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Grozījums Nr. 1
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums veido 
17 % no ES IKP un tāpēc patlaban krīzes 
laikā ir galvenais tirgus instruments 
ekonomikas atveseļošanas 
nodrošināšanai, kurš palīdz veicināt un 
radīt ilgtspējīgus nodarbinātības un darba 
apstākļus un sekmēt inovāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš ne tikai
palīdz sasniegt citus mērķus, bet arī var 
aizsargāt un veicināt ilgtspējīgus 
nodarbinātības un darba apstākļus;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Thomas Händel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kuru izmanto 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un
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darba apstākļus; kurš palīdz veicināt ilgtspējīgus 
nodarbinātības un darba apstākļus;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Martin Kastler

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus; vienlaicīgi uzsver, ka 
tiesību aktu publiskā iepirkuma jomā 
piemērošana personāliem sociālajiem 
pakalpojumiem bieži vien nav labākais 
veids, kā nodrošināt optimālus rezultātus 
attiecīgo pakalpojumu lietotājiem; tāpēc 
aicina saskaņā ar ES tiesību aktiem atzīt 
pārbaudītu dalībvalstu praksi, kas piedāvā 
alternatīvu tiesību aktu publiskā 
iepirkuma jomā piemērošanai, ar 
nosacījumu, ka šādas prakses pamatā ir 
princips, saskaņā ar kuru iepirkuma 
procedūrā ir ļauts piedalīties visiem 
pretendentiem neatkarīgi no to juridiskās 
formas, kas atbilst iepriekš likumā 
noteiktiem nosacījumiem, un iepirkuma 
procedūrā pienācīgi tiek ņemti vērā tādi 
principi kā vienlīdzīga attieksme, 
diskriminācijas novēršana un 
pārredzamība, kas noteikti ES pamata 
tiesību aktos;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Jutta Steinruck
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus; aicina noteikt, ka 
atbilstība sociālajiem standartiem un 
koplīgumiem un prasības par likumā 
noteikto minimālo algu un piemaksām 
izpilde līguma darbības laikā un 
sagatavošanās posmā un piegādes ķēdē ir 
saistošs kritērijs līgumslēgšanas tiesību 
saņemšanai, lai īstenotu principu 
„vienlīdzīga samaksa par vienādu darbu 
vienā vietā”;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus un var dot ievērojamu 
ieguldījumu stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā; uzsver arī, ka publiskajam 
iepirkumam var būt liela nozīme Eiropas 
sociālā modeļa īstenošanā, kura pamatā ir 
kvalitatīvas darba vietas, vienlīdzīgas 
iespējas, diskriminācijas novēršana un 
sociālā integrācija;

Or. it
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Grozījums Nr. 7
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus; šai sakarībā uzsver, ka 
valsts pārvaldes iestādēm atlases kritērijos 
kā vispārējs noteikums jāiekļauj prasība 
ievērot noteikumus par samaksu un darba 
apstākļiem, kas noteikti likumā vai 
koplīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus, radot vidi, kas vairāk 
rosina uzņēmumu inovāciju, un sekmējot 
zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, un 
uzlabojot, galvenokārt MVU, darbības 
nosacījumus;

Or. lt

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus;

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir 
galvenais tirgus instruments, kurš palīdz 
veicināt ilgtspējīgus nodarbinātības un 
darba apstākļus; aicina, risinot publiskā 
iepirkuma jautājumus, nodrošināt mazāk 
aizsargātu un nelabvēlīgā situācijā esošu 
sociālo grupu īpašās vajadzības 
nodarbinātības jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ES ir atbildīga par skaidra 
un administratīvā ziņā vienkārša tiesiskā 
regulējuma izstrādi iestādēm, kas piešķir 
līgumslēgšanas tiesības, taču noteikumi 
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir 
vietējo un reģionālo iestāžu kompetencē, 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
nodrošinot pietiekamu elastīgumu un 
rīcības brīvību, lai tās veicinātu darba 
vietu radīšanu vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka publiskā iepirkuma 
noteikumi ir jāvienkāršo un jāpadara 
elastīgāki, lai varētu izpildīt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības; uzstāj, 
ka jāsaglabā iepirkuma noteikumu 
grozījumu neitralitāte attiecībā uz privāto 
un valsts īpašumu saskaņā ar LESD 
345. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka spēkā esošie ES tiesību akti 
publiskā iepirkuma jomā jau paredz 
iespēju ņemt vērā sociālos aspektus, 
piešķirot publiskā iepirkuma līgumu 
slēgšanas tiesības; taču norāda, ka 
jāprecizē attiecīgo noteikumu praktiskā 
piemērošana;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atbalsta pašreizējā dalījuma A un B 
pakalpojumos saglabāšanu, saskaņā ar 
kuru B pakalpojumi ir pakalpojumi, kas ir 
līguma priekšmets, uz kuru neattiecas 
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pārrobežu konkurence vai kura būtības 
dēļ ES publiskais iepirkums nav 
piemērots, piemēram, veselības aprūpes 
un sociālie pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Julie Girling

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka valsts pārvaldes iestādes 
saņem vairāk nekā 16 % no Eiropas IKP, 
un tāpēc tās jāaicina pievērst lielāku 
uzmanību risinājumiem, lai veicinātu 
sociālās inovācijas un lai radītu darba 
tirgus iespējas, izmantojot šo 
finansējumu, it īpaši sniedzot efektīvākus 
sabiedriskos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atbalsta priekšlikumu veicināt sociālo 
iepirkumu ražojumu iegādes jomā, 
piemēram, izmantojot godīgas 
tirdzniecības kritēriju;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var 
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN; aicina Komisiju censties panākt 
lielāku noteikumu elastīgumu, lai 
nodrošinātu, ka var pastāvēt sociālais 
publiskais iepirkums;

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas varētu
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN, taču uzsver, ka publiskā iepirkuma 
noteikumi dažās jomās ir pat stingrāki 
nekā PIN noteikumi; aicina Komisiju 
censties panākt lielāku noteikumu 
elastīgumu, lai nodrošinātu, ka var pastāvēt 
sociālais publiskais iepirkums;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var 
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN; aicina Komisiju censties panākt 
lielāku noteikumu elastīgumu, lai 
nodrošinātu, ka var pastāvēt sociālais 
publiskais iepirkums;

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var 
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN; aicina Komisiju, ievērojot spēkā 
esošos saistošos principus (konkurence, 
pārredzamība, diskriminācijas novēršana 
un efektivitāti), censties panākt lielāku 
vienkāršību un noteikumu elastīgumu, lai 
veicinātu sociālā publiskā iepirkuma 
izmantošanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 18
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var 
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN; aicina Komisiju censties panākt 
lielāku noteikumu elastīgumu, lai 
nodrošinātu, ka var pastāvēt sociālais 
publiskais iepirkums;

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā 
iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var 
ierobežot darbības jomu jebkuriem tiesību 
aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu 
procedūras noteikumu izcelsme ir tieši