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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat hoewel plaatselijke en regionale autoriteiten tot de grootste klanten in 
Europa behoren en daarom een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van regels 
inzake overheidsopdrachten, er als gevolg van de complexe regelingen in het 
mededingings- en aanbestedingsrecht vaak sprake is van een gebrek aan kennis van het 
rechtskader en de omzetting daarvan, adequate opleiding en richtsnoeren voor 
overheidsopdrachten op subnationaal niveau; verzoekt de lidstaten opleidingen in te voeren 
inzake regels voor overheidsopdrachten (inclusief specifieke aspecten als 
maatschappelijke, milieu-, diversiteits- en gelijkheidscriteria) en het gebruik van ICT te 
stimuleren ten einde voor een beter begrip van deze regels te zorgen en de administratieve 
vaardigheden van plaatselijke en regionale autoriteiten te verbeteren; wijst in dit verband 
op de mogelijkheid om op regionaal niveau overheidsopdrachten in groepsverband te 
plaatsen, op basis van samenwerking tussen plaatselijke en regionale overheden, waardoor 
de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsopdrachten door middel van contacten 
en uitwisseling van ervaring en informatie aanzienlijk zou worden verbeterd; wijst er 
tevens op dat de inspanningen om corruptie op het niveau van regionale en plaatselijke 
overheden aan het licht te brengen en terug te dringen, moeten worden voortgezet via de 
invoering van opleiding, informatieverstrekking en publiciteit;

2. onderstreept dat de Rekenkamer regelmatig in haar jaarverslagen over de uitvoering van de 
EU-begroting én in haar jongste jaarverslag over het begrotingsjaar 2008 opmerkt dat het 
niet kunnen voldoen aan de EU-regels inzake overheidsopdrachten een van de twee meest 
voorkomende oorzaken is van fouten en onregelmatigheden bij de tenuitvoerlegging van 
Europese projecten die worden gecofinancierd uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds; wijst er in dit verband op dat onregelmatigheden vaak het gevolg zijn van 
onjuiste omzetting van de EU-regels en verschillen tussen de regels die door lidstaten 
worden gehanteerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten in samenwerking met de 
regionale en plaatselijke overheden de verschillende pakketten regels die voor 
overheidsopdrachten gelden, te herzien ten einde deze regels te harmoniseren en het gehele 
rechtskader voor overheidsopdrachten te vereenvoudigen, met name zodat de kans op 
fouten kleiner wordt en de structuurfondsen efficiënter worden gebruikt;

3. is van mening dat het niet alleen de kosten en de ingewikkelde regelgeving zijn die 
afschrikken, maar ook de tijd die nodig is om de procedure van een overheidsopdracht te 
doorlopen, en de dreiging van gerechtelijke stappen in de vorm van langdurige 
beroepsprocedures die vaak nog eens belemmerd worden door verschillende actoren, en 
acht het dan ook een goede zaak dat het herstelplan de mogelijkheid biedt om versnelde 
versies van de in de richtlijnen over overheidsopdrachten genoemde procedures toe te 
passen op grote overheidsprojecten, met name in 2009 en 2010; verzoekt de lidstaten de 
procedures toe te passen en plaatselijke autoriteiten en regionale hulp te bieden bij het ten 
uitvoer leggen en gebruiken van deze procedures, telkens overeenkomstig de geldende 
regels en verordeningen inzake overheidsopdrachten;
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4. verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is om ook na 2010 gebruik te maken van 
versnelde procedurevormen in het kader van de structuurfondsen en om  de tijdelijke 
verhoging van de drempelwaarden te verlengen, met name om de investeringen verder aan 
te zwengelen;

5. betreurt dat in een aantal gevallen uit de structuurfondsen afkomstige middelen voor 
infrastructuurprojecten die in het kader van een publiek-privaat partnerschap (PPP) waren 
opgezet, alsmede aanverwante contracten met particuliere exploitanten op basis van 
overheidsopdrachten die op subnationaal niveau werden uitgevoerd, als gevolg van uiterst 
ingewikkelde aanbestedingsprocedures tot het verlies van EU-subsidies voor 
infrastructuurontwikkeling hebben geleid; is van mening dat het van essentieel belang is 
om belemmeringen uit de weg te ruimen voor PPP's als de Europese Unie de nodige 
investeringen in infrastructuur en kwaliteitsdiensten wil kunnen doen; verzoekt de 
Commissie te waarborgen dat de regels inzake overheidsopdrachten en toepassing van de 
structuurfondsen een coherent kader voor PPP's vormen, ten einde rechtszekerheid voor 
alle betrokkenen te creëren en de druk op overheidsbegrotingen te verminderen, in de 
context van het beginsel van cofinanciering en de nasleep van de wereldwijde economische 
crisis;

