belemmeringen van 
de regelgeving voor de oprichting van 
filialen of dochterondernemingen en 
beperkingen op de toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie ook 
om met wetgeving te komen ter beperking 
van het risico op belangenconflicten en 
"regulatory capture" (innige banden 
tussen toezichthouders en sector) die het 
algemene belang ondergeschikt maakt 
aan het belang van gereglementeerde 
sectoren; nodigt tegelijk de autoriteiten 
van de partnerlanden uit om het beginsel 
van "open bestuur" na te streven met het 
oog op transparante 
aanbestedingsprocedures waarin 
informatie op een open en billijke manier 
wordt verspreid;

Or. es

Amendement 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort de Commissie ook aan om in 
de handelsovereenkomsten te wijzen op 
het belang dat regeringen met de nodige 
zorg voor PPP's kiezen door niet alleen 
rekening te houden met de kosten en 
baten en de levensvatbaarheid van het 
project, maar ook met zijn financiële en 
technische capaciteiten om goed toe te 
kunnen zien op de uitvoering van de 
dienst of infrastructuur in het algemeen 
belang van de burgers;

Or. es
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Amendement 70
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het gebruik van PPP 
problematisch is geweest vanwege een 
gebrek aan transparantie van PPP-
contracten, een gebrek aan beoordelingen 
van methodologieën en een gebrek aan 
een duidelijk en transparant 
regelgevingskader om corruptie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 71
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst op het verband tussen PPP's en 
het risico van onhoudbare schuld; merkt 
op dat PPP's niet mogen worden gebruikt 
om het risico van rijke particuliere 
ondernemingen over te dragen aan 
belastingbetalers in arme landen;

Or. en

Amendement 72
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie van regelgeving, besluiten en 
tenuitvoerlegging, goede planning, 
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
belanghebbenden, betrouwbaarheid, 
verantwoordingsplicht, billijkheid, 
efficiëntie en effectiviteit, afschrikkende 
maatregelen ten aanzien van corruptie, 
deskundigheid van ambtenaren, 
deugdelijke risicobeoordeling (van 
geopolitieke contexten tot rentevoeten) en -
verdeling, en passende bescherming van 
investeringen;

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie van regelgeving, besluiten en 
tenuitvoerlegging, goede planning, 
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
belanghebbenden, betrouwbaarheid, 
verantwoordingsplicht, billijkheid, 
efficiëntie en effectiviteit, afschrikkende 
maatregelen ten aanzien van corruptie, 
deskundigheid van ambtenaren, 
deugdelijke risicobeoordeling (van 
geopolitieke contexten tot rentevoeten) en -
verdeling, en passende, transparante 
alsook doeltreffende bescherming van 
investeringen;

Or. de

Amendement 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie van regelgeving, besluiten en 
tenuitvoerlegging, goede planning, 
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
belanghebbenden, betrouwbaarheid, 
verantwoordingsplicht, billijkheid, 
efficiëntie en effectiviteit, afschrikkende
maatregelen ten aanzien van corruptie, 
deskundigheid van ambtenaren, 
deugdelijke risicobeoordeling (van 

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie en duidelijkheid van de 
gunningsregels, uitvoering en evaluatie
vanaf de beginfase van het project, met 
name de omschrijving van het model voor 
risico-overdracht, de waardering van de
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
belanghebbenden, betrouwbaarheid, 
verantwoordingsplicht, billijkheid, 
efficiëntie en effectiviteit, maatregelen 
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geopolitieke contexten tot rentevoeten) en 
-verdeling, en passende bescherming van 
investeringen;

tegen corruptie en fraude, technische 
opleiding van ambtenaren en financiële 
capaciteit van de overheid die 
verantwoordelijk is voor een goede 
planning en het toezicht op de naleving 
van de overeenkomst, versterking van de 
rechtszekerheid, en passende bescherming 
van investeringen in een kader waarin de 
overheid haar wettelijke taken kan 
uitvoeren;

Or. es

Amendement 74
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie van regelgeving, besluiten en 
tenuitvoerlegging, goede planning, 
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
belanghebbenden, betrouwbaarheid, 
verantwoordingsplicht, billijkheid, 
efficiëntie en effectiviteit, afschrikkende 
maatregelen ten aanzien van corruptie, 
deskundigheid van ambtenaren, 
deugdelijke risicobeoordeling (van 
geopolitieke contexten tot rentevoeten) en -
verdeling, en passende bescherming van 
investeringen;

4. erkent dat voor de uitdagingen in 
verband met PPP's een oplossing kan 
worden gevonden met behulp van 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie van regelgeving, besluiten en 
tenuitvoerlegging, eerbiediging van de 
soevereiniteit van landen om beslissingen 
te nemen in overeenstemming met de 
eisen van hun bevolking, goede planning, 
kostenefficiëntie op de middellange en 
lange termijn, betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties, 
betrouwbaarheid, verantwoordingsplicht, 
billijkheid, efficiëntie en effectiviteit, 
afschrikkende maatregelen ten aanzien van 
corruptie, deskundigheid van de 
schuldrisicobeoordelingen van 
ambtenaren, deugdelijke algemene 
risicobeoordeling (van geopolitieke 
contexten tot rentevoeten) en -verdeling;

