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Изменение 1
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на 
труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
представляват 17% от БВП на ЕС и 
следователно по време на кризата са 
пазарен инструмент от ключово 
значение за икономическо 
възстановяване, който изпълнява 
важна роля по отношение на 
насърчаването и създаването на 
устойчива заетост и условия на труд, и 
поощряването на иновациите;

Or. it

Изменение 2
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който, освен постигането на 
други цели, може да изпълнява важна 
роля по отношение на защитата и 
насърчаването на устойчивата заетост и 
условия на труд;

Or. de

Изменение 3
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, приспособен към 
потребностите на обществото, 
който изпълнява важна роля по 
отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

Or. de

Изменение 4
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;
същевременно подчертава, че 
прилагането на законодателството в 
областта на обществените поръчки 
за предоставянето на персонални 
социални услуги често не е най-
добрият начин за гарантиране на 
оптимални резултати за 
ползвателите на въпросните услуги; в 
тази връзка призовава за признаване 
съгласно правото на ЕС на доказани 
добри практики на държавите-
членки, които предлагат 
алтернатива на прилагането на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки, при условие 
че се основават на принципа, че 
всички оференти, независимо от 
правната им форма, които отговарят 
на предварително определените 
законови условия, се допускат до 
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тръжната процедура, и че тази 
процедура надлежно отчита 
принципите на равно третиране, 
недискриминация и прозрачност, 
залегнали в първичното право на ЕС;

Or. de

Изменение 5
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;
призовава за определяне като 
задължителен критерий за възлагане 
на договорите спазването на 
социалните стандарти и 
колективните договори и 
заплащането на минималните 
заплати и хонорари, определени със 
закон, по време на изпълнението на 
договора и във веригата на доставки, с 
оглед прилагане на принципа на равно 
заплащане за еднакъв труд на едно и 
също място;

Or. de

Изменение 6
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд и 
може значително да допринесе за 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“; освен 
това подчертава важната роля, 
която обществените поръчки могат 
да играят в насърчаването на 
европейския социален модел, основан 
на качествени работни места, равни 
възможности, недискриминация и 
социално приобщаване;

Or. it

Изменение 7
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;
подчертава в тази връзка, че 
държавните органи като общо 
правило следва да включват в 
критериите за подбор клаузи, които 
изискват спазването на заплатите и 
условията на труд, предвидени в 
законодателството или колективни 
трудови договори;

Or. en
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Изменение 8
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд,
на създаването на по-благоприятни 
условия за иновации за 
предприятията, на насърчаването на 
екологосъобразни обществени поръчки
и подобряването на условията за 
предприятията, преди всичко МСП;

Or. lt

Изменение 9
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;

1. отбелязва, че обществените поръчки 
са пазарен инструмент от ключово 
значение, който изпълнява важна роля 
по отношение на насърчаването на 
устойчивата заетост и условия на труд;
призовава в рамките на 
обществените поръчки да се обърне 
внимание на специалните 
потребности по отношение на 
заетостта на уязвимите социални 
групи и тези в неравностойно 
положение;

Or. en
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Изменение 10
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че ЕС има отговорност 
за създаването на ясна и 
административно проста правна 
рамка за възлагащите органи, докато 
разпоредбите за предоставянето на 
обществени услуги е въпрос за 
местните и регионални органи, така 
че на националните, регионални и 
местни органи трябва да се осигури 
достатъчно гъвкавост и свобода на 
действие, за да могат да стимулират 
създаването на работни места на 
местно, регионално и национално 
равнище;

Or. de

Изменение 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че е необходимо 
опростяване на правилата за 
обществени поръчки, както и те да 
бъдат направени по-гъвкави, за да 
могат да бъдат изпълнени 
задълженията за предоставяне на 
обществени услуги; подчертава, че
изменението на правилата за 
обществените поръчки трябва да 
бъде неутрално по отношение на 
частната спрямо обществената 
собственост съгласно член 345 от 
ДФЕС;
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Or. en

Изменение 12
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че действащото 
законодателство на ЕС в областта 
на обществените поръчки вече 
позволява да се вземат под внимание 
социалните аспекти при възлагането 
на договорите; въпреки това 
отбелязва, че е необходимо пояснение 
по отношение на практическото 
прилагане на въпросните разпоредби;