6. erkent het recht van plaatselijke en regionale autoriteiten om democratische beslissingen te 
nemen over de beste manier om overheidsdiensten aan te bieden, inclusief de beslissing om 
gebruik te maken van bedrijven die hun eigendom zijn of onder hun toezicht staan zonder 
dat er een particuliere partner bij betrokken wordt; is van mening dat ook zonder verplichte 
tendering samenwerking tussen gemeenten of andere vormen van publiek-publieke 
samenwerking bij het verlenen van diensten als legitieme wijze van dienstverlening moet 
worden beschouwd en dat de actoren op subnationaal niveau taken in verband met 
openbare dienstverlening moeten kunnen toewijzen aan bedrijven die hun eigendom zijn of 
onder hun toezicht staan;

7. wijst erop dat de initiatieven van de Commissie op het gebied van overheidsopdrachten 
beter gecoördineerd dienen te worden om te voorkomen dat de coherentie met de Europese 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten in gevaar komt en dat de uitvoerders met juridische 
problemen te kampen krijgen; dringt in dit verband aan op betere coördinatie binnen de 
Commissie, met inbegrip van één enkele, duidelijk gestructureerde website, om de 
transparantie van de wetgeving op dit gebied te verbeteren;

8. onderstreept dat het nodig is het MKB aan te moedigen tot deelname aan 
overheidsopdrachten die door plaatselijke en regionale autoriteiten worden uitgevoerd, 
overeenkomstig de algemene EU-doelstellingen ter ondersteuning van het MKB; wijst erop 
dat grotere participatie van het MKB kan worden bewerkstelligd door middel van adequate 
verstrekking van informatie, advies en opleiding en praktische hulp;

9. sluit zich aan bij de zorgen die veel plaatselijke autoriteiten hebben geuit met betrekking 
tot de interpretatie van de arresten1 van het Hof van Justitie op het gebied van 

1 Arrest van het Europees Hof van Justitie (Eerste Kamer) van 18 januari 2007 in zaak C-220/05 Jean Auroux e.a. tegen 
Commune de Roanne.
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stadsontwikkeling; is ervan overtuigd dat de in operationeel en juridisch opzicht strikte 
toepassing van regels inzake overheidsopdrachten de stadsontwikkeling in de weg kan 
staan; verzoekt de Commissie de desbetreffende regels inzake overheidsopdrachten in 
nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de Raad en de regionale en plaatselijke 
overheden zo duidelijk te formuleren dat de publieke opdrachtgevers weten welke 
contracten en concessies voor openbare werkzaamheden moeten worden aanbesteed en dus 
een onderscheid kunnen maken tussen wel en niet aanbestedingsplichtige projecten op het 
gebied van stedenbouw en stadsontwikkeling, zodat er  gemakkelijker contracten over de 
verkoop van land tussen de publieke en de particuliere sector kunnen worden gesloten, 
zonder de overbodige eis dat er een aanbesteding moet worden gedaan en zonder de 
bevoegdheid en het recht van plaatselijke autoriteiten om te beslissen hoe zij hun 
grondgebied willen inrichten, in gevaar te brengen; kijkt met grote belangstelling uit naar 
het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-451/08; sluit zich aan bij het standpunt dat de 
advocaat-generaal van het Hof op 17 november 2009 in zaak C-541/08 heeft uitgesproken: 
"De ruime en ambitieuze doelstellingen van de richtlijn, die bij de uitlegging ervan 
weliswaar in het achterhoofd moeten worden gehouden, mogen met een beroep op het doel 
van die tekst evenwel niet tot de conclusie leiden dat de werkingssfeer ervan onbeperkt kan 
worden uitgebreid." (paragraaf 35); anders bestaat het gevaar "dat elke stedenbouwkundige 
activiteit onder de richtlijn valt: de maatregelen waarmee de bebouwingsmogelijkheid 
wordt geregeld, wijzigen immers per definitie en zelfs substantieel de waarde van de grond 
waarop zij betrekking hebben".
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