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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:

A. overwegende dat er steeds meer wordt bezuinigd op de EU-begroting terwijl tegelijkertijd 
het takenpakket zich uitbreidt en er minder middelen voor regionale ontwikkeling 
beschikbaar zijn,

B. overwegende dat de middelen voor publieke doelen kunnen worden verhoogd dankzij het 
publiek-private partnerschap (PPP),

C. overwegende dat overheidsinstanties dankzij het PPP kunnen profiteren van de speciale 
know how van particuliere bedrijven, dat dit leidt tot lagere kosten voor de uitvoering van 
overheidstaken, verhoging van de normen voor de dienstverlening en spreiding van de 
verantwoordelijkheden en risico's,

D. overwegende dat de PPP-formule nog weinig bekendheid geniet en dat het 
overheidsapparaat zich op dit gebied nog onzeker voelt,

1. erkent dat het fenomeen PPP in de huidige fase gedefinieerd moet worden en dat omwille 
van de rechtszekerheid het verstrekken van concessies moet worden gereguleerd om een 
duidelijk onderscheid te maken tussen concessies en overheidsopdrachten, maar dat er 
echter nog geen complexe juridische PPP-regelgeving zou mogen worden opgesteld;

2. is van mening dat de regels voor de oprichting en de werkwijze van geïnstitutionaliseerde 
PPP's en de manier waarop er aan hen overheidsopdrachten gegund mogen worden, 
alsmede een nieuwe procedure voor de concurrentiegerichte dialoog, nader zouden 
moeten worden toegelicht in mededelingen van de Commissie;

3. wendt zich tot de Commissie met het dringende verzoek een Europees centrum op te 
richten voor de know how en goede praktijken op het gebied van PPP, dat een reeks 
model(standaard)-projecten zou moeten voorbereiden betreffende veel voorkomende 
situaties waarin met het PPP de beste resultaten worden behaald; is van mening dat dit een 
grote verbetering zou zijn, met name voor landen die met de nodige bezorgdheid overgaan 
tot PPP;

4. is van mening dat het onontbeerlijk is om in PPP-verband privaat kapitaal aan te wenden 
voor het nationale aandeel bij de Structuurfondsen, omdat dit de mogelijkheden van 
bijzonder arme regio's vergroot; is bovendien van mening dat de voorbereidingskosten van 
gecompliceerde PPP-projecten uit de Technische Bijstand kunnen worden gefinancierd 
door in het cohesiebeleid gebruik te maken van PPP's en dat hierdoor de vorming van 
goed voorbereide ondernemingen aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.