Or. de

Изменение 13
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подкрепя запазването на 
настоящата класификация на
услугите в категории А- и Б-, 
последните за предмет на услугите 
без трансгранична конкуренция или с 
характер, който прави европейската 
обществена поръчка неподходяща, 
например здравеопазване и социални 
услуги;

Or. en
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Изменение 14
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. признава, че държавните органи
разходват над 16% от европейския 
БВП и следователно трябва да бъдат 
насърчавани да поемат по-силен 
ангажимент за решения, които 
стимулират социалните иновации и 
възможностите на пазара на труда с 
тези разходи, по-специално чрез 
предоставяне на по-ефикасни 
обществени услуги;

Or. en

Изменение 15
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подкрепя насърчаването на 
социални обществени поръчки в 
областта на стоките, например като 
се използват критериите за 
справедлива търговия;

Or. en

Изменение 16
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което може да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма 
гъвкавост на правилата с цел да се 
предостави възможност за възлагането 
на социални обществени поръчки;

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което би могло да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение, но 
подчертава че в определени области 
правилата за обществените поръчки 
са дори по-ограничителни, отколкото 
по споразумението; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма 
гъвкавост на правилата с цел да се 
предостави възможност за възлагането 
на социални обществени поръчки;

Or. en

Изменение 17
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което може да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма 
гъвкавост на правилата с цел да се 
предостави възможност за
възлагането на социални обществени 
поръчки;

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което може да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение; призовава 
Комисията, при спазване на 
съответните действащи принципи 
(конкуренция, прозрачност, 
недискриминация, ефикасност), да се 
стреми към по-голяма простота и 
гъвкавост на правилата с цел да се 
улесни възлагането на социални 
обществени поръчки;

Or. de
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Изменение 18
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което може да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма 
гъвкавост на правилата с цел да се 
предостави възможност за
възлагането на социални обществени 
поръчки;

2. признава значението на 
Споразумението относно държавните 
поръчки, което може да ограничи 
обхвата за законодателните промени на 
равнището на ЕС, тъй като редица 
процедурни изисквания произтичат 
пряко от това споразумение; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма 
гъвкавост на правилата с цел да се 
насърчи възлагането на социални 
обществени поръчки;

Or. de

Изменение 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. признава значението на 
спазването на принципите за 
достойна работа при обществените 
поръчки в рамките на ЕС и призовава 
Европейската комисия да включва 
позоваване на широка гама от 
трудови стандарти на МОТ, които да 
бъдат включени в членовете при всяко 
преработване на директивите в 
областта на обществените поръчки;

Or. en
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Изменение 20
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че напредъкът в 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки би могъл да 
помогне за по-доброто определяне на 
някои основни концепции и понятия, 
така че да се осигури на възлагащите 
органи, на предприятията и 
следователно на работниците по-
голяма правна сигурност;

Or. fr

Изменение 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че 11 държави-членки 
на ЕС са ратифицирали Конвенция 
№ 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки и призовава Комисията да 
насърчи ратифицирането на тази 
конвенция от всички държави-членки 
на ЕС, за да се смекчат 
неблагоприятните ефекти от 
последните производства пред Съда 
на Европейския съюз в това 
отношение;

Or. en



PE467.257v01-00 14/50 AM\871310BG.doc

BG

Изменение 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията формално да 
признае други възможности за подбор 
на доставчици, като методите за 
„вътрешно възлагане“ и 
„концесиониране“ на услуги, и изрично 
да отдава еднаква стойност на 
всички възможности за договаряне и 
финансиране на социалните услуги от 
общ интерес (СУОИ); призовава за 
разширяване на метода за „вътрешно 
възлагане“, така че да включва 
доставчици на услуги, които 
отговарят на специфични критерии 
за общ интерес;

Or. en

Изменение 23
Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. настоява директивата да 
насърчава и изрично да позволява на 
възлагащите органи да се позовават 
на цели на хоризонталните 
политики, като например критерии 
за устойчиво развитие, в предмета на 
тръжните процедури;

