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Pozměňovací návrh 1
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že veřejné zakázky 
představují 17 % HDP Evropské unie 
a v období krize jsou významným tržním 
nástrojem pro hospodářskou obnovu, který 
hraje určitou úlohu při podpoře a vytváření 
udržitelného zajišťování pracovních míst, 
podpoře inovací a pracovních podmínek;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který může vedle jiných cílů také přispívat 
k zachování a podpoře udržitelného 
zajišťování pracovních míst a pracovních 
podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným sociálně 
zaměřeným nástrojem, který hraje určitou
úlohu při podpoře udržitelného zajišťování 
pracovních míst a pracovních podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek; současně 
zdůrazňuje, že uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek v případě 
poskytování individuálních sociálních 
služeb nebývá často vhodné a uživatelům 
těchto služeb nezajišťuje optimální 
služby; požaduje proto, aby v rámci 
evropského práva byly jako alternativa 
k uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek uznány také postupy 
uplatňované v členských státech, jejichž 
používání se osvědčilo; domnívá se, že tyto 
postupy by měly spočívat v tom, že 
povolení poskytovat služby by bylo 
uděleno bez ohledu na právní formu 
všem, kdo tyto služby nabízejí a jsou 
schopni splnit předem stanovené zákonné 
podmínky, přičemž se zohlední zásady 
rovného zacházení, nediskriminace 
a transparentnosti, které jsou stanoveny 
v rámci primárního práva;
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Or. de

Pozměňovací návrh 5
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek; požaduje, aby 
sociální normy, dodržování stanovených 
sazeb a vyplácení zákonem stanovených 
minimálních mezd a minimálních odměn 
v rámci provádění zakázky i v rámci 
celého dodavatelského řetězce, a to 
i během jejího předběžného plnění, byly 
s ohledem na dodržování zásady stejné 
mzdy za stejnou práci na stejném místě 
zavedeny jako závazné kritérium pro 
přidělení zakázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek a může významně 
přispět k provádění cílů strategie EU 
2020; zdůrazňuje dále význam veřejných 
zakázek s cílem podpořit evropský sociální 
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model, který se opírá o kvalitní práci, 
rovné příležitosti, nediskriminaci 
a sociální začlenění;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že zadavatelé veřejných 
zakázek by mezi kritéria výběru měli jako 
obecné pravidlo zahrnout doložky 
požadující dodržování mezd a pracovních 
podmínek tak, jak je stanovuje zákon nebo 
kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek, zlepšování 
podmínek pro zavádění inovací 
v podnicích, podpoře většího využívání 
ekologických veřejných zakázek 
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a zkvalitňování obchodu, obzvláště 
v prostředí malých a středních podniků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 9
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek;

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných 
zakázek je významným tržním nástrojem, 
který hraje určitou úlohu při podpoře 
udržitelného zajišťování pracovních míst 
a pracovních podmínek; vyzývá, aby byla 
v rámci zadávání veřejných zakázek 
řešena otázka zvláštních potřeb 
zaměstnávání zranitelných 
a znevýhodněných sociálních skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že Společenství má 
pravomoci k tomu, aby zadavatelům 
veřejných zakázek poskytlo jednoznačný 
a z administrativního hlediska jednoduchý 
právní rámec, zatímco konkrétní podoba 
nabídky a poskytování veřejných služeb je 
věcí orgánů obecní a regionální 
samosprávy, a z tohoto důvodu musí mít 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
zajištěnu dostatečnou míru flexibility 
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a dostatečně široký prostor k vlastnímu 
rozhodování, aby bylo možné na 
regionální, místní a vnitrostátní úrovni 
vytvářet podmínky povzbuzující trh práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby; 
zdůrazňuje, že úprava pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek musí 
v souladu s článkem 345 SFEU zůstat
neutrální ve vztahu k veřejnému či 
soukromému vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že současné právní 
předpisy EU o zadávání veřejných zakázek 
již sice umožňují, aby byly při zadávání 
veřejných zakázek zohledňovány sociální 
aspekty; konstatuje nicméně, že způsob, 
jakým mají být uplatňovány, musí být ještě 
objasněn;
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Or. de