Or. en
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Amendement 75
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. meent daarom dat de Commissie en 
de lidstaten een inspanning moeten 
leveren om deze beginselen en goede 
praktijken buiten onze grenzen te 
bevorderen; onderstreept dat de lidstaten 
in dit verband de belangrijkste rol spelen;

Or. en

Amendement 76
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat PPP-projecten de 
gezondheidssector van 
ontwikkelingslanden openstellen voor de 
particuliere sector, waardoor de schaarse 
publieke middelen worden afgeleid van 
primaire gezondheidsdiensten, in plaats 
van dat zij dienen ter versterking van 
universele stelsels voor de verstrekking 
van openbare gezondheidszorg; dit kan 
catastrofale gevolgen hebben zoals is 
gebleken in de strijd tegen ebola;

Or. en

Amendement 77
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat PPP's altijd moeten 
voldoen aan de internationaal 
overeengekomen 
ontwikkelingsbeginselen, zoals de 
beginselen inzake doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp, moeten worden 
afgestemd op de nationale ontwikkeling 
van de partnerlanden en plaatselijke 
kennis en "ownership" moeten erkennen 
als belangrijke onderdelen van PPP-
modellen en de uitvoering hiervan;

Or. en

Amendement 78
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. waarschuwt dat de PPP-
projecten het onmogelijk maken de 
doelstelling van voedselsoevereiniteit te 
bereiken, aangezien PPP's nadelige 
gevolgen hebben voor kleine 
landbouwers, omdat zij van 
ontwikkelingslanden eisen dat zij hun 
beleid veranderen om de uitbreiding van 
de agro-industrie en landroof te 
vergemakkelijken in ruil voor 
investeringen;

Or. en

Amendement 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de verlening van 
kwalitatief hoogstaande, kosteneffectieve 
diensten aan het publiek cruciaal is om een 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
levensvatbaarheid te waarborgen; herinnert 
eraan dat de complexe keuze uit modellen 
en contracten van invloed is op de 
ontwikkeling van een project; waarschuwt 
dat PPP's in sommige stadia zijn gebruikt 
om de leemten in de fiscale boekhouding 
en verslaglegging te benutten, hetgeen 
heeft geleid tot de vaststelling van gerichte 
boekhoudregels door Eurostat; benadrukt 
de noodzaak van een adequaat 
institutioneel kader waarin politiek 
engagement, goed bestuur en adequate 
onderliggende wetgeving worden 
gecombineerd;

5. herinnert eraan dat de verlening van 
kwalitatief hoogstaande, toegankelijke, 
kosteneffectieve diensten aan het publiek 
cruciaal is om een succesvolle 
tenuitvoerlegging en levensvatbaarheid te 
waarborgen; herinnert eraan dat de 
complexe keuze uit modellen en contracten 
van invloed is op de ontwikkeling van een 
project; waarschuwt voor het risico dat 
regeringen kiezen voor een PPP louter en 
alleen om doelstellingen inzake het 
overheidstekort te verwezenlijken en dat 
PPP's in sommige stadia zijn gebruikt om 
de leemten in de fiscale boekhouding en 
verslaglegging te benutten, hetgeen heeft 
geleid tot de vaststelling van gerichte 
boekhoudregels door Eurostat; benadrukt 
de noodzaak van een adequaat 
institutioneel kader waarin politiek 
engagement, goed bestuur en adequate 
onderliggende wetgeving worden 
gecombineerd om ervoor te zorgen dat de 
PPP's het uiteindelijke doel dienen, met 
name het bieden van een betere kwaliteit 
en dekking van de dienstverlening aan de 
burgers; benadrukt in dit kader het 
belang van het waarderen van de 
praktijken en ervaring van bedrijven op 
het gebied van kwalitatieve 
dienstverlening en verantwoord 
ondernemen;

Or. es

Amendement 80
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de verlening van 5. herinnert eraan dat de verlening van 
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kwalitatief hoogstaande, kosteneffectieve 
diensten aan het publiek cruciaal is om een 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
levensvatbaarheid te waarborgen; herinnert 
eraan dat de complexe keuze uit modellen 
en contracten van invloed is op de 
ontwikkeling van een project; waarschuwt 
dat PPP's in sommige stadia zijn gebruikt 
om de leemten in de fiscale boekhouding 
en verslaglegging te benutten, hetgeen 
heeft geleid tot de vaststelling van gerichte 
boekhoudregels door Eurostat; benadrukt 
de noodzaak van een adequaat 
institutioneel kader waarin politiek 
engagement, goed bestuur en adequate 
onderliggende wetgeving worden 
gecombineerd;

kwalitatief hoogstaande, kosteneffectieve 
diensten aan het publiek binnen de EU en 
daarbuiten cruciaal is om een succesvolle 
tenuitvoerlegging en levensvatbaarheid te 
waarborgen; herinnert eraan dat de 
complexe keuze uit modellen en contracten 
van invloed is op de ontwikkeling van een 
project; benadrukt de noodzaak van een 
adequaat institutioneel kader waarin 
politiek engagement, goed bestuur en 
adequate onderliggende wetgeving worden
gecombineerd;