Or. en
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Изменение 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. счита, че в преработената 
директива изрично следва да 
предвиди, че „невидимите“ елементи 
са също производствени елементи и 
могат да бъдат включвани в 
техническите спецификации на 
предложенията; подчертава, че 
въпросът дали даден продукт или 
услуга се произвежда по съобразен с 
устойчивото развитие начин следва 
да се разглежда по подходящ начин 
като елемент на продукта или 
услугата, които ще бъдат договорени, 
а не като аспект на изпълнението на 
договора;

Or. en

Изменение 25
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;
призовава съответно възлагащите 
органи да направят оценка на 
социалните рискове и на 
въздействието на своите собствени 
дейности и на веригата на доставки; 
призовава Комисията да подпомага 
развитието на офиси за връзка за 
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екологосъобразни обществени поръчки 
в рамките на отделните държави-
членки, с оглед развиването на 
отговорни в социално отношение 
практики за обществените поръчки и 
предоставяне на специализирани 
правни консултации на 
заинтересованите страни;

Or. it

Изменение 26
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;
признава също така, че държавните 
органи могат сериозно да допринесат 
за постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ като 
подпомагат иновациите, създаването 
на работни места, насърчаването на 
социалното приобщаване, борбата с 
изменението на климата и 
включването на младите хора в 
програми за образование и обучение в 
контекста на обществените 
поръчки;

Or. en

Изменение 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;

3. признава, че възлагащите органи 
изпълняват важна роля, като използват 
своята покупателна способност за 
възлагане на поръчки за стоки и услуги 
с по-висока „социална“ стойност;
подчертава, че социалните 
обществени поръчки следва да бъдат 
насърчавани съгласно принципите на 
конкуренция, прозрачност, 
недискриминация и икономическа 
ефективност и при зачитане 
потребностите на МСП;

Or. en

Изменение 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че всяка преработка 
на директивите трябва да отразява 
разпоредбите на Договора от Лисабон 
от гледна точка на ангажиментите 
за пълна заетост, социална пазарна 
икономика и отговорностите, 
свързани с качествените обществени 
услуги и свободата на държавните 
органи и държавите-членки да вземат 
решения относно финансирането, 
организацията и предоставянето на 
обществени услуги; това включва 
зачитане правото на избор на 
държавните органи да предоставят 
тези услуги „вътрешно“ или чрез 
сътрудничество между общините 
(сътрудничество между публични 
институции), което също следва да 
бъде извън директивите в областта 
на обществените поръчки;
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Or. en

Изменение 29
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да насърчава 
възлагащите органи и съответните 
ведомства на национално равнище да 
включват социално-икономически и 
доброволни организации по-тясно в 
първоначалното разработване на 
процедурите за обществени поръчки, 
с оглед гарантиране отчитането в 
по-голяма степен на социалните 
въпроси по време на процеса на 
съставяне на тръжните документи;

Or. it

Изменение 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подкрепя нормативното уреждане 
на практическата възможност за 
„вътрешен“ търг за СУОИ, въз основа 
на модела на преработения 
Регламент 1370/2007 относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт, което би предвиждало, че 
всеки компетентен местен орган
може да реши сам да извършва 
услугите или пряко да възложи 
обществени поръчки за услуги на 
правно обособено образувание, върху 
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което компетентният местен орган 
упражнява контрол, сходен с този, 
който упражнява върху собствените 
си подразделения;

Or. en

Изменение 31
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава значението на по-
тясното сътрудничество и по-
добрата комуникация между всички 
заинтересовани страни с оглед 
насърчаване на отговорно и социално 
устойчиво сътрудничество между 
купувачи и доставчици; призовава 
Комисията да увеличи 
информационните и комуникационни 
кампании относно ползите от 
социално отговорни обществени 
поръчки посредством популяризиране 
на добрите практики в държавите-
членки;

Or. it

Изменение 32
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. счита, че съществуващите 
критерии, използвани за установяване 
на икономически най-изгодната 
оферта (MEAT), следва да бъдат 
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заместени от критерии за оценка на 
най-изгодната по отношение на 
устойчивото развитие оферта 
(SMART) като начин да се накарат 
пазарите да доставят по-социални, 
икономически и екологично устойчиви 
продукти и услуги;

Or. en

Изменение 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. счита, че следва да се определи 
максимален праг за цена за договори за 
обществени поръчки, възлагани въз 
основа на критерия за икономически 
най-изгодната оферта;