Pozměňovací návrh 13
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. podporuje zachování stávajícího 
třídění služeb do kategorií služeb podle 
přílohy A a B, přičemž do druhé kategorie 
spadají služby, u nichž nedochází 
k přeshraniční hospodářské soutěži, nebo 
služby takové povahy, kde pravidla EU 
pro zadávání veřejných zakázek nejsou 
vhodná, například zdravotnictví nebo 
sociální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává, že zadavatelé veřejných 
zakázek utratí více než 16 % evropského 
HDP, a proto je třeba je povzbuzovat 
k pevnějšímu závazku, aby těmito 
investicemi řešili otázku sociálních 
inovací a příležitostí na trhu práce, 
především prostřednictvím účinnějších 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Emilie Turunen
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. podporuje vybízení k zadávání 
veřejných zakázek na zboží se 
zohledněním sociálních aspektů, 
například používáním kritéria spravedlivý 
obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která může vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vytvořit co nejflexibilnější pravidla, která 
by umožnila zadávání veřejných zakázek 
se zohledněním sociálních aspektů;

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která by mohla vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách, avšak zdůrazňuje, že pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek jsou 
v určitých oblastech ještě přísnější než 
pravidla podle dohody o vládních 
zakázkách; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vytvořit co nejflexibilnější pravidla, která 
by umožnila zadávání veřejných zakázek 
se zohledněním sociálních aspektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která může vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vytvořit co nejflexibilnější pravidla, která 
by umožnila zadávání veřejných zakázek 
se zohledněním sociálních aspektů;

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která může vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách; vyzývá Komisi, aby se při 
zachování platných zásad (hospodářská 
soutěž, transparentnost, vyloučení 
diskriminace, hospodárnost) snažila 
vytvořit co nejjednodušší a nejflexibilnější 
pravidla, která by usnadnila zadávání 
veřejných zakázek se zohledněním 
sociálních aspektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která může vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vytvořit co nejflexibilnější pravidla, která 
by umožnila zadávání veřejných zakázek 
se zohledněním sociálních aspektů;

2. uvědomuje si význam dohody o vládních 
zakázkách, která může vést k omezení 
rozsahu jakýchkoli právních úprav na 
úrovni EU, jelikož řada procesních 
požadavků je založena přímo na těchto 
dohodách; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vytvořit co nejflexibilnější pravidla, která 
by podporovala zadávání veřejných 
zakázek se zohledněním sociálních 
aspektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává důležitost dodržování zásad 
důstojné práce při zadávání veřejných 
zakázek v rámci EU a vyzývá Evropskou 
komisi, aby při jakékoli příští revizi 
směrnic o veřejných zakázkách zahrnula 
do článků odkaz na širokou škálu 
pracovněprávních norem Mezinárodní 
organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že rozvoj právních 
předpisů Evropské unie v oblasti zadávání 
veřejných zakázek by mohl přispět 
k vyjasnění některých koncepcí 
a základních pojmů a zajistit tak větší 
právní jistotu zadavatelů veřejných 
zakázek, podniků i zaměstnanců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že 11 členských států EU 



AM\871310CS.doc 13/46 PE467.257v01-00

CS

ratifikovalo ustanovení C94 MOP 
o veřejných zakázkách, a vyzývá Komisi, 
aby vybídla k ratifikaci této úmluvy 
všechny členské státy EU a zmírnila tak 
nežádoucí důsledky nedávných rozhodnutí 
ESD v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou metody zadávání interních zakázek a 
udělování licencí na poskytování služeb, 
a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody 
s cílem zahrnout poskytovatele služeb, 
kteří splňují kritéria všeobecného zájmu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. trvá na tom, že by tato směrnice měla 
podporovat zadavatele v tom, aby 
v předmětech výběrových řízení 
odkazovali na cíle horizontální politiky, 
jakými jsou například kritéria 
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udržitelného rozvoje, a výslovně by jim to 
měla dovolovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. domnívá se, že by v revidované 
směrnici mělo být jasně řečeno, že 
i „neviditelné“ vlastnosti jsou výrobní 
vlastnosti a mohou být zmíněny 
v technické specifikaci výběrových řízení; 
zdůrazňuje, že to, zda jsou výrobky nebo 
služby vyrobeny či poskytnuty udržitelným 
způsobem, by mělo být správně 
považováno spíše za vlastnost výrobku 
nebo služby, než aby bylo vnímáno jako 
aspekt plnění smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání
své kupní síly k získávání zboží a služeb 
s vyšší „společenskou“ hodnotou;

