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Ændringsforslag 1
Mara Bizzotto

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb tegner 
sig for 17 % af EU's BNP og derfor, i 
denne krisetid, er et centralt 
markedsbaseret instrument til økonomisk 
genopretning, der spiller en rolle ved at 
fremme og skabe bæredygtig beskæftigelse 
og bæredygtige arbejdsvilkår og fremme 
innovation;

Or. it

Ændringsforslag 2
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der, ud 
over at opfylde andre målsætninger, kan 
spille en rolle ved at beskytte og fremme 
bæredygtig beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

Or. de

Ændringsforslag 3
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument
tilpasset til samfundets behov, der spiller 
en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

Or. de

Ændringsforslag 4
Martin Kastler

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår; understreger samtidig, at 
anvendelsen af lovgivningen om 
offentlige indkøb på ydelsen af personlige 
sociale tjenester ofte ikke er den bedste 
måde at sikre optimale resultater på for 
brugerne af den pågældende tjeneste; 
opfordrer derfor til anerkendelsen i EU-
lovgivningen af velafprøvede 
medlemsstatspraksisser, som giver et 
alternativ til anvendelsen af lovgivningen 
om offentlige indkøb, forudsat at de er 
baseret på princippet om, at alle 
tilbudsgivere, uanset deres juridiske form, 
som opfylder de forud fastlagte retlige 
betingelser, kan deltage i 
udbudsproceduren, og at der i denne 
procedure tages behørigt højde for de 
principper om ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed, som er fastlagt i primær 
EU-ret; 
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Or. de

Ændringsforslag 5
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår; opfordrer til, at overholdelse 
af sociale standarder og kollektive aftaler 
og betaling af de lovbestemte 
minimumslønninger og -honorarer bliver 
et bindende kriterium for tildelingen af 
kontrakter under gennemførelsen af 
kontrakten og i input- og 
forsyningskæden, med henblik på at 
håndhæve princippet om lige løn for lige 
arbejde udført samme sted;

Or. de

Ændringsforslag 6
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige arbejdsvilkår
og kan give et vigtigt bidrag til opnåelsen 
af Europa 2020-målene; understreger 
endvidere den vigtige rolle, som offentlige 
indkøb kan spille ved at fremme en 
europæisk socialmodel, der er baseret på 
kvalitetsbeskæftigelse, lige muligheder, 
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ikkeforskelsbehandling og social 
integration; 

Or. it

Ændringsforslag 7
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår; understreger i den 
sammenhæng, at de offentlige 
myndigheder som en generel regel bør 
medtage klausuler om overholdelse af de 
lønninger og arbejdsforhold, der er 
fastlagt i loven eller i kollektive aftaler, 
blandt udvælgelseskriterierne;

Or. en

Ændringsforslag 8
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige arbejdsvilkår
ved at skabe et miljø, der er mere 
befordrende for virksomheders 
innovation, idet man fremmer grønne 
offentlige indkøb og forbedrer 
betingelserne for virksomhederne, først og 
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fremmest SMV'erne;

Or. lt

Ændringsforslag 9
Kinga Göncz

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår;

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et 
centralt markedsbaseret instrument, der 
spiller en rolle ved at fremme bæredygtig 
beskæftigelse og bæredygtige 
arbejdsvilkår; opfordrer til, at de sårbare 
og ugunstigt stillede samfundsgruppers 
særlige beskæftigelsesbehov tackles i 
rammen for offentlige indkøb; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. påpeger, at EU er ansvarligt for at 
indføre en klar og administrativt enkel 
lovgivningsmæssig ramme for de 
ordregivende myndigheder, mens 
bestemmelserne for ydelsen af offentlige 
tjenester er en sag for de lokale og 
regionale myndigheder, således at de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder sikres tilstrækkelig 
fleksibilitet og råderum til at fremme 
jobskabelsen på lokalt, regionalt og 
nationalt plan;
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Or. de

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

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at bestemmelserne om 
offentlige indkøb skal forenkles og gøres 
mere fleksible, således at forpligtelserne 
til offentlig tjeneste kan opfyldes; 
insisterer på, at ændringer af 
bestemmelserne for offentlige indkøb skal 
være neutrale med hensyn til privat i 
forhold til offentligt ejerskab i 
overensstemmelse med artikel 345 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

Or. en

Ændringsforslag 12
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. påpeger, at den gældende EU-
lovgivning om offentlige indkøb allerede 
gør det muligt at tage højde for sociale 
aspekter, når de offentlige kontrakter 
tildeles; bemærker dog, at det er 
nødvendigt at skabe klarhed omkring den 
praktiske anvendelse af de pågældende 
bestemmelser;

Or. de
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Ændringsforslag 13
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. støtter fastholdelsen af den nuværende 
klassifikation af A- og B-
tjenesteydelseskategorier, hvor 
sidstnævnte anvendes til områder uden 
grænseoverskridende konkurrence eller 
med en karakter, som gør offentlige EU-
indkøb uhensigtsmæssige, f.eks. 
sundhedspleje og sociale tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 14
Julie Girling

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. anerkender, at de offentlige 
myndigheder bruger over 16 % af 
Europas BNP og derfor skal opfordres til 
at være mere engageret i at fremme 
løsninger med social innovation og 
jobmarkedsmuligheder med dette forbrug, 
navnlig ved at yde mere effektive 
offentlige tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 15
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. støtter opmuntringen til indkøb af 
social karakter inden for vareområdet, 
f.eks. ved at anvende fair trade-kriterier; 

Or. en

Ændringsforslag 16
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kan begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 
justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde for større fleksibilitet i 
bestemmelserne for at sikre, at der kan 
foretages indkøb af social karakter;

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kunne begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 
justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale, men understreger, at de offentlige 
indkøbsbestemmelser på visse områder er 
endnu mere restriktive end aftalen om 
offentlige indkøb; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde for større 
fleksibilitet i bestemmelserne for at sikre, 
at der kan foretages indkøb af social 
karakter;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kan begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kan begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 
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justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde for større fleksibilitet i 
bestemmelserne for at sikre, at der kan 
foretages indkøb af social karakter;

justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale; opfordrer Kommissionen, under 
overholdelse af de relevante gældende 
principper (konkurrence, 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling, 
effektivitet) til at arbejde for større 
enkelhed og fleksibilitet i bestemmelserne 
for at lette indkøb af social karakter;

Or. de

Ændringsforslag 18
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kan begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 
justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde for større fleksibilitet i 
bestemmelserne for at sikre, at der kan 
foretages indkøb af social karakter;

2. erkender betydningen af aftalen om 
offentlige indkøb, der kan begrænse 
rækkevidden af lovgivningsmæssige 
justeringer på EU-plan, da en række 
procedurekrav stammer direkte fra denne 
aftale; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde for større fleksibilitet i 
bestemmelserne for at fremme indkøb af 
social karakter;

Or. de

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

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. anerkender vigtigheden af, at 
principperne om anstændigt arbejde 
overholdes i offentlige indkøb i EU, og 
opfordrer Kommissionen til at medtage 
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henvisninger til en lang række ILO-
arbejdsstandarder i artiklerne ved enhver 
revision af direktiverne om offentlige 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 20
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at fremskridt inden for 
EU's lovgivning om offentlige indkøb 
kunne bidrage til en bedre definition af 
visse grundlæggende koncepter og 
begreber, så de ordregivende 
myndigheder, virksomhederne og dermed 
også arbejdstagerne får større 
retssikkerhed;

Or. fr

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

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at 11 EU-medlemsstater 
har ratificeret ILO C94 om 
arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, 
og opfordrer Kommissionen til at fremme 
alle EU-medlemsstaters ratificering af 
denne konvention for at afbøde de 
uønskede virkninger af de nylige sager 
ved EU-Domstolen i den henseende;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. opfordrer Kommissionen til formelt at 
anerkende andre metoder til udvælgelse 
af leverandører, såsom "interne" metoder 
eller metoder for "koncessionskontrakter 
om tjenesteydelser", og til udtrykkeligt at 
tillægge alle muligheder for 
kontraktindgåelse og finansiering i 
forbindelse med sociale tjenester af almen 
interesse lige stor værdi; opfordrer til en 
udvidelse af den "interne" metode, så den 
også omfatter tjenesteudbydere, der 
opfylder særlige kriterier for almen 
interesse;

Or. en

Ændringsforslag 23
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. insisterer på, at direktivet bør opfordre 
og udtrykkeligt give de ordregivende 
myndigheder mulighed for at henvise til 
horisontale politikmål, såsom kriterierne 
om bæredygtig udvikling, hvad 
udbuddenes emner angår;

Or. en
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Ændringsforslag 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 2 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2e. mener, at det udtrykkeligt bør nævnes 
i det reviderede direktiv, at "usynlige" 
karakteristika også er 
produktkarakteristika og kan være 
omhandlet i de tekniske 
udbudsspecifikationer; understreger, at 
det, at en vare eller tjenesteydelse er 
bæredygtigt produceret, på en passende 
måde bør betragtes som et 
karakteristikum for den vare eller 
tjenesteydelse, der er genstand for 
indkøbet, snarere end som et aspekt af 
kontraktens gennemførelse;

Or. en

Ændringsforslag 25
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi;

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi; opfordrer derfor 
de ordregivende myndigheder til at 
vurdere de sociale risici og indvirkningen 
af deres egne aktiviteter og af
forsyningskæden; opfordrer 
Kommissionen til at fremme udviklingen 
af kontaktpunkter for miljømæssigt 
ansvarlige offentlige indkøb i de enkelte 
medlemsstater, med henblik på at udvikle 
socialt ansvarlige indkøbspraksisser og 
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give interessenterne specialiseret juridisk 
rådgivning; 

Or. it

Ændringsforslag 26
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi;

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi; erkender 
endvidere, at de offentlige myndigheder 
kan give et vigtigt bidrag til opnåelsen af 
EU 2020-målene ved at tilskynde til 
innovation, skabe beskæftigelse, fremme 
social integration, bekæmpe 
klimaændringerne og sørge for 
uddannelse og erhvervsuddannelse til 
unge i forbindelse med offentlige indkøb; 

Or. en

Ændringsforslag 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi;

3. erkender, at de ordregivende 
myndigheder har en vigtig rolle ved at 
anvende deres købekraft til at indkøbe 
varer og tjenesteydelser med større 
samfundsmæssig værdi; understreger, at 
indkøb af social karakter bør fremmes i 
overensstemmelse med principperne om 
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konkurrence, gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og 
omkostningseffektivitet samt respekt for 
SMV'ernes behov; 

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at enhver revision af 
direktiverne skal afspejle bestemmelserne 
i Lissabontraktaten, når det gælder løftet 
om fuld beskæftigelse, en social 
markedsøkonomi og ansvaret i 
forbindelse med offentlige tjenesteydelser 
af høj kvalitet og de offentlige 
myndigheders og medlemsstaternes frihed 
til at træffe beslutning om finansiering, 
tilrettelæggelse og levering af offentlige 
tjenesteydelser; understreger, at dette 
omfatter respekt for de offentlige 
myndigheders valg af at levere disse 
tjenesteydelser "internt" eller gennem 
interkommunalt (offentligt-offentligt) 
samarbejde, hvilket også bør ligge uden 
for direktiverne om offentlige indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 29
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at 
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opmuntre de ordregivende myndigheder 
og de relevante agenturer på nationalt 
plan til i højere grad at involvere de 
socioøkonomiske og frivillige 
organisationer i indkøbsprocedurernes 
indledende undersøgelsesfase med 
henblik på at sikre, at der tages mere 
hensyn til sociale spørgsmål i processen 
med at udarbejde udbudsdokumenterne;

Or. it

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

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. støtter den lovgivningsmæssige 
forankring af en praktisk "intern" 
udbudsmulighed for sociale tjenester af 
almen interesse, der tager udgangspunkt i 
den ændrede forordning 1370/2007 om 
offentlig trafikbetjening inden for 
personbefordring med jernbane og ad vej, 
hvori det fastsættes, at enhver kompetent 
lokal myndighed kan beslutte selv at 
levere tjenesteydelser eller at tildele 
kontrakter om offentlige tjenesteydelser til 
en juridisk selvstændig enhed, som den 
kompetente lokale myndighed udøver 
kontrol over, i lighed med den kontrol, 
den udøver over sit eget departement;

Or. en

Ændringsforslag 31
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger vigtigheden af et tættere 
samarbejde og en bedre kommunikation 
mellem alle interessenter med henblik på 
at fremme et ansvarligt og socialt 
bæredygtigt samarbejde mellem indkøbere 
og leverandører; opfordrer Kommissionen 
til at øge informations- og 
kommunikationskampagnerne om de 
fordele, som socialt ansvarlige indkøb 
giver, ved at udbrede god praksis på tværs 
af medlemsstaterne;

Or. it

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

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. mener, at det eksisterende 
tildelingskriterium om det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud (MEAT) bør 
erstattes af kriteriet om det tilbud, der er 
mest fordelagtigt med hensyn til 
bæredygtighed (SMART), som en måde, 
hvorpå man kan få markederne til at 
levere mere socialt, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtige varer og 
tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. mener, at der bør fastsættes en 
maksimal vægtning af priskriteriet i
forbindelse med offentlige kontrakter, 
som tildeles på baggrund af det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud;

Or. xm

Ændringsforslag 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand, forholdsmæssige, 
økonomisk fordelagtige og tage hensyn til 
de samlede livscyklusomkostninger;

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger, at disse 
foranstaltninger skal tage hensyn til de 
samlede livscyklusomkostninger;
opfordrer Kommissionen til at stille et 
forslag om et europæisk 
certificeringssystem for virksomhedernes 
sociale ansvar, og mener, at når først et 
sådant system er blevet indført, bør det 
være muligt for de ordregivende 
myndigheder at medtage kravet om, at 
virksomhederne skal have en sådan 
certificering eller andre former for 
europæisk kvalitets- eller 
miljøcertificering (eller certificering fra 
andre lande, som EU har anerkendt som 
ækvivalent) blandt udvælgelseskriterierne 
for offentlige indkøbsprocedurer;

Or. xm
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Ændringsforslag 35
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at medtage
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand, forholdsmæssige, 
økonomisk fordelagtige og tage hensyn til 
de samlede livscyklusomkostninger;

4. understreger betydningen af at indføre 
strenge kvalifikationer og uddannelseskrav 
for både de ordregivende myndigheder og 
de enkelte aktører med henblik på at sikre 
en optimal funktion og en harmonisk 
udvikling på det indre marked for indkøb; 
understreger dog, at disse foranstaltninger 
skal være relevante for aftalens genstand, 
forholdsmæssige, økonomisk fordelagtige 
og tage hensyn til de samlede 
livscyklusomkostninger;

Or. it

Ændringsforslag 36
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand, forholdsmæssige, 
økonomisk fordelagtige og tage hensyn til 
de samlede livscyklusomkostninger;

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav, f.eks. 
praktik- og lærlingeordninger eller 
voksenuddannelsesordninger, i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand og forholdsmæssige;

Or. en
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Ændringsforslag 37
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for
aftalens genstand, forholdsmæssige, 
økonomisk fordelagtige og tage hensyn til 
de samlede livscyklusomkostninger;

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være direkte 
forbundet med aftalens genstand og være
forholdsmæssige og økonomisk 
fordelagtige;

Or. de

Ændringsforslag 38
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand, forholdsmæssige, 
økonomisk fordelagtige og tage hensyn til 
de samlede livscyklusomkostninger;

4. understreger betydningen af at medtage 
kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for 
aftalens genstand og ikke økonomisk 
ufordelagtige og tage hensyn til de 
samlede livscyklusomkostninger;

Or. de

Ændringsforslag 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. er af den opfattelse, at alle offentlige 
indkøbsprocedurer bør tage højde for 
livscyklusomkostninger, og at 
Kommissionen bør udarbejde en metode 
til at bestemme disse omkostninger; 
mener, at man senere bør fastlægge 
bindende standarder på europæisk plan 
for de maksimale livscyklusomkostninger 
alt efter de forskellige typer offentlige 
kontrakter;

Or. xm

Ændringsforslag 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker, at direktivernes tekst skal 
være mere specifik, når det gælder om at 
forbedre adgangen for handicappede; 
mener, at direktiverne bør kræve, at de 
ordregivende myndigheder tager hensyn 
til miljømæssige og/eller sociale og fair 
trade-aspekter i deres indkøbsprocedurer;

Or. hu

Ændringsforslag 41
Mara Bizzotto

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder, som ifølge estimater tildeles 
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og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med 
at udnytte dette potentiale;

mellem 31 % og 38 % af alle offentlige 
kontrakter målt i værdi, er rygraden i EU's 
økonomi og har et stort potentiale for 
jobskabelse, vækst og innovation; 
understreger, at større adgang til et 
gennemsigtigt og enkelt europæisk 
indkøbsmarked kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

Or. it

Ændringsforslag 42
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale, f.eks. ved hjælp af 
mindre strenge dokumentations- og 
garantikrav og forbedrede 
indkøbsprocedurer; opfordrer derfor 
indtrængende medlemsstaterne til at gøre 
en større indsats for at fremme 
overholdelsen af den europæiske kodeks 
for bedste praksis, der letter SMV'ers 
adgang til offentlige indkøbskontrakter;

Or. de

Ændringsforslag 43
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale; er af den 
opfattelse, at en lettere adgang for 
SMV'er til de offentlige 
kontrakttildelingsprocedurer ved at 
reducere informationskravene og tilbyde 
teknisk og juridisk rådgivning under 
udarbejdelsen af tilbuddene er af 
afgørende vigtighed for at sikre 
beskæftigelsen;

Or. it

Ændringsforslag 44
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale; opfordrer 
Kommissionen til, at den ved 
gennemgangen af de offentlige 
indkøbsbestemmelser sørger for yderligere 
instrumenter til at fremme SMV'ernes 
inddragelse i offentlige indkøb og 
reducere den administrative byrde, de 
bliver pålagt, navnlig i udvælgelsesfasen;

Or. lt
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Ændringsforslag 45
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale; opfordrer 
Kommissionen til, at den ved 
gennemgangen af de offentlige 
indkøbsbestemmelser sørger for yderligere 
instrumenter til at fremme SMV'ernes 
inddragelse i offentlige indkøb og 
reducere den administrative byrde, de 
bliver pålagt, navnlig i udvælgelsesfasen;

Or. lt

Ændringsforslag 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale; mener, at EU 
2020 derfor skal finde en balance mellem 
objektivitet og ikkeforskelsbehandling, 
hvor man stræber efter at sikre fair 
konkurrence og tilstrækkelig 
tilgængelighed for SMV'er;

Or. hu
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Ændringsforslag 47
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale;

5. bemærker, at små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i EU's økonomi 
og har et stort potentiale for jobskabelse, 
vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at 
udnytte dette potentiale; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
vurdere nødvendigheden af 
lovgivningsforanstaltninger på europæisk 
plan for at sikre, at de ordregivende 
myndigheder udnytter SMV'ernes 
økonomiske og innovative potentiale bedst 
muligt;

Or. lt

Ændringsforslag 48
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det europæiske 
marked for offentlige indkøb er mere 
åbent end EU's internationale partneres 
markeder, og at de europæiske 
virksomheder derfor ikke kan konkurrere 
med tredjelandenes virksomheder på lige 
vilkår og fortsat har vanskeligt ved at 
opnå adgang til tredjelandenes markeder; 
opfordrer Kommissionen til at sikre 
gensidighed i åbningen af markeder og 
adgang til offentlige indkøbskontrakter, 
både i Europa og andre steder, i 
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overensstemmelse med aftalerne mellem 
EU og tredjelandene;

Or. lt

Ændringsforslag 49
Julie Girling

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anerkender e-indkøbs værdifulde 
rolle, når det gælder om at reducere 
administrative byrder såsom 
transaktionsomkostninger, navnlig for 
SMV'er; understreger i den forbindelse, 
at brugen af e-indkøb bør fremmes 
yderligere, og at iværksættere og ansatte 
bør have den relevante undervisning;

Or. en

Ændringsforslag 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer til en omdefinering af 
begrebet "det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud", således at nationale 
og lokale sociale kriterier og 
kvalitetskriterier for levering af sociale 
tjenester af almen interesse bliver et 
obligatorisk krav i offentlige 
indkøbskontrakter, herunder 
underentreprisekontrakter;

Or. en
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Ændringsforslag 51
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger navnlig, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
gøre dem mere fleksible og dermed lette 
socialt innovative offentlige indkøb; 
understreger, at der i den eksisterende 
EU-lovgivning om indkøb allerede er 
taget højde for passende instrumenter til 
dette formål (såsom gennemførelseskrav, 
princippet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud og en vurdering af de 
samlede livscyklusomkostninger); 
opfordrer Kommissionen til fortsat at
presse på for, at den slags instrumenter 
bliver anvendt, og til at undersøge 
yderligere muligheder for at fremme 
social innovation som f.eks. generel 
accept af alternative bud;

Or. de

Ændringsforslag 52
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger vigtigheden af at forenkle 
indkøbspraksis og minimere de krav, som 
virksomhederne skal opfylde for at deltage 
i en offentlig indkøbsprocedure; 
understreger endvidere nødvendigheden 
af at lette socialt ansvarlige offentlige 
indkøb med henblik på at fremme nye 
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jobmuligheder og anstændigt arbejde og 
fremme social integration;

Or. it

Ændringsforslag 53
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb for at 
lette økonomisk og socialt fordelagtige 
offentlige indkøb, navnlig ved at 
beskæftige flere kvinder, arbejdstagere 
under uddannelse, handicappede 
arbejdstagere og ældre arbejdstagere;

Or. de

Ændringsforslag 54
Mara Bizzotto

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb til 
gavn for både myndighederne og 
virksomhederne med henblik på at lette 
adgangen og sikre udbredelsen af socialt 
innovative offentlige indkøb;

Or. it
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Ændringsforslag 55
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt bæredygtige offentlige 
indkøb med henblik på at fremme
innovation, miljøvenlighed, indsatsen for 
at bekæmpe klimaændringer, et lavere 
energiforbrug og bedre jobmuligheder;

Or. it

Ændringsforslag 56
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt orienterede og 
innovative offentlige indkøb;

Or. de

Ændringsforslag 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
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forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb; understreger, at direktivet om 
offentlige indkøb bør ændres for at gøre 
det mere tydeligt, at det er både ønskeligt 
og muligt for offentlige aktører at kræve 
og tage hensyn til såvel sociale kriterier 
som kriterier for beskæftigelse af høj 
kvalitet, når de tildeler kontrakter;

Or. sv

Ændringsforslag 58
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb; påpeger nødvendigheden af 
retssikkerhed for at fremme innovative og 
sociale indkøbsløsninger og fjerne frygten 
for negative juridiske konsekvenser; 
understreger i den forbindelse, at de 
offentlige myndigheder skal have lov til at 
anvende strengere kriterier end EU's 
minimumsregler;

Or. en

Ændringsforslag 59
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 6. understreger, at formålet med en 
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ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb; understreger, at betydningen af 
sociale og miljømæssige kriterier i 
indkøbsproceduren skal styrkes betydeligt, 
og at kriteriet om den laveste pris skal 
spille en underordnet rolle i 
kontrakttildelingsproceduren;

Or. de

Ændringsforslag 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb;

6. understreger, at formålet med en 
ændring af indkøbspraksis bør være at 
forenkle bestemmelserne om indkøb og 
dermed lette socialt innovative offentlige 
indkøb; mener, at der i enhver reform af 
indkøbsbestemmelserne skal ske en 
forøgelse af de offentlige myndigheders 
rolle, når det gælder om at fremme 
innovation;

Or. hu

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

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger vigtigheden af at sikre 
sociale tjenester og varer af høj kvalitet, 
når der bruges offentlige midler, og 
anerkender, at indgåelse af kontrakter ud 
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fra den laveste pris ikke vil opfylde dette 
mål; opfordrer Kommissionen til at fjerne 
den laveste pris som et tildelingskriterium;

Or. en

Ændringsforslag 62
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger, at socialt ansvarlige 
offentlige indkøb bidrager til at forbedre 
overensstemmelsen med EU's værdier og 
opfylde EU-kravene, eftersom de tager 
højde for behovene hos alle brugere, 
herunder handicappede og personer med 
anden etnisk baggrund;

Or. it

Ændringsforslag 63
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger det store sociale og 
miljømæssige potentiale i at gå bort fra 
det forsimplede kriterium om "den laveste 
pris" og gå over til en mere intelligent 
livscyklusomkostningstilgang med 
udtrykket "det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud";

Or. en
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Ændringsforslag 64
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. går ind for en ændring af den 
nuværende lovgivning om offentlige 
indkøb, så den afspejler de sociale 
tjenesters særlige karakter;

Or. fr

Ændringsforslag 65
Julie Girling

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger vigtigheden af at sikre, at 
større fleksibilitet ikke medfører mindre 
ansvarlighed for både de ordregivende 
myndigheders og tilbudsgivernes 
vedkommende, med negative 
konsekvenser for 
beskæftigelsesmulighederne;

Or. en

Ændringsforslag 66
Julie Girling

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at fremme af visse 
prioriteringer på området for sociale 
politikker og beskæftigelsespolitikker ved 
hjælp af offentlige indkøb kan øge 
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risikoen for subjektiv beslutningstagning 
og gøre sådanne beslutninger vanskelige 
at omstøde;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. mener, at de ordregivende 
myndigheder bør være i stand til at 
pålægge sanktioner for manglende 
opfyldelse af målene om bæredygtig 
udvikling i overensstemmelse med de 
kriterier, der er angivet i udbuddet, også i 
tilfælde af underentreprise;

Or. en

Ændringsforslag 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. mener endvidere, at det i forbindelse 
med sociale tjenester af almen interesse 
bør være muligt for de ordregivende 
myndigheder at gøre specifikke kontrakter 
forbeholdt nonprofitorganisationer, som 
er specialiseret i at yde sociale tjenester;

Or. xm
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Ændringsforslag 69
Mara Bizzotto

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan 
spille ved at lette udviklingen af 
vellykkede offentlig-private 
partnerskaber;

udgår

Or. it

Ændringsforslag 70
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan 
spille ved at lette udviklingen af 
vellykkede offentlig-private 
partnerskaber;

udgår

Or. de

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

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan 
spille ved at lette udviklingen af 
vellykkede offentlig-private partnerskaber;

7. mener, at offentlig-private partnerskaber 
ikke udgør en god entreprisemodel; 
mener, at sådanne partnerskaber ofte er 
endt katastrofalt og har kostet 
skatteyderne en masse penge;
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Or. en

Ændringsforslag 72
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber;

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber; påpeger 
dog de store forskelle mellem 
medlemsstaterne, hvad angår de lovkrav 
og proceduremæssige krav, der er 
gældende på dette område; opfordrer 
derfor Kommissionen til at skabe klarhed 
omkring begrebet "offentlig-private 
partnerskaber", navnlig med hensyn til, 
hvordan parterne skal fordele fælles risici 
og opfylde deres finansielle forpligtelser;

Or. it

Ændringsforslag 73
Julie Girling

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber;

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber, idet man 
fremmer fair konkurrence og udveksling 
af bedste praksis på tværs af 
medlemsstaterne i forbindelse med de 
sociale politikker og 
beskæftigelsespolitikkerne;

Or. en
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Ændringsforslag 74
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber;

7. anerkender den rolle, som EU kan spille 
ved at lette udviklingen af vellykkede 
offentlig-private partnerskaber; bifalder 
samtidig undtagelsen for offentligt-
offentligt samarbejde, som ikke falder 
inden for indkøbsdirektivets 
anvendelsesområde;

Or. de

Ændringsforslag 75
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. påpeger, at de sociale tjenester udgør 
en integreret del af den europæiske 
socialmodel, og at 
nonprofitorganisationer fremmer social 
samhørighed og spiller en vigtig 
socialpolitisk rolle; bifalder derfor 
fortrinsbehandlingen af 
nonprofitorganisationer i forbindelse med 
kontrakter om sociale tjenester;

Or. de

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

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. anerkender, at offentlige indkøb, hvis 
de bruges effektivt, kunne være en sand 
drivkraft for fremme af 
kvalitetsbeskæftigelse, -lønninger og 
-vilkår, lige muligheder, udvikling af 
færdigheder, uddannelse, fremme af 
miljøpolitikker og incitamenter til 
forskning og innovation;

Or. en

Ændringsforslag 77
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere1;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 78
Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at vurdere den reelle 
gennemførelse af artikel 1, stk. 4, i 
direktiv 96/71/EF om udstationering af 

                                               
1 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
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arbejdstagere1; arbejdstagere og dets indvirkning på 
adgangen til EU's indkøbsmarked for 
virksomheder fra lande uden for EU;

Or. it

Ændringsforslag 79
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere2;

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere3 og til at gøre det klart, at 
udstationerede arbejdstagere er dækket af 
de lønaftaler, der er indgået med 
fagforeninger, som er godkendt til 
overenskomstforhandlinger, og de 
tilsvarende minimumsansættelsesvilkår, 
som er gældende i deres værtsvirksomhed 
eller i deres administrative værtsområde;

Or. de

Ændringsforslag 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 8. beklager, at grønbogen ikke benytter 

                                                                                                                                                  
1 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
2 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
3 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
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lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere1;

lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere2, mener i den forbindelse, at 
EU bør fastlægge generelle 
lovgivningsmæssige bestemmelser, som
regulerer arbejdsvilkårene under 
udførelsen af kontrakter, og som gælder 
for både leverandører og 
underleverandører;

Or. xm

Ændringsforslag 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere3;

8. beklager, at grønbogen ikke benytter 
lejligheden til at afklare de forskellige 
opfattelser af offentlige indkøb i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere4, og opfordrer 
Kommissionen til at ændre direktivet, så 
det udtrykkeligt ikke hindrer nogen lande 
i at opfylde kravene i ILO-konvention nr. 
94;

Or. sv

                                                                                                                                                  
1 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
2 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
3 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
4 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I, side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).
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Ændringsforslag 82
Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. understreger, at det, at en vare eller 
tjenesteydelse er blevet bæredygtigt 
produceret, med rette betragtes som et 
produktkarakteristikum, som kan 
sammenlignes og sammenholdes med 
varer eller tjenesteydelser, der ikke er 
blevet bæredygtigt produceret; påpeger, at 
muligheden for medtagelse af krav om 
fremstillingsprocesserne i de tekniske 
specifikationer for alle typer kontrakter 
bør klarlægges, så de ordregivende 
myndigheder får mulighed for at 
kontrollere den miljømæssige og sociale 
indvirkning af de kontrakter, de tildeler; 
understreger, at navnlig med hensyn til
sociale tjenester og sundhedstjenester, 
men også med hensyn til 
arbejdsvilkårene, er 
fremstillingsprocessen et vigtigt element, 
når det gælder om at vurdere produktet;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til at gøre 
bæredygtige indkøb til et kerneområde i 
bestemmelserne om offentlige indkøb ved 
at indføre et nyt SMART-
tildelingskriterium (det tilbud, der er mest 
fordelagtigt med hensyn til 
bæredygtighed), som skal erstatte kriteriet 



AM\871310DA.doc 43/46 PE467.257v01-00

DA

om det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, for at afspejle vigtigheden af at 
tage højde for sociale og miljømæssige 
hensyn i offentlige kontrakter;

Or. en

Ændringsforslag 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. opfordrer Kommissionen til at fjerne 
forbindelsen med kontraktens emne eller 
gøre den væsentligt mere fleksibel, så der 
bliver mulighed for mere effektive valg af 
sociale og miljømæssige indkøb, hvilket 
vil gøre de offentlige kontrakter mere 
gennemsigtige;

Or. en

Ændringsforslag 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 8 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8c. understreger, at det er vigtigt at sikre, 
at alle de betingelser, som leverandørerne 
skal opfylde - navnlig dem, der dækker 
arbejdsvilkårene samt miljø- og 
kvalitetskravene - også opfyldes af 
underleverandørerne; mener endvidere, at 
der bør indføres en ansvarskæde, i 
henhold til hvilken leverandørerne holdes 
ansvarlige for enhver misligholdelse fra 
underleverandørernes side, navnlig i 
forbindelse med arbejdsvilkårene, ud fra 
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princippet om fælles og solidarisk ansvar 
mellem leverandører og 
underleverandører;

Or. xm

Ændringsforslag 86
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. opfordrer Kommissionen til at gøre det 
klart - som et grundlæggende princip og i 
alle tilfælde - at yderligere forpligtelser 
med hensyn til de sociale, miljømæssige 
og/eller innovative aspekter af 
kontraktens gennemførelse bør pålægges 
leverandørerne, såfremt sådanne krav 
materielt er forbundet med kontraktens 
genstand og opstår som følge af 
udbudsspecifikationerne;

Or. de

Ændringsforslag 87
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at SMV'erne kan 
betragtes som rygraden i Europas 
økonomi, og mener, at let adgang for 
SMV'erne til de offentlige 
indkøbsprocedurer er af afgørende 
vigtighed for at bevare beskæftigelsen;

Or. fr
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Ændringsforslag 88
Thomas Händel

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
offentlige kontrakter kun tildeles til 
virksomheder, som, når de indsender 
deres tilbud, skriftligt forpligter sig til at 
sikre, at alle vikarer som defineret i 
direktivet om vikararbejde, der er ansat i 
forbindelse med kontraktens udførelse, 
får samme løn som de fastansatte for at 
udføre samme arbejde;

Or. de

Ændringsforslag 89
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. opfordrer til, at de omkostninger, som 
virksomhederne skal afholde i forbindelse 
med tilbudsgivning ved offentlige udbud, 
bliver minimeret med henblik på at gøre 
virksomhederne mere konkurrencedygtige 
og sætte gang i beskæftigelsen;

Or. fr

Ændringsforslag 90
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)



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

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. går ind for større fleksibilitet og 
hurtighed i offentlige indkøbsprocedurer 
for at gøre virksomhederne mere 
konkurrencedygtige og dermed skabe 
flere job;

Or. fr

Ændringsforslag 91
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 9 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9d. opfordrer til, at begrebet 
"grænseoverskridende" defineres på en 
sådan måde, at der kan indføres et 
passende retsgrundlag for udstationerede 
arbejdstagere;

Or. fr