Or. it

Изменение 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, 
тези действия трябва да бъдат свързани 
с предмета на договора, да бъдат 
пропорционални, икономически 
изгодни и да вземат предвид разходите 
в рамките на целия цикъл на поръчката;

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава, че тези действия 
трябва да вземат предвид разходите в 
рамките на целия цикъл на поръчката;
призовава Комисията да внесе 
предложение за европейска система 
за сертифициране на корпоративната 
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социална отговорност и счита, че 
когато бъде въведена такава система, 
ще бъде възможно възлагащите 
органи да включват в критериите на 
процедурите за обществени поръчки 
изискването, че предприятията 
трябва да имат такъв сертификат 
или други форми на европейско 
сертифициране по отношение на 
качеството и екологията (или 
сертификат от други държави, 
признат за равностоен на издавания 
от ЕС);

Or. it

Изменение 35
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване 
на умения и за обучение като 
дългосрочна стратегия; подчертава 
при все това, тези действия трябва да 
бъдат свързани с предмета на договора, 
да бъдат пропорционални, 
икономически изгодни и да вземат 
предвид разходите в рамките на целия 
цикъл на поръчката;

4. подчертава, че е важно да се 
установят  изисквания за притежаване 
на умения и за обучение както за 
възлагащите органи, така и за 
отделните оператори, с оглед да се 
гарантира оптимално функциониране 
и хармонично развитие на вътрешния 
пазар на обществени поръчки; 
подчертава при все това, тези действия 
трябва да бъдат свързани с предмета на 
договора, да бъдат пропорционални, 
икономически изгодни и да вземат 
предвид разходите в рамките на целия 
цикъл на поръчката;

Or. it

Изменение 36
Emilie Turunen
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, тези 
действия трябва да бъдат свързани с 
предмета на договора, да бъдат 
пропорционални, икономически 
изгодни и да вземат предвид 
разходите в рамките на целия цикъл 
на поръчката;

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение, например схеми 
за провеждане на стажове и схеми за 
обучение на възрастни, като 
дългосрочна стратегия; подчертава при 
все това, тези действия трябва да бъдат 
свързани с предмета на договора и да 
бъдат пропорционални;

Or. en

Изменение 37
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, тези 
действия трябва да бъдат свързани с 
предмета на договора, да бъдат 
пропорционални, икономически 
изгодни и да вземат предвид 
разходите в рамките на целия цикъл 
на поръчката;

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, тези 
действия трябва да бъдат пряко 
свързани с предмета на договора и да 
бъдат пропорционални и икономически 
изгодни; 

Or. de

Изменение 38
Thomas Händel
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, тези 
действия трябва да бъдат свързани с 
предмета на договора, да бъдат
пропорционални, икономически 
изгодни и да вземат предвид разходите в 
рамките на целия цикъл на поръчката;

4. подчертава, че е важно в 
спецификацията на поръчките да се 
включват  изисквания за притежаване на 
умения и за обучение като дългосрочна 
стратегия; подчертава при все това, тези 
действия трябва да бъдат свързани с 
предмета на договора и да не бъдат
икономически неизгодни, и да вземат 
предвид разходите в рамките на целия 
цикъл на поръчката;

Or. de

Изменение 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че всички процедури за 
обществени поръчки следва да вземат 
предвид разходите през жизнения 
цикъл и че Комисията следва да 
установи метод за определяне на тези 
разходи; счита, че след това следва да 
се въведат задължителни стандарти 
в целия ЕС, които определят 
максимални разходи през жизнения 
цикъл на различните видове договори 
за обществени поръчки;

Or. it

Изменение 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че текстът на 
директивите трябва да бъде по-
конкретен по отношение на 
подобряването на достъпа за хората 
с увреждания; директивите следва да 
изискват от възлагащите органи да 
прилагат екологични и/или социални 
аспекти и аспекти на справедливата 
търговия в своите процедури за 
обществени поръчки;

Or. hu

Изменение 41
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия, на които по изчисления 
се възлагат между 31% и 38% от 
всички договори за обществени 
поръчки от гледна точка на 
стойността, са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации; подчертава,
че улесненият достъп до един 
прозрачен и строен европейски пазар
за обществени поръчки може да 
спомогне за разгръщането на този 
потенциал от малките и средните 
предприятия;