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání 
své kupní síly k získávání zboží a služeb 
s vyšší „společenskou“ hodnotou; vyzývá 
proto zadavatele veřejných zakázek, aby 
zhodnotili sociální rizika a dopad, který 
má provozování jejich činnosti 
a dodavatelský řetězec; vyzývá Komisi, aby 
v jednotlivých členských státech v zájmu 
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rozvoje postupů souvisejících se 
zadáváním společensky zodpovědných 
veřejných zakázek a v zájmu poskytování 
odborné právní pomoci zainteresovaným 
stranám podporovala rozvoj 
environmentálně zodpovědných 
kontaktních míst pro veřejné zakázky;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání 
své kupní síly k získávání zboží a služeb 
s vyšší „společenskou“ hodnotou;

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání 
své kupní síly k získávání zboží a služeb 
s vyšší „společenskou“ hodnotou; 
uvědomuje si také, že veřejní zadavatelé se 
při zadávání veřejných zakázek metodami 
podpory inovace, vytváření pracovních 
míst, podpory sociálního začlenění, boje 
se změnou klimatu a zahrnutí mladých 
lidí do vzdělání a odborné přípravy mohou 
významně podílet na dosažení cílů 
EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání 
své kupní síly k získávání zboží a služeb 

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných 
zakázek hrají důležitou úlohu při využívání 
své kupní síly k získávání zboží a služeb 
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s vyšší „společenskou“ hodnotou; s vyšší „společenskou“ hodnotou; 
zdůrazňuje, že zadávání veřejných 
zakázek se zohledněním sociálních
aspektů by mělo být podporováno 
v souladu se zásadami hospodářské 
soutěže, transparentnosti, nediskriminace 
a efektivity nákladů a zároveň by při tom
měly být respektovány potřeby malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že každá revize této 
směrnice musí odpovídat ustanovením 
Lisabonské smlouvy v ohledech plné 
zaměstnanosti, sociálně tržního 
hospodářství a odpovědností spojených 
s kvalitními veřejnými službami 
a svobodou veřejných zadavatelů 
a členských států při rozhodování 
o financování a organizaci a poskytování 
veřejných služeb; s tím souvisí právo volby 
veřejných zadavatelů, zda budou tyto 
služby poskytovat interně či v rámci 
spolupráce mezi městy (partnerství 
veřejného sektoru), která by rovněž do 
oblasti působnosti směrnice o veřejných 
zakázkách neměla spadat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby u vnitrostátních 
zadavatelů a oprávněných orgánů 
podporovala vyšší míru zapojení sociálně-
ekonomických organizací a dobrovolníků
ve fázi počáteční studie k veřejným 
řízením, a to za účelem co 
nejdůkladnějšího zhodnocení konkrétních 
sociálních problémů v období přípravy 
témat řízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktické možnosti interního zadávání 
veřejných zakázek, založené na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, což by 
umožnilo, že by se jakýkoliv příslušný 
místní orgán mohl rozhodnout, zda chce 
sám poskytovat služby nebo zadat veřejné 
zakázky právně samostatnému subjektu, 
nad kterým má příslušný místní orgán 
dohled podobně jako nad vlastním 
oddělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Raffaele Baldassarre
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam rozsáhlejší 
spolupráce a komunikace mezi všemi 
zainteresovanými stranami v zájmu 
zodpovědné a sociálně udržitelné 
spolupráce mezi zadavateli a podnikateli; 
vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
informační a komunikační kampaně 
týkající se výhod nabízených společensky 
zodpovědnými veřejnými zakázkami, a to 
prostřednictvím šíření osvědčených 
postupů v členských státech;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zastává názor, že současné kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
(MEAT) by mělo být nahrazeno kritériem 
nabídky nejvýhodnější z hlediska 
udržitelnosti (SMART), jako způsob, jak 
trhy povzbudit k dodávání sociálně, 
hospodářsky a environmentálně 
udržitelnějších výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. domnívá se, že by měla být při 
přidělování veřejných zakázek stanovena 
maximální výše ceny veřejné zakázky na 
základě hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky;

Or. xm

Pozměňovací návrh 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, proporcionální, 
ekonomicky výhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje na to, že tato 
opatření musejí přihlížet k celkovým 
nákladům za celou dobu životnosti daného 
zboží nebo služby; vyzývá Komisi, aby 
navrhla projekt evropského systému 
certifikace společenské zodpovědnosti 
podniků, a domnívá se, že po zavedení 
tohoto systému budou muset mít orgány 
zadávající veřejné zakázky možnost určit 
jako výběrové kritérium veřejného 
výběrového řízení skutečnost, zda 
společnost vlastní takový nebo jiný 
certifikát pro hodnocení kvality nebo 
environmentální certifikát udělovaný na 
evropské úrovni (případně vlastní 
certifikát udělovaný v jiných státech, jaký 
Evropská unie akceptuje);

Or. xm

Pozměňovací návrh 35
Raffaele Baldassarre
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska
je důležité do podmínek smluv zapracovat
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, proporcionální, 
ekonomicky výhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

4. opětovně zdůrazňuje, že je důležité 
prosadit vysoké standardy požadavků
týkajících se schopností a vzdělání jak na 
straně zadavatelů, tak na straně 
jednotlivých společností, aby bylo 
zajištěno optimální fungování 
a harmonický rozvoj vnitřního trhu 
s veřejnými zakázkami; poukazuje však 
na to, že tato opatření musejí být relevantní 
s ohledem na předmět smlouvy, 
proporcionální, ekonomicky výhodná 
a musejí přihlížet k celkovým nákladům 
za celou dobu životnosti daného zboží 
nebo služby;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, proporcionální, 
ekonomicky výhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání, jako jsou například systémy 
učňovského vzdělávání a stáží nebo 
programy vzdělávání dospělých; 
poukazuje však na to, že tato opatření 
musejí být relevantní s ohledem na 
předmět smlouvy a být proporcionální;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jürgen Creutzmann
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, proporcionální,
ekonomicky výhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být konkrétně vázána na 
předmět smlouvy, proporcionální 
a ekonomicky výhodná;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, proporcionální, 
ekonomicky výhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska 
je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností 
a vzdělání; poukazuje však na to, že tato 
opatření musejí být relevantní s ohledem 
na předmět smlouvy, nesmí být 
ekonomicky nevýhodná a musejí přihlížet 
k celkovým nákladům za celou dobu 
životnosti daného zboží nebo služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že každá veřejná zakázka 
musí zohledňovat náklady životního cyklu 
a že Komise by měla vypracovat 
metodologii pro určování těchto nákladů; 
domnívá se, že poté bude nutno stanovit 
závazné evropské normy, které stanoví 
maximální náklady životního cyklu podle 
jednotlivých druhů veřejných zakázek;

Or. xm

Pozměňovací návrh 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že by bylo třeba dále 
zpřesnit znění směrnic týkajících se 
přístupu osob se zdravotním postižením; 
směrnice by mohly od zadavatelů 
veřejných zakázek požadovat, aby byla 
v souvislosti s veřejnými zakázkami 
povinně uplatňována hlediska ochrany 
životního prostředí a/nebo hlediska 
sociální, respektive hlediska 
spravedlnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 41
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 5. poukazuje na to, že malé a střední 
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podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