Or. en

Amendement 81
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de verlening van 
kwalitatief hoogstaande, kosteneffectieve
diensten aan het publiek cruciaal is om een 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
levensvatbaarheid te waarborgen; 
herinnert eraan dat de complexe keuze uit 
modellen en contracten van invloed is op 
de ontwikkeling van een project; 
waarschuwt dat PPP's in sommige stadia 
zijn gebruikt om de leemten in de fiscale 
boekhouding en verslaglegging te benutten, 
hetgeen heeft geleid tot de vaststelling van 
gerichte boekhoudregels door Eurostat; 
benadrukt de noodzaak van een adequaat 
institutioneel kader waarin politiek 
engagement, goed bestuur en adequate 
onderliggende wetgeving worden 

5. herinnert eraan dat de verlening van 
kwalitatief hoogstaande overheidsdiensten
aan het publiek cruciaal is voor het 
verwezenlijken van een duurzame 
ontwikkeling; herinnert eraan dat de 
complexe keuze uit modellen en contracten 
van invloed is op de ontwikkeling van een 
project; waarschuwt dat PPP's in sommige 
stadia zijn gebruikt om de leemten in de 
fiscale boekhouding en verslaglegging te 
benutten, hetgeen heeft geleid tot de 
vaststelling van gerichte boekhoudregels 
door Eurostat; benadrukt de noodzaak van 
een adequaat institutioneel kader waarin 
politiek engagement, goed bestuur en
adequate onderliggende wetgeving worden 
gecombineerd;
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gecombineerd;

Or. en

Amendement 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst er ook op dat, om te verzekeren 
dat een PPP niet de facto een stap naar de 
privatisering van een overheidsdienst 
veronderstelt en om de regering de 
mogelijk te geven de dienst volledig zelf te 
beheren, het belangrijk is te vermijden dat 
de overheidsinstelling afhankelijk wordt 
van de particuliere entiteit waarmee ze 
een overeenkomst heeft;

Or. es

Amendement 83
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op het groeiende potentieel van 
PPP's om innovatieve oplossingen te 
bevorderen die langlopende financiering 
uit particuliere middelen en binnenlandse 
middelen vrijmaken voor 
ontwikkelingsdoeleinden, aangezien er in 
de ontwikkelingslanden omvangrijke 
investeringen nodig zijn op het gebied van 
infrastructuur, watervoorziening en 
energie, waarvan het grootste deel uit de 
private sector zal moeten komen; meent 
dat PPP's ook innovatie op het gebied van 

Schrappen
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technologieën en bedrijfsmodellen 
kunnen genereren, en mechanismen 
kunnen opzetten om de particuliere sector 
verantwoording af te laten leggen;

Or. fr

Amendement 84
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op het groeiende potentieel van 
PPP's om innovatieve oplossingen te 
bevorderen die langlopende financiering 
uit particuliere middelen en binnenlandse 
middelen vrijmaken voor 
ontwikkelingsdoeleinden, aangezien er in 
de ontwikkelingslanden omvangrijke 
investeringen nodig zijn op het gebied van 
infrastructuur, watervoorziening en 
energie, waarvan het grootste deel uit de 
private sector zal moeten komen; meent 
dat PPP's ook innovatie op het gebied van 
technologieën en bedrijfsmodellen kunnen 
genereren, en mechanismen kunnen 
opzetten om de particuliere sector 
verantwoording af te laten leggen;

6. meent dat PPP's enkel indien ze naar 
behoren zijn gereguleerd ook innovatie op 
het gebied van technologieën en 
bedrijfsmodellen kunnen genereren, en 
mechanismen kunnen opzetten om de 
particuliere sector verantwoording af te 
laten leggen;

Or. en

Amendement 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op het groeiende potentieel van 
PPP's om innovatieve oplossingen te 

6. wijst op het potentieel van PPP's om 
innovatieve oplossingen te bevorderen die 
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bevorderen die langlopende financiering 
uit particuliere middelen en binnenlandse 
middelen vrijmaken voor 
ontwikkelingsdoeleinden, aangezien er in
de ontwikkelingslanden omvangrijke 
investeringen nodig zijn op het gebied van 
infrastructuur, watervoorziening en 
energie, waarvan het grootste deel uit de
private sector zal moeten komen; meent 
dat PPP's ook innovatie op het gebied van 
technologieën en bedrijfsmodellen kunnen 
genereren, en mechanismen kunnen 
opzetten om de particuliere sector
verantwoording af te laten leggen;

langlopende financiering uit particuliere 
middelen en binnenlandse middelen 
vrijmaken voor ontwikkelingsdoeleinden, 
aangezien er omvangrijke investeringen 
nodig zijn op het gebied van infrastructuur, 
watervoorziening en energie, waaraan de
publieke sector vaak niet alleen tegemoet 
kan komen; meent dat PPP's ook innovatie 
op het gebied van technologieën en 
bedrijfsmodellen kunnen genereren; wijst 
erop dat de deelname van de particuliere 
sector aan PPP's van 
ontwikkelingslanden niettemin in vele 
gevallen ondoeltreffend is gebleken en 
gepaard moet gaan met steunmaatregelen 
om de ontwikkelingslanden te helpen hun 
capaciteiten te versterken;

Or. es

Amendement 86
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op het groeiende potentieel van 
PPP's om innovatieve oplossingen te 
bevorderen die langlopende financiering 
uit particuliere middelen en binnenlandse 
middelen vrijmaken voor 
ontwikkelingsdoeleinden, aangezien er in 
de ontwikkelingslanden omvangrijke 
investeringen nodig zijn op het gebied van 
infrastructuur, watervoorziening en 
energie, waarvan het grootste deel uit de 
private sector zal moeten komen; meent 
dat PPP's ook innovatie op het gebied van 
technologieën en bedrijfsmodellen kunnen 
genereren, en mechanismen kunnen 
opzetten om de particuliere sector 
verantwoording af te laten leggen;

6. is van mening dat PPP's een van de 
mogelijkheden zijn om innovatieve 
oplossingen te bevorderen die langlopende 
financiering uit particuliere middelen en 
binnenlandse middelen vrijmaken voor 
ontwikkelingsdoeleinden, aangezien er in 
de ontwikkelingslanden omvangrijke
investeringen nodig zijn op het gebied van 
infrastructuur, watervoorziening en 
energie, die in meerderheid baat zouden 
hebben bij de betrokkenheid van de 
private sector; meent dat PPP's ook 
innovatie op het gebied van technologieën 
en bedrijfsmodellen kunnen genereren, en 
mechanismen kunnen opzetten om de 
particuliere sector verantwoording af te 
laten leggen;
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Or. en

Amendement 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spoort in dit kader de EU-organen 
aan om programma's voor technische 
bijstand aan ontwikkelingslanden te 
steunen ter versterking van hun juridische 
en institutionele kader waarin de PPP's 
worden uitgewerkt en, met name van hun 
capaciteiten om de uitvoering van de 
projecten op een goede manier te 
evalueren, plannen en controleren en 
eventueel in geval van niet-naleving door 
ondernemingen compensaties te eisen;

Or. es

Amendement 88
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat PPP's hoog op de 
ontwikkelingsagenda staan en steeds 
vaker worden gepromoot als manier om 
lacunes in de infrastructuurfinanciering 
te verhelpen in ontwikkelde en 
ontwikkelingslanden;

Or. en
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Amendement 89
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat het handelsbeleid van 
de EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector 
vergemakkelijken; deze bedrijfstakken 
kunnen de binnenlandse toegevoegde 
waarde en de industriële groei en 
diversifiëring stimuleren, welke op hun 
beurt een voorwaarde zijn voor 
economische ontwikkeling en 
maatschappelijke opwaardering; 
benadrukt dat publiek-publieke 
partnerschappen, in tegenstelling tot 
PPP's, die negatieve gevolgen hebben en 
die particuliere partners toestaan om hun 
risico bijna volledig te laten dekken door 
overheden door het zakelijke risico over te 
dragen aan de publieke sector, zorgen 
voor het herstel of de verbetering van door 
de overheid beheerde 
infrastructuurondernemingen;

Or. en

Amendement 90
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. verzoekt erom PPP's alleen in 
overweging te nemen wanneer andere 
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goedkopere en minder risicovolle 
financieringsmogelijkheden niet 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 91
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. wijst erop dat niet kan 
worden aangenomen dat PPP's positieve 
ontwikkelingsresultaten opleveren; is van 
mening dat PPP's zodanig moeten worden 
bevorderd en ontworpen dat zij echte 
resultaten voor de armen opleveren;

Or. en

Amendement 92
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU-organen 
ondernemingen uit de EU die deelnemen 
aan PPP's in derde landen, met name de 
minst ontwikkelde landen, aan te 
moedigen tot de naleving van het beginsel 
van beleidssamenhang, zodat rekening 
wordt gehouden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking; 
verzoekt de Commissie voorts duurzame 
investeringen te stimuleren en projecten te 
bevorderen die, bijvoorbeeld, gericht zijn 
op milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare 

Schrappen
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energiebronnen;

Or. fr

Amendement 93
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen, aan te moedigen tot de 
naleving van het beginsel van 
beleidssamenhang, zodat rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame investeringen
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die, bijvoorbeeld, gericht zijn op 
milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen, aan te moedigen tot de 
naleving van het beginsel van 
beleidssamenhang, zodat rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame ontwikkeling
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die gericht zijn op armoedebestrijding, 
milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 94
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU-organen
ondernemingen uit de EU die deelnemen 
aan PPP's in derde landen, met name de 
minst ontwikkelde landen, aan te 
moedigen tot de naleving van het beginsel 
van beleidssamenhang, zodat rekening 
wordt gehouden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking; 

7. verzoekt de Commissie om een 
gedragscode te ontwikkelen op basis van 
bestaande richtsnoeren van de OESO 
voor multinationale ondernemingen, voor
ondernemingen uit de EU die deelnemen 
aan PPP's in derde landen, met name de 
minst ontwikkelde landen, zodat zij het 
beginsel van beleidssamenhang ten 
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verzoekt de Commissie voorts duurzame 
investeringen te stimuleren en projecten te 
bevorderen die, bijvoorbeeld, gericht zijn 
op milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

aanzien van ontwikkeling kunnen naleven 
en ter verantwoording kunnen worden 
geroepen; verzoekt de Commissie voorts 
duurzame investeringen te stimuleren door 
een prioriteit te maken van de 
ontwikkeling van binnenlandse 
economieën op lange termijn, met name 
in de minst ontwikkelde landen, en 
projecten te bevorderen die, bijvoorbeeld, 
gericht zijn op milieubescherming, 
afvalbeheer en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen, aan te moedigen tot 
de naleving van het beginsel van 
beleidssamenhang, zodat rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame investeringen 
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die, bijvoorbeeld, gericht zijn op 
milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen aan te moedigen
overeenkomstig het beginsel van 
samenhang met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame investeringen 
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die, bijvoorbeeld, gericht zijn op 
milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

Or. es

Amendement 96
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen, aan te moedigen tot de 
naleving van het beginsel van 
beleidssamenhang, zodat rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame investeringen 
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die, bijvoorbeeld, gericht zijn op 
milieubescherming, afvalbeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

7. verzoekt de EU-organen ondernemingen 
uit de EU die deelnemen aan PPP's in 
derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen, aan te moedigen tot de 
naleving van het beginsel van 
beleidssamenhang, zodat rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de 
Commissie voorts duurzame investeringen 
te stimuleren en projecten te bevorderen 
die, bijvoorbeeld, gericht zijn op 
milieubescherming, openbare opleiding, 
afvalbeheer en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. it

Amendement 97
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat op het gebied van 
ontwikkelingshulp PPP's een effectieve 
manier zijn om Europese middelen te 
besteden op een manier die de EU-
prioriteiten en de coherentie met ander 
beleid ondersteunt; vraagt om een 
nauwere betrokkenheid van de Commissie 
en meer investeringen in PPP's voor 
ontwikkeling en dat PPP's worden 
gebruikt als een manier om de beperkte 
ontwikkelingsbegroting van de Unie uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández



PE554.830v01-00 56/73 AM\1057801NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat, op basis van het 
beginsel van beleidssamenhang, het 
onontbeerlijk is dat er vooraf een 
onderzoek wordt uitgevoerd naar PPP-
projecten die officiële ontwikkelingshulp 
krijgen, om de mogelijke economische, 
sociale, arbeids-, ecologische en 
mensenrechteneffecten van het project te 
beoordelen;

Or. es

Amendement 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat 
ondernemingen van de EU die aan PPP's 
deelnemen, de beginselen van het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap eerbiedigen tijdens de 
gehele duur van de projecten; spoort in dit 
kader de Commissie aan om een Europees 
Plan inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten op te stellen om het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap van de EU op een 
efficiënte manier te bevorderen;

Or. es

Amendement 100
Lola Sánchez Caldentey
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie ernaar te 
streven internationaal verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang af te dwingen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
lopende bilaterale onderhandelingen met 
derde landen teneinde de verschillen in 
openheid tussen de Europese markten
voor overheidsopdrachten en die van 
andere handelspartners te verhelpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie ernaar te 
streven internationaal verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang af te dwingen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
lopende bilaterale onderhandelingen met 
derde landen teneinde de verschillen in 
openheid tussen de Europese markten voor 
overheidsopdrachten en die van andere 
handelspartners te verhelpen;

8. verzoekt de Commissie om de 
terughoudendheid van WTO-leden en 
belangrijke handelspartners om in te 
stemmen met verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang die de 
verschillen in openheid tussen de Europese 
markten voor overheidsopdrachten en die 
van andere handelspartners zouden
verhelpen, te erkennen; daarbij moet ze 
ermee rekening houden dat met name de 
minst ontwikkelde landen geen 
concurrentievermogen hebben op de 
markt en moet ze consistent blijven met 
haar huidige strategie om deze landen een 
voorkeursbehandeling te geven;

Or. en



PE554.830v01-00 58/73 AM\1057801NL.doc

NL

Amendement 102
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie ernaar te 
streven internationaal verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang af te dwingen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
lopende bilaterale onderhandelingen met 
derde landen teneinde de verschillen in 
openheid tussen de Europese markten 
voor overheidsopdrachten en die van 
andere handelspartners te verhelpen;

8. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
helpen hun overheidsopdrachten te 
beschermen vanuit het oogpunt van 
wederkerigheid ten opzichte van derde 
partnerlanden van de lidstaten die een 
protectionistisch systeem hebben 
ingevoerd;

Or. fr

Amendement 103
Fernando Ruas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie ernaar te streven 
internationaal verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang af te dwingen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
lopende bilaterale onderhandelingen met 
derde landen teneinde de verschillen in 
openheid tussen de Europese markten voor 
overheidsopdrachten en die van andere 
handelspartners te verhelpen;

8. verzoekt de Commissie ernaar te streven 
internationaal verbintenissen voor 
wezenlijke markttoegang af te dwingen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
lopende bilaterale onderhandelingen met 
derde landen vanuit een benadering van 
positieve wederkerigheid die 
internationale concurrentie mogelijk 
maakt, met inbegrip van bepalingen met 
betrekking tot investeringen en toegang 
tot overheidsopdrachten; het doel hiervan 
is de verschillen in openheid tussen de 
Europese markten voor 
overheidsopdrachten en die van andere 
handelspartners te verhelpen om een gelijk 
speelveld voor EU-bedrijven die zijn 
betrokken bij PPP-projecten, te 
waarborgen;
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Or. en

Amendement 104
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om 
inspanningen te doen ter voorkoming van 
alle pogingen om de deelname van 
Europese bedrijven aan buitenlandse 
PPP's te verhinderen door middel van 
administratieve, procedurele en 
technische hindernissen;

Or. en

Amendement 105
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op EU-bedrijven in het buitenland 
en conclusies te trekken ten aanzien van 
succesverhalen, modellen en goede 
praktijken, met het oog op de opstelling 
van richtsnoeren, en te overwegen virtuele 
documentatiecentra of 
waarnemingscentra op te richten ter 
bevordering van gebruiksvriendelijke
platforms en netwerken voor het 
informeren van Europese kmo's over 
mogelijkheden om deel te nemen aan 
PPP's in het buitenland en om technische 
ondersteuning te bieden wat betreft het 
wettelijke kader en de verwachte 
uitdagingen; verzoekt de Commissie 

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op en de duurzaamheid en de 
bescherming van EU-bedrijven in het 
buitenland te beoordelen, teneinde de
Europese kmo's te informeren;
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tevens het gebruik van duidelijke en 
uitgebreide boekhoudregels op 
internationaal niveau te bevorderen 
teneinde de onzekerheden te verminderen 
die aan PPP's verbonden zijn en 
tegelijkertijd een deugdelijk 
begrotingsbeleid en de duurzaamheid van 
projecten te bevorderen;

Or. fr

Amendement 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op EU-bedrijven in het buitenland 
en conclusies te trekken ten aanzien van 
succesverhalen, modellen en goede 
praktijken, met het oog op de opstelling 
van richtsnoeren, en te overwegen virtuele 
documentatiecentra of waarnemingscentra 
op te richten ter bevordering van 
gebruiksvriendelijke platforms en 
netwerken voor het informeren van
Europese kmo's over mogelijkheden om 
deel te nemen aan PPP's in het buitenland 
en om technische ondersteuning te bieden 
wat betreft het wettelijke kader en de 
verwachte uitdagingen; verzoekt de 
Commissie tevens het gebruik van 
duidelijke en uitgebreide boekhoudregels 
op internationaal niveau te bevorderen 
teneinde de onzekerheden te verminderen 
die aan PPP's verbonden zijn en 
tegelijkertijd een deugdelijk 
begrotingsbeleid en de duurzaamheid van 
projecten te bevorderen;

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op EU-bedrijven in het buitenland 
en conclusies te trekken ten aanzien van 
succesverhalen, modellen en goede 
praktijken, met het oog op de opstelling 
van richtsnoeren, en te overwegen virtuele 
centra of waarnemingscentra op te richten 
om de toegang van Europese kmo's tot 
documentatie te vergemakkelijken en de 
oprichting van gebruiksvriendelijke 
platforms en netwerken te bevorderen, 
alsook informatie te verstrekken over 
mogelijkheden om deel te nemen aan PPP's 
in het buitenland, en om technische 
ondersteuning te bieden wat betreft het 
wettelijke kader en de verwachte 
uitdagingen;

Or. es
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Amendement 107
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op EU-bedrijven in het buitenland 
en conclusies te trekken ten aanzien van 
succesverhalen, modellen en goede 
praktijken, met het oog op de opstelling 
van richtsnoeren, en te overwegen virtuele 
documentatiecentra of 
waarnemingscentra op te richten ter 
bevordering van gebruiksvriendelijke 
platforms en netwerken voor het 
informeren van Europese kmo's over 
mogelijkheden om deel te nemen aan 
PPP's in het buitenland en om technische 
ondersteuning te bieden wat betreft het 
wettelijke kader en de verwachte 
uitdagingen; verzoekt de Commissie 
tevens het gebruik van duidelijke en 
uitgebreide boekhoudregels op 
internationaal niveau te bevorderen 
teneinde de onzekerheden te verminderen 
die aan PPP's verbonden zijn en 
tegelijkertijd een deugdelijk 
begrotingsbeleid en de duurzaamheid van 
projecten te bevorderen;

9. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op EU-bedrijven in het buitenland 
en een juridisch bindend kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat EU-
bedrijven verantwoording moeten 
afleggen voor hun daden in 
ontwikkelingslanden wanneer ze een 
inbreuk begaan tegen normen op het
gebied van mensenrechten, 
gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen en voedsel- en 
productveiligheid; verzoekt de Commissie 
tevens het gebruik van duidelijke en 
uitgebreide boekhoudregels op 
internationaal niveau te bevorderen 
teneinde de onzekerheden te verminderen 
die aan PPP's verbonden zijn;

Or. en

Amendement 108
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om een 
studie te verrichten naar de effecten van 
de vrijhandelsgebieden van de Unie en 



PE554.830v01-00 62/73 AM\1057801NL.doc

NL

hun uitvoering op de toegang tot 
buitenlandse PPP's voor Europese 
ondernemingen; meent dat deze studie 
inzicht kan bieden in hun reële impact op 
het gebied van de PPP's en dus ook in de 
hindernissen die nog niet zijn 
weggenomen;

Or. en

Amendement 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spoort de Commissie ook aan 
platformen te bevorderen voor structureel 
overleg tussen de verschillende 
belanghebbenden van de internationale 
PPP's, zoals regeringen, donors, 
ondernemingen en maatschappelijke 
organisaties;

Or. es

Amendement 110
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat bedrijven 
die bij PPP's betrokken zijn, de beginselen 
van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap en de 
verantwoordingsplicht respecteren tijdens 
de gehele duur van de projecten, 
aangezien PPP's niet op doeltreffende 
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wijze kunnen functioneren zonder een 
toereikend regelgevingskader;

Or. en

Amendement 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie het gebruik 
van duidelijke en uitgebreide 
boekhoudregels op internationaal niveau 
te bevorderen teneinde de onzekerheden te 
verminderen die aan PPP's verbonden 
zijn en tegelijkertijd een deugdelijk 
begrotingsbeleid en de duurzaamheid van 
projecten te bevorderen;

Or. es

Amendement 112
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat, goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de 
noodzakelijke juridische regelingen op dit 

Schrappen
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gebied en dat deze transparant, 
doeltreffend en kostenefficiënt zijn (de 
nieuwe bevoegdheid van de EU op het 
gebied van investeringen maakt synergie 
tussen investeringen en 
overheidsopdrachten mogelijk op een 
wijze die toegevoegde waarde biedt wat 
betreft markttoegang en bescherming van 
verworven rechten en activa);

Or. fr

Amendement 113
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat, goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de
noodzakelijke juridische regelingen op dit 
gebied en dat deze transparant, doeltreffend 
en kostenefficiënt zijn (de nieuwe 
bevoegdheid van de EU op het gebied van 
investeringen maakt synergie tussen 
investeringen en overheidsopdrachten 
mogelijk op een wijze die toegevoegde 
waarde biedt wat betreft markttoegang en 
bescherming van verworven rechten en 
activa);

10. onderstreept dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat deze 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat met goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in het
noodzakelijke juridische kader op dit 
gebied en dat dit transparant, doeltreffend 
en kostenefficiënt is;

Or. en
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Amendement 114
Klaus Buchner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het, om
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken,
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig
klimaat, goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de 
noodzakelijke juridische regelingen op dit 
gebied en dat deze transparant, 
doeltreffend en kostenefficiënt zijn (de 
nieuwe bevoegdheid van de EU op het 
gebied van investeringen maakt synergie 
tussen investeringen en 
overheidsopdrachten mogelijk op een 
wijze die toegevoegde waarde biedt wat 
betreft markttoegang en bescherming van 
verworven rechten en activa);

10. benadrukt dat grensoverschrijdende 
middelen van de private sector voor PPP's 
baat zullen hebben bij duidelijke, stabiele 
en veilige regels; verzoekt de Commissie 
en de Raad daartoe samen te werken in de 
bevoegde internationale fora en 
internationale financiële instellingen;

Or. en

Amendement 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden op het gebied van 
rechtszekerheid en goed bestuur en te 
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hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat, goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de 
noodzakelijke juridische regelingen op dit 
gebied en dat deze transparant, 
doeltreffend en kostenefficiënt zijn (de 
nieuwe bevoegdheid van de EU op het 
gebied van investeringen maakt synergie 
tussen investeringen en 
overheidsopdrachten mogelijk op een wijze 
die toegevoegde waarde biedt wat betreft 
markttoegang en bescherming van 
verworven rechten en activa);

zorgen voor de eerbiediging van de 
beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling en non-discriminatie; 
verzoekt de Commissie en de Raad samen 
te werken om ervoor te zorgen dat is 
voorzien in de noodzakelijke juridische 
regelingen op dit gebied en dat deze 
democratisch, transparant, billijk, inclusief
en doeltreffend zijn (de nieuwe 
bevoegdheid van de EU op het gebied van 
investeringen maakt synergie tussen 
investeringen en overheidsopdrachten 
mogelijk op een wijze die toegevoegde 
waarde biedt wat betreft markttoegang en 
bescherming van verworven rechten en 
activa);

Or. es

Amendement 116
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat, goed bestuur en effectieve 
geschillenbeslechting; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de 
noodzakelijke juridische regelingen op dit 
gebied en dat deze transparant, 
doeltreffend en kostenefficiënt zijn (de 
nieuwe bevoegdheid van de EU op het 
gebied van investeringen maakt synergie 
tussen investeringen en 
overheidsopdrachten mogelijk op een 
wijze die toegevoegde waarde biedt wat 

10. benadrukt dat het, om 
grensoverschrijdende middelen van de 
private sector voor PPP's aan te trekken, 
van het grootste belang is om voldoende 
zekerheid te bieden dat 
langetermijninvesteringen baat zullen 
hebben bij een duidelijk, stabiel en veilig 
klimaat en goed bestuur; verzoekt de 
Commissie en de Raad samen te werken 
om ervoor te zorgen dat is voorzien in de 
noodzakelijke juridische regelingen op dit 
gebied en dat deze transparant, 
doeltreffend en kostenefficiënt zijn;
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betreft markttoegang en bescherming van 
verworven rechten en activa);

Or. en

Amendement 117
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat er aanzienlijke 
investeringen nodig zijn om publiek-
private partnerschappen buiten de EU 
mogelijk te maken; is van mening dat 
uitgebreide hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten met 
bepalingen over liberalisering van 
investeringen, bescherming van 
investeringen en geschillenbeslechting 
tussen investeerders en staten essentieel 
zijn om investeringen in het kader van 
publiek-private partnerschappen aan te 
moedigen en te vrijwaren;

Or. en

Amendement 118
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

PPP's buiten de EU: nieuwe banen en 
groeimogelijkheden voor EU-bedrijven

PPP's buiten de EU: nieuwe fatsoenlijke 
banen en billijke en duurzame groei

Or. en
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Amendement 119
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat grotere 
deelname door EU-bedrijven aan 
grootschalige internationale PPP's zou 
leiden tot aanzienlijke voordelen voor het 
scheppen van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 
herinnert eraan dat in het verslag 
"Internationalisering van Europese 
kmo's" de nadruk ligt op het positieve 
verband tussen internationalisering en 
innovatie op het punt van producten, 
diensten en processen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 120
Fernando Ruas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 
herinnert eraan dat in het verslag 
"Internationalisering van Europese kmo's"
de nadruk ligt op het positieve verband 
tussen internationalisering en innovatie op 
het punt van producten, diensten en 
processen;

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen, technologische 
capaciteiten en de ontwikkeling van 
innovatie in Europa, in overeenstemming 
met het interne voorstel van het Europees 
Fonds voor strategische 
investeringen; herinnert eraan dat in het 
verslag "Internationalisering van Europese 
kmo's" de nadruk ligt op het positieve 
verband tussen internationalisering en 
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innovatie op het punt van producten, 
diensten en processen;

Or. en

Amendement 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 
herinnert eraan dat in het verslag 
"Internationalisering van Europese kmo's" 
de nadruk ligt op het positieve verband 
tussen internationalisering en innovatie op 
het punt van producten, diensten en 
processen;

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou kunnen leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van fatsoenlijke banen, de productiviteit, 
het concurrentievermogen en de 
ontwikkeling van technologie en innovatie 
in Europa; herinnert eraan dat in het 
verslag "Internationalisering van Europese 
kmo's" de nadruk ligt op het positieve 
verband tussen internationalisering en 
innovatie op het punt van producten, 
diensten en processen;

Or. es

Amendement 122
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 
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herinnert eraan dat in het verslag
"Internationalisering van Europese kmo's"
de nadruk ligt op het positieve verband 
tussen internationalisering en innovatie op
het punt van producten, diensten en 
processen;

herinnert eraan dat in de studie van de 
Commissie van 2010 getiteld
"Internationalisering van Europese kmo's"
de nadruk ligt op het positieve verband 
tussen internationalisering en innovatie op
het punt van producten, diensten en 
processen;

Or. en

Amendement 123
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van banen, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling 
van technologie en innovatie in Europa; 
herinnert eraan dat in het verslag 
"Internationalisering van Europese 
kmo's" de nadruk ligt op het positieve 
verband tussen internationalisering en 
innovatie op het punt van producten, 
diensten en processen;

11. is ervan overtuigd dat grotere deelname 
door EU-bedrijven aan grootschalige 
internationale PPP's zou leiden tot 
aanzienlijke voordelen voor het scheppen 
van fatsoenlijke banen, de productiviteit, 
het concurrentievermogen en de 
ontwikkeling van technologie en innovatie 
in Europa;

Or. en

Amendement 124
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat de werkzaamheden 
op dit gebied met name rekening moeten 
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houden met de uitdagingen waar kmo's in 
de EU mee te maken krijgen wanneer ze 
concurreren op internationale markten in 
het kader van PPP's en dat moet worden 
gezorgd voor een concrete en billijke 
toegang voor kmo's; benadrukt in dit 
verband het belang van specifieke regels 
die inschrijvingen in clusters of groepen 
van kmo's en het gebruik van open en 
transparante onderaannemingsketens 
mogelijk maken; meent dat kmo's moeten 
worden aangemoedigd om als 
onderaannemers of als onderdeel van een 
consortium in te schrijven voor 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 125
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

herinnert aan de verwezenlijkingen in de 
EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en 
deelname van EU-bedrijven aan 
dergelijke samenwerkingsverbanden in 
het buitenland te bevorderen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 126
Lola Sánchez Caldentey
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert aan de verwezenlijkingen in 
de EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en 
deelname van EU-bedrijven aan 
dergelijke samenwerkingsverbanden in 
het buitenland te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert aan de verwezenlijkingen in 
de EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en deelname 
van EU-bedrijven aan dergelijke 
samenwerkingsverbanden in het buitenland 
te bevorderen;

12. herinnert aan de verwezenlijkingen in 
de EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en deelname 
van EU-bedrijven, kmo's in het bijzonder,
aan dergelijke samenwerkingsverbanden in 
het buitenland te bevorderen;

Or. de

Amendement 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert aan de verwezenlijkingen in 
de EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en deelname 
van EU-bedrijven aan dergelijke 
samenwerkingsverbanden in het buitenland 
te bevorderen;

12. herinnert aan de verwezenlijkingen in 
de EU door het gebruik van PPP's op het 
gebied van de ontwikkeling van 
infrastructuur en speerpuntgebieden van 
technologie, onderzoek, e-leren en andere 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde; moedigt de Commissie aan te 
bepalen welke projecten in de EU de beste 
resultaten hebben opgeleverd en deelname 
van alle soorten EU-bedrijven aan 
dergelijke samenwerkingsinitiatieven in 
het buitenland te bevorderen;

Or. es


