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Amendement  1 

Jürgen Creutzmann 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening Wet voor Kleine Ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de dialoog tussen 

MKB en aanbestedende overheidsdiensten 

moet worden verdiept om het voor het 

MKB gemakkelijker te maken mee te doen 

aan aanbestedingsprocedures; stelt in deze 

zin voor mogelijkheden te verkennen om 

het MKB te helpen 

samenwerkingsverbanden en consortia te 

vormen en gezamenlijk mee te bieden 

tijdens inschrijvingsprocedures; verzoekt 

de Commissie een effectbeoordeling uit te 

voeren en na te gaan of de drempels voor 

overheidsaanbestedingen van de EU 

kunnen worden verhoogd, waardoor het 

MKB zou kunnen meedoen aan 

overeenkomsten waarvoor anders 

specifieke eisen zouden gelden waardoor 

zij buiten zijn bereik zouden vallen; 

verzoekt de Commissie na te gaan hoe de 

publicatie van alle kennisgevingen van 

overheidsaanbestedingen overal in Europa 

kan worden verbeterd en hoe een eind kan 

worden gemaakt aan de administratieve 

druk die Europese bedrijven ervan 

weerhoudt zich in te laten met 

grensoverschrijdende openbare 

aanbestedingen; verzoekt alle lidstaten de 

Europese gedragscode ter 

vergemakkelijking van de toegang van het 

MKB tot overheidsopdrachten 

stelselmatiger toe te passen; 

21. verzoekt de Commissie 

wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 

voor het MKB gemakkelijker te maken 

mee te doen aan aanbestedingsprocedures 

van de overheid; verzoekt de Commissie 

hiertoe de administratieve druk met name 

in grensoverschrijdend verband te 

verminderen door het aantal 

getuigschriften dat tijdens de 

selectieprocedure gevraagd wordt te 

beperken en door de uiterst strenge 

selectienormen te versoepelen, zoals de 

omzeteisen en het aantal vereiste 

referentieovereenkomsten; stelt voor 

mogelijkheden te verkennen om het MKB 

te helpen samenwerkingsverbanden en 

consortia te vormen en gezamenlijk mee te 

bieden tijdens inschrijvingsprocedures van 

de overheid; verzoekt de Commissie na te 

gaan hoe de publicatie van alle 

kennisgevingen van 

overheidsaanbestedingen overal in Europa 

kan worden verbeterd; verzoekt alle 

lidstaten de Europese gedragscode ter 

vergemakkelijking van de toegang van het 

MKB tot overheidsopdrachten 

stelselmatiger toe te passen; 

Or. en 
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