podniky, kterým podle odhadů připadne 
31 až 38 % celkové hodnoty veřejných 
zakázek, jsou páteří hospodářství EU 
a mají obrovský potenciál, pokud jde 
o vytváření pracovních míst, hospodářský 
růst a inovace; zdůrazňuje, že přístup 
těchto podniků k transparentnímu 
a pružnému evropskému trhu s veřejnými 
zakázkami jim může pomoci tento 
potenciál rozvinout;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout, bude-li 
usnadněn například stanovením méně 
náročných dokumentačních a záručních 
povinností či zdokonalením způsobu 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek; žádá v této souvislosti členské 
státy, aby přijaly účinná opatření, která 
podpoří dodržování pravidel Evropského 
kodexu osvědčených postupů pro 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků k veřejným zakázkám;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Licia Ronzulli
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout; domnívá 
se, že snazší přístup malých a středních 
podniků k procesu přidělování veřejných 
zakázek, v rámci něhož by byl snížen 
objem povinně předkládaných informací 
a během přípravy nabídky by byly 
poskytovány služby technických 
a právních konzultací, je klíčový pro 
zachování zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout; vyzývá 
Komisi, aby při zvažování pravidel pro 
veřejné zakázky stanovila dodatečné 
nástroje pro podporu účasti malých 
a středních podniků na veřejných 
zakázkách a snížila značnou 
administrativní zátěž malých a středních 
podniků, obzvláště ve stadiu výběru;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout; vyzývá 
Komisi, aby při zvažování pravidel pro 
veřejné zakázky stanovila dodatečné 
nástroje pro podporu účasti malých 
a středních podniků na veřejných 
zakázkách a snížila značnou 
administrativní zátěž malých a středních 
podniků, obzvláště ve stadiu výběru;

Or. lt

Pozměňovací návrh 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout; v zájmu 
toho je nutné nalézt rovnováhu mezi cíli
strategie EU 2020, objektivitou 
a nediskriminací, usilovat o spravedlivou 
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hospodářskou soutěž a zajistit malým 
a středním podnikům odpovídající 
přístup;

Or. hu

Pozměňovací návrh 47
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout;

5. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU a mají 
obrovský potenciál, pokud jde o vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a inovace, a že přístup těchto podniků 
k trhu s veřejnými zakázkami jim může 
pomoci tento potenciál rozvinout; vyzývá 
Komisi k provedení analýzy, zda je 
nezbytné naplánovat legislativní opatření 
na úrovni EU, která by zajistila, aby 
veřejní zadavatelé mohli při zadávání 
veřejných zakázek plně využívat 
hospodářský a inovační potenciál malých 
a středních podniků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že trh EU s veřejnými 
zakázkami je otevřenější než trhy 
veřejných zakázek našich mezinárodních 
partnerů, a proto firmy z EU nemohou za 
stejných podmínek konkurovat 
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zahraničním firmám a je pro ně obtížné 
proniknout na trhy třetích zemí; vyzývá 
Komisi, aby dohlédla na dodržování 
vzájemného přístupu a možnosti 
dosáhnout na veřejné zakázky z EU 
i zahraničí, jak se předpokládá ve 
smlouvách EU s třetími zeměmi;

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává významný podíl elektronického 
zadávání veřejných zakázek na snižování 
administrativní zátěže hlavně pro malé 
a střední podniky, například transakčních 
nákladů; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
je třeba nadále podporovat využívání 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek a že by podnikatelé a zaměstnanci 
měli být patřičně školeni;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
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subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje zejména, že změna postupu 
při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení a větší 
flexibilitu pravidel pro jejich zadávání, 
a tím vést k sociálně inovativnímu 
zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, 
že v rámci platných evropských právních 
předpisů vztahujících se na zadávání 
veřejných zakázek existují již nyní vhodné 
nástroje, které lze za tím účelem použít 
(např. výkonnostní cíle, zásada 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
zohledňování celkových nákladů za celou 
dobu životnosti daného zboží nebo 
služby); vyzývá Komisi, aby urychlila 
zavádění těchto nástrojů a prozkoumala 
další možnosti podpory sociálních inovací, 
jako např. obecné schvalování 
alternativních nabídek;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu 6. zdůrazňuje význam zjednodušení 



AM\871310CS.doc 29/46 PE467.257v01-00

CS

při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

postupu při zadávání veřejných zakázek 
a snížení objemu povinností, které musí 
společnosti mající zájem o účast ve 
výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
splnit, na minimum, což by mělo vést 
k sociálně zodpovědnému zadávání 
veřejných zakázek, které jsou užitečné při 
podpoře nových pracovních příležitostí, 
důstojných pracovních míst a při podpoře 
sociálního začlenění;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, aby se usnadnilo zadávání 
hospodářsky a sociálně prospěšných
veřejných zakázek, které by umožňovaly 
zejména zaměstnávání většího počtu žen, 
osob, které se vzdělávají formou odborné 
přípravy, osob se zdravotním postižením 
a starších pracovníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu 6. zdůrazňuje, že změna postupu 
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při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel 
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel
pro jejich zadávání, a to jak pro orgány 
veřejné správy, tak pro podniky, a tím vést 
ke snazšímu přístupu k sociálně 
inovativním veřejným zakázkám a k jejich 
většímu dosahu;

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu 
při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel 
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu 
při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel 
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
udržitelnému zadávání veřejných zakázek 
s cílem podporovat inovace, respekt 
k životnímu prostředí, boj proti 
klimatickým změnám, snižování spotřeby 
energie a zlepšování pracovních 
příležitostí;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálnímu 



AM\871310CS.doc 31/46 PE467.257v01-00

CS

inovativnímu zadávání veřejných zakázek; a inovativnímu zadávání veřejných 
zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek; 
zdůrazňuje nezbytnost pozměnit směrnice 
o veřejných zakázkách tak, aby bylo 
jasnější, že je žádoucí i možné, aby veřejné 
subjekty při zadávání zakázek stanovovaly 
požadavky a zohledňovaly sociální kritéria
i dobré pracovní poměry;

Or. sv

Pozměňovací návrh 58
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek; 
poukazuje na to, že je nutná právní jistota, 
aby povzbuzovala inovativní a sociální 
řešení veřejných zakázek a odstraňovala 
strach z nepříznivých právních důsledků; 
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v této souvislosti zdůrazňuje, že veřejní 
zadavatelé musí mít možnost použít 
náročnější kritéria, než jsou minimální 
normy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu při 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel pro 
jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že při zadávání veřejných 
zakázek je třeba výrazně zvýšit význam 
sociálních a ekologických kritérií a že 
kritérium nejnižší ceny nesmí být při 
zadávání veřejných zakázek na prvním 
místě;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že změna postupu 
při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel 
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;

6. zdůrazňuje, že změna postupu 
při zadávání veřejných zakázek by se měla 
zaměřovat na zjednodušení pravidel 
pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně 
inovativnímu zadávání veřejných zakázek;
v rámci reformy pravidel pro zadávání 
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veřejných zakázek je nutno posílit roli 
orgánů veřejné správy při podpoře 
inovací;

Or. hu

Pozměňovací návrh 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam, jaký má při 
nakládání s veřejnými penězi zajišťování 
vysoce kvalitních sociálních služeb 
a výrobků, a poznání, že sjednáváním
smluv na základě nejnižší ceny se 
takového stavu nedosáhne; vyzývá Komisi, 
aby z hodnotících kritérií vyňala hledisko 
nejnižší ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že sociálně zodpovědné 
veřejné zakázky přispívají ke zlepšování 
a respektování hodnot a požadavků 
Společenství vzhledem k tomu, že 
zohledňují potřeby všech uživatelů, včetně 
zdravotně postižených osob a osob 
s odlišným etnickým původem;

Or. it
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Pozměňovací návrh 63
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje rozsáhlý sociální 
a environmentální potenciál, který v sobě 
skrývá zrušení zjednodušeného principu 
„nejnižší ceny“ a zavedení 
inteligentnějšího přístupu, kde bude 
uplatňována podmínka označená jako 
„hospodářsky nejvýhodnější“ vyjadřovaná 
na principu nákladů životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byl stávající legislativní 
rámec pro zadávání veřejných zakázek 
upraven s ohledem na specifickou povahu 
sociálních služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
větší flexibilita nevyústila v méně 
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odpovědnosti ani pro zadavatele, ani pro 
uchazeče a neměla nepříznivé dopady na 
pracovní příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že prosazování některých 
priorit v oblasti sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti prostřednictvím zadávání 
veřejných zakázek může zvýšit riziko 
subjektivního rozhodování, přičemž tato 
rozhodnutí může být obtížnější zvrátit;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zastává názor, že zadavatelé by měli 
mít možnost ukládat pokuty za nesplnění 
cílů udržitelného rozvoje na základě 
požadavků zahrnutých do výběrového či 
zadávacího řízení, a to včetně 
subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. domnívá se dále, že v oblasti 
sociálních služeb veřejného zájmu musí 
mít veřejní zadavatelé možnost stanovit, že 
konkrétní veřejná zakázka bude 
vyhrazena pro neziskové organizace, které 
mají v názvu uvedeny sociální služby;

Or. xm

Pozměňovací návrh 69
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU 
mohla hrát při napomáhání rozvoji 
úspěšných partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU 
mohla hrát při napomáhání rozvoji 
úspěšných partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU 
mohla hrát při napomáhání rozvoji 
úspěšných partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

7. domnívá se, že partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem nejsou 
vhodným smluvním vztahem; taková 
partnerství často vyústila v katastrofické 
důsledky, které byly pro daňového 
poplatníka velmi nákladné;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem; zdůrazňuje však, že existují 
významné rozdíly mezi zákonnými 
a procesními požadavky v jednotlivých 
členských státech; vyzývá proto Komisi, 
aby lépe definovala pojem partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, zejména 
co se týče společného přijímání rizik 
a ekonomických závazků jednotlivých
stran;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Julie Girling
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem prostřednictvím podpory 
spravedlivé hospodářské soutěže 
a sdílením osvědčených postupů ohledně 
sociálních politik a politik zaměstnanosti 
mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla 
hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem; zároveň také vítá vyloučení 
možnosti spolupráce veřejných orgánů, 
která nespadá do oblasti působnosti 
směrnice o zadávání veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že sociální služby 
jsou nedílnou součástí evropského 
sociálního modelu a že neziskové 
organizace podporují sociální soudržnost 
a mají významné místo v oblasti sociální 
politiky; vítá proto upřednostňování 
neziskových organizací při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti veřejných 
služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. uznává, že při účinném využití mohou 
být veřejné zakázky skutečnou hybnou 
silou při podpoře kvalitních pracovních 
míst, platů a podmínek, rovnosti, při 
rozvoji schopností, odborné přípravě 
a prosazování politik životního prostředí 
a zajišťování pobídek pro výzkum 
a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 

vypouští se
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odlišných stanovisek, pokud jde 
o zadávání veřejných zakázek ve vztahu 
k vysílání pracovníků do jiných zemí;
__________________
1. Rozsudek Soudního dvora ze dne 
3. dubna 2008 ve věci C-346/06 [2008] Sb. 
rozh. I-01989 (Dirk Rüffert vs. Dolní 
Sasko).

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde 
o zadávání veřejných zakázek ve vztahu 
k vysílání pracovníků do jiných zemí;

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost přezkoumat 
skutečné uplatňování čl. 1 odst. 4 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků 
a jeho dopadu na přístup k trhu 
s veřejnými zakázkami v EU ze strany 
společností ze třetích zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 
veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí1;

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 
veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí1, a není 
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jednoznačně stanoveno, že vysílání 
pracovníků podléhá příslušným platným 
kolektivním smlouvám uzavřeným 
s pověřenými odbory a odpovídajícím 
minimálním pracovním podmínkám 
v přijímajícím podniku, popř. 
v přijímajícím místním orgánu;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 
veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí 1;

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 
veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí 1; z tohoto 
důvodu se domnívá, že by na evropské 
úrovni měly být ze zákona stanoveny 
určité obecné podmínky týkající se 
pracovních podmínek při provádění 
veřejných zakázek, které budou závazné 
jak pro vítěze výběrových řízení, tak pro 
subdodavatelské společnosti;

Or. xm

Pozměňovací návrh 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 

8. s politováním konstatuje, že v zelené 
knize není využita možnost objasnění 
odlišných stanovisek, pokud jde o zadávání 
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veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí1,

veřejných zakázek ve vztahu k vysílání 
pracovníků do jiných zemí1, a vyzývá 
Komisi, aby pozměnila směrnici tak, aby 
žádné zemi výslovně nebránila dodržovat 
požadavky uvedené v úmluvě Mezinárodní 
organizace práce č. 94;

Or. sv

Pozměňovací návrh 82
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že to, zda byly výrobek 
nebo služba vytvořeny s ohledem na 
udržitelnost, je správně třeba považovat za 
vlastnost tohoto výrobku nebo služby, 
které lze srovnávat s výrobky nebo 
službami, které udržitelně vytvořené 
nebyly, a odlišovat je od nich; poukazuje 
na to, že je třeba upřesnit oblast 
působnosti pro začleňování požadavků 
týkajících se technických specifikací 
v případě všech typů smluv, aby 
zadavatelé mohli kontrolovat sociální 
dopady a dopady na životní prostředí u 
zakázek, které přidělují; zdůrazňuje, že 
především v oblastech sociálních 
a zdravotních služeb a také v rámci 
pracovních podmínek hraje při posouzení 
výrobku významnou roli i výrobní postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby pravidla pro 
udělování veřejných zakázek zaměřila na 
udržitelné veřejné zakázky a v systému 
hodnocení nahradila princip hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky novým principem 
SMART (nabídka nejvýhodnější 
z hlediska udržitelnosti) a zohlednila tak 
při přidělování veřejných zakázek 
důležitost sociálních a environmentálních 
vlivů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby odstranila nebo 
výrazně uvolnila vazbu na předmět 
smlouvy a umožnila tak účinnější výběr 
veřejných zakázek na základě sociálního 
a environmentálního aspektu, což 
zadávání veřejných zakázek učiní více 
transparentním;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že je nezbytné zaručovat 
všechny environmentální a kvalitativní 
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podmínky, zejména pak co se týče oblasti 
pracovních podmínek, které musí smluvní 
společnosti včetně subdodavatelů
dodržovat; domnívá se dále, že musí 
existovat řetězec zodpovědnosti i pro 
případná porušení ze strany 
subdodavatelů, zejména co se týče 
pracovních podmínek, a uložit 
dodavatelům a subdodavatelům tzv.
„společnou a nerozdílnou odpovědnost“;

Or. xm

Pozměňovací návrh 86
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby jednoznačně 
stanovila, že zhotoviteli zakázky by měly 
být v souvislosti s jejím prováděním vždy 
ukládány dodatečné povinnosti týkající se 
sociálních, ekologických a/nebo 
inovativních aspektů, jestliže věcně 
souvisejí s předmětem smlouvy a vyplývají 
ze zadávací dokumentace;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že malé a střední podniky 
lze chápat jako živou tkáň evropského 
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hospodářství, a je toho názoru, že zajištění 
snadnějšího přístupu malých a středních 
podniků k zadávání veřejných zakázek má 
zásadní význam pro zachování 
zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že veřejné 
zakázky budou přidělovány pouze těm 
podnikům, které se při předkládání svých 
nabídek písemně zavážou k tomu, že 
v rámci provádění zakázky budou 
odměňovat smluvní pracovnice a smluvní 
pracovníky ve smyslu směrnice o smluvní 
pracovní síle za stejnou činnost stejně 
jako své stálé zaměstnance;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. požaduje, aby byly v maximální míře 
omezeny náklady vznikající podnikům, 
které se chtějí ucházet o veřejnou 
zakázku, s cílem zlepšit jejich 
konkurenceschopnost a zvýšit počet 
pracovních míst;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c.doporučuje, aby se při zadávání 
veřejných zakázek uplatňovaly pružnější 
a rychlejší postupy, které umožní zlepšit 
konkurenceschopnost podniků a zvýšit 
počet pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. žádá upřesnění pojmu „přeshraniční“, 
tak aby umožňoval vymezit vhodný právní 
režim, který by byl použitelný pro vyslané 
pracovníky;

Or. fr