Or. it
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Изменение 42
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия, 
например чрез строги изисквания, 
свързани с доказателства и гаранции, 
и по-добри процедури за обществени 
поръчки; в тази връзка настоятелно 
призовава държавите-членки да 
предприемат повече мерки за 
насърчаване на спазването на 
Европейския кодекс за най-добри 
практики с цел улесняване достъпа на 
МСП до обществени поръчки;

Or. de

Изменение 43
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
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малките и средните предприятия; малките и средните предприятия;
счита, че опростяването на достъпа 
на МСП до процедурите за възлагане 
на обществени поръчки чрез 
намаляване на изискванията за 
информация и предлагане на 
технически и правни консултации по 
време на изготвянето на 
предложенията е от изключително 
значение за запазването на работни 
места;

Or. it

Изменение 44
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;
призовава Комисията при 
преработката на правилата за 
обществени поръчки да предвиди 
допълнителни инструменти за 
насърчаване участието на МСП в 
обществените поръчки и да намали 
административната тежест за тях, 
особено на етапа на подбор;

Or. lt

Изменение 45
Juozas Imbrasas
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;
призовава Комисията при 
преработката на правилата за 
обществени поръчки да предвиди 
допълнителни инструменти за 
насърчаване участието на МСП в 
обществените поръчки и да намали 
административната тежест за тях, 
особено на етапа на подбор;

Or. lt

Изменение 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;
следователно стратегията „Европа 
2020“ трябва да намери баланса 
между обективност и 
недискриминация, като се опита да 
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осигури лоялна конкуренция и 
подходящ достъп за МСП;

Or. hu

Изменение 47
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;

5. отбелязва, че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
икономиката на ЕС и имат огромен 
потенциал за разкриване на работни 
места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на този потенциал от 
малките и средните предприятия;
настоятелно изисква от Комисията 
незабавно да извърши оценка на 
необходимостта от законодателни 
мерки на европейско равнище, за да 
гарантира, че възлагащите органи 
използват в най-голяма степен 
икономическия и новаторски 
потенциал на МСП;

Or. lt

Изменение 48
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че европейският пазар 
на обществени поръчки е по-отворен 
отколкото пазарите на 
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международните партньори на ЕС и 
че в резултат на това европейските 
предприятия не могат да се 
конкурират при равни условия с 
предприятията от трети държави и 
продължават да изпитват 
затруднения при получаването на 
достъп до пазарите на трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира реципрочност при 
отварянето на пазарите и достъп до 
договори за обществени поръчки в 
Европа и другаде по света в 
съответствие със споразуменията, 
сключени между ЕС и трети 
държави;

Or. lt

Изменение 49
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. признава ценната роля на 
електронните обществени поръчки за 
намаляване на административната
тежест, като разходите по 
сделките, особено за МСП; в тази 
връзка подчертава, че използването 
на електронни обществени поръчки 
следва допълнително да се стимулира 
и служителите следва да бъдат 
съответно обучени;

Or. en

Изменение 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за ново определение на 
понятието „икономически най-
изгодна оферта“, така че да се 
включат националните и местни 
социални и качествени критерии за 
предоставянето на СУОИ като 
задължително изискване в договорите 
за обществени поръчки, включително 
договорите за подизпълнение;

Or. en

Изменение 51
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава по-специално, че при 
евентуална промяна в практиката на 
възлагане на обществени поръчки 
стремежът следва да бъде да се опростят 
и да се направят по-гъвкави правилата 
за възлагане на обществени поръчки и 
по този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;
подчертава, че съгласно 
съществуващото законодателство на 
ЕС в областта на обществените 
поръчки вече има подходящи 
инструменти за тази цел (като 
например изисквания за резултати, 
принципа на икономически най-
изгодна оферта и оценка на разходите 
през целия жизнен цикъл); призовава 
Комисията да оказва натиск за 
използването на инструменти от 
този тип и да разгледа допълнителни 
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възможни средства за насърчаване на 
социалните иновации, като например 
всеобщо приемане на допустимостта 
на вариантите;

Or. de

Изменение 52
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът 
следва да бъде да се опростят 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и по този начин 
да се благоприятстват обществените
поръчки, които се характеризират със 
социални иновации;

6. подчертава значението на 
опростяването на практиката на 
възлагане на обществени поръчки и 
свеждането до минимум на 
изискванията, които трябва да 
изпълнят предприятията, за да 
вземат участие в процедури за 
обществени поръчки; освен това 
подчертава необходимостта да се 
благоприятстват социално 
отговорните обществени поръчки с 
оглед насърчаване на нови 
възможности за работа и достойни 
работни места, както и подпомагане 
на социалното приобщаване;

Or. it

Изменение 53
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
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да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални 
иновации;

да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
икономически и социално полезните 
обществени поръчки, особено чрез 
наемането на работа на повече жени, 
работници, които в момента се 
обучават, работници с увреждания и 
възрастни работници;

Or. de

Изменение 54
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки 
както заради органите, така и заради 
предприятията, с оглед да се 
благоприятства достъпът и да се 
осигури разпространението на
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

Or. it

Изменение 55
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
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обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални 
иновации;

обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
социално устойчивите обществени
поръчки, с оглед насърчаване на 
иновациите, екологосъобразността, 
действията за борба с изменението 
на климата, по-ниската 
енергоемкост и по-добрите 
възможности за работа;

Or. it

Изменение 56
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социална 
ориентация и иновации;

Or. de

Изменение 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
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обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;
подчертава, че директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена така, че да изяснява, че е 
желателно и възможно 
обществените оператори да налагат 
условия и да вземат предвид както 
социални критерии, така и 
висококачествената заетост, когато 
възлагат договорите;

Or. sv

Изменение 58
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;
изтъква необходимостта от правна 
сигурност за насърчаване на решения 
за иновативни и социални 
обществени поръчки и премахване на 
опасенията за отрицателни правни 
последствия; в тази връзка 
подчертава, че на възлагащите органи 
трябва да се позволи да прилагат по-
високи критерии, отколкото 
предвидените в минималните правила 
на ЕС;
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Or. en

Изменение 59
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;
подчертава, че трябва значително да 
се увеличи тежестта на социалните 
и екологични критерии в процеса на 
възлагане на обществените поръчка и 
критерият „най-ниска цена“ трябва 
да има второстепенна роля в 
процедурата по възлагането;

Or. de

Изменение 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;

6. подчертава, че при евентуална 
промяна в практиката на възлагане на 
обществени поръчки стремежът следва 
да бъде да се опростят правилата за 
възлагане на обществени поръчки и по 
този начин да се благоприятстват 
обществените поръчки, които се 
характеризират със социални иновации;
при всяка реформа на правилата за 
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обществени поръчки следва да се 
предвиди по-голяма роля на 
възлагащите органи за насърчаване на 
иновациите;

Or. hu

Изменение 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че е важно да се 
гарантират висококачествени 
социални услуги и стоки, когато се 
разходват публични средства, и да се 
признае, че възлагането въз основа на 
най-ниската цена няма да постигне 
това; призовава Комисията да 
премахне най-ниската цена като 
критерий за възлагане;

Or. en

Изменение 62
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че социално 
отговорните обществени поръчки 
спомагат за по-добро спазване на 
ценностите и изискванията на 
Общността, тъй като отчитат 
потребностите на всички 
ползватели, включително на тези с 
увреждания или различен етнически 
произход;
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Or. it

Изменение 63
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава големия социален и 
екологичен потенциал на 
премахването на опростената 
парадигма „най-ниска цена“ и 
преминаването към по-разумен подход 
към разходите през жизнения цикъл с 
термина „икономически най-
изгодно“;

Or. en

Изменение 64
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. препоръчва промяна на 
настоящата правна рамка за
обществени поръчки, която да 
отразява особения характер на 
социалните услуги;

Or. fr

Изменение 65
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че е важно да се 
гарантира, че по-голямата гъвкавост 
не води до по-малка отговорност на 
възлагащите органи и участниците в 
тръжната процедура с отрицателен 
ефект върху възможностите за 
заетост;

Or. en

Изменение 66
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че насърчаването на 
някои приоритети в областта на 
социалната политика и политиката 
на заетост посредством 
обществените поръчки може да 
повиши риска от вземане на 
субективни решения и може да 
затрудни промяната на тези 
решения;

Or. en

Изменение 67
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че възлагащите органи 
следва да могат да налагат санкции за 
непостигане на целите за устойчиво 
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развитие съгласно критериите, 
посочени в тръжната документация, 
включително в случай на договори за 
подизпълнение;

Or. en

Изменение 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. освен това счита, че във връзка със 
СУОИ възлагащите органи следва да 
могат да запазват конкретни 
договори за организации с 
нестопанска цел, които са 
специализирани в предоставянето на 
социални услуги;

Or. it

Изменение 69
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може 
да изпълнява по отношение на 
развитието на успешни публично-
частни партньорства;

заличава се

Or. it

Изменение 70
Thomas Händel
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може 
да изпълнява по отношение на 
развитието на успешни публично-
частни партньорства;

заличава се

Or. de

Изменение 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може 
да изпълнява по отношение на 
развитието на успешни публично-
частни партньорства;

7. счита, че публично-частните
партньорства не са добър модел за 
възлагане на обществени поръчки; 
подобни партньорства често 
приключват с големи разходи за 
данъкоплатците;

Or. en

Изменение 72
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства;

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства; въпреки това посочва 
основните различия между 
държавите-членки от гледна точка 
на правните и процедурни изисквания, 
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които се прилагат в тази област; 
съответно призовава Комисията да 
поясни понятието публично-частни 
партньорства, по-специално по 
отношение на това как страните ще 
носят поделените рискове и как ще 
изпълняват своите финансови 
задължения; 

Or. it

Изменение 73
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства;

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства чрез насърчаване на 
лоялна конкуренция и обмен на най-
добри практики между държавите-
членки във връзка със социалната 
политика и политиката на заетост;

Or. en

Изменение 74
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства;

7. признава ролята, която ЕС може да 
изпълнява по отношение на развитието 
на успешни публично-частни 
партньорства; същевременно 
приветства изключението за 
сътрудничеството между публични 
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институции, което не попада в 
приложното поле на директивата за 
обществените поръчки;

Or. de

Изменение 75
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изтъква, че социалните услуги са 
неразделна част от европейския 
социален модел и че организациите с 
нестопанска цел насърчават 
социалното сближаване и играят 
важна роля за социалната политика; 
в тази връзка приветства 
преференциалното третиране на 
организациите с нестопанска цел във 
връзка с договорите за предоставяне 
на социални услуги;

Or. de

Изменение 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. признава, че ако се използват 
ефективно, обществените поръчки 
биха могли да бъдат реален двигател 
за насърчаване на качествени 
работни места, заплати и условия на 
труд, равенство, развиване на умения, 
обучение, поощряване на политиките 
в областта на околната среда, и 
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осигуряване на стимули за научни 
изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 77
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление във връзка с 
това, че Зелената книга не се 
възползва от възможността да 
изясни различните позиции относно 
обществените поръчки във връзка с 
командироването на работници 1 ;

заличава се

__________________
1. Решение на Съда от 3 април 2008 г. 
по дело Dirk Rüffert/Провинция Долна 
Саксония (C-346/06, Сборник, стр. 
I-01989).

Or. en

Изменение 78
Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените 
поръчки във връзка с командироването 
на работници1;

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да извърши оценка на 
реалното прилагане на член 1, 
параграф 4 от Директива 96/71/EC 
относно командироването на работници 
и неговото въздействие върху достъпа 
до пазара на обществени поръчки на 
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ЕС от страна на предприятия от 
държави, които не са членки на ЕС;

Or. it

Изменение 79
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 
работници;

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 
работници и да изясни, че 
командированите работници са 
обхванати от трудовите договори, 
сключени с професионалните съюзи, 
признати за целите на колективното 
договаряне, и съответните 
минимални условия на труд, които са 
в сила в приемащото предприятие 
или приемащия административен 
район;

Or. de

Изменение 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 
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работници1; работници1; в тази връзка счита, че 
ЕС следва да предвиди общи правни 
разпоредби за условията на труд по 
време на изпълнението на договорите, 
които да се прилагат както за 
изпълнители, така и за 
подизпълнители;

Or. it

Изменение 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 
работници1;

8. изразява съжаление във връзка с това, 
че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните 
позиции относно обществените поръчки 
във връзка с командироването на 
работници1 и призовава Комисията да 
измени директивата така, че тя да 
не пречи конкретно на никоя държава 
да изпълнява изискванията на 
Конвенция № 94 на МОТ;

Or. sv

Изменение 82
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че въпросът дали 
даден продукт или услуга са
произведени по съобразен с 
устойчивото развитие начин или не 
правилно се счита за характеристика 
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на продукта, която може да бъде 
сравнена и съпоставена с продукти 
или услуги, които не са произведени по 
съобразен с устойчивото развитие 
начин; изтъква, че възможността за 
включване на изисквания относно 
производствения процес в 
техническите спецификации за 
всички видове договори следва да бъде 
пояснена, за да се даде възможност на 
възлагащите органи да контролират 
екологичното и социално въздействие 
на възложените от тях договори; 
подчертава, че особено по отношение 
на социалните и здравни услуги, 
както и условията на труд, 
производственият процес е важен 
елемент, когато става въпрос за 
оценяване на продукта;

Or. en

Изменение 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията да постави в 
центъра на правилата за обществени 
поръчки съобразените с устойчивото 
развитие поръчки чрез въвеждане на 
нов критерий за възлагане SMART 
(критерий за оценка на най-изгодната 
по отношение на устойчивото 
развитие оферта), който да замести 
критерия за икономически най-
изгодната оферта, с цел отразяване 
значението на вземането предвид на 
социалните и екологични 
съображения при възлагането на 
обществени поръчки;

Or. en
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Изменение 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията да премахне,
или да направи значително по-
гъвкава, връзката с предмета на 
договора, за да даде възможност за 
избор на по-ефективни в социално и 
екологично отношение обществени 
поръчки, което ще направи 
възлагането по-прозрачно;

Or. en

Изменение 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. подчертава, че е крайно 
необходимо да се гарантира, че всички 
условия, които изпълнителите 
трябва да изпълнят (по-специално 
свързаните с условията на труд и 
изискванията в областта на 
околната среда и качеството), 
трябва да се изпълняват и от 
подизпълнителите; освен това счита, 
че трябва да се установи верига на 
отговорност, съгласно която 
изпълнителите да носят 
отговорност за всички неизпълнения 
от страна на подизпълнителите, по-
специално във връзка с условията на 
труд, въз основа на принципа на 
солидарна отговорност между 
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изпълнители и подизпълнители;

Or. it

Изменение 86
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. призовава Комисията да изясни, че 
като основен принцип и във всички 
случаи на изпълнителите следва да се 
налагат допълнителни задължения, 
свързани със социалните, екологични 
и/или иновационни аспекти на 
изпълнението на договорите, при 
условие че тези изисквания са 
свързани по същество с предмета на 
договора и възникват от тръжните 
спецификации;

Or. de

Изменение 87
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че МСП могат да се 
считат за душата на европейската 
икономика, и счита, че лесният 
достъп на МСП до процедури за 
възлагане на обществени поръчки е от 
съществено значение за запазване на 
работни места;

Or. fr
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Изменение 88
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава Комисията да 
гарантира, че договори за обществени 
поръчки се възлагат само на 
предприятия, които, когато 
представят своята оферта, се 
задължават в писмена форма да 
гарантират, че заплащането на всеки 
временно нает във връзка с 
изпълнението на договора работник,
по смисъла на Директивата относно 
работа чрез агенции за временна 
заетост, е еднакво с това на техния 
редовен персонал за извършване на 
същата работа;

Or. de

Изменение 89
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава за свеждане до минимум 
на разходите, които предприятията 
правят за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, с 
оглед предприятията да станат по-
конкурентоспособни и да се повиши 
заетостта;

Or. fr
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Изменение 90
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. препоръчва повече гъвкавост и 
бързина на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, за да се даде 
възможност на предприятията да 
бъдат по-конкурентоспособни и по 
този начин да създават повече 
работни места;

Or. fr

Изменение 91
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 9г (нов)

Проектостановище Изменение

9г. призовава за определение на 
понятието „трансграничен“, за да 
може да се установи подходяща 
правна рамка за командированите 
работници;

Or. fr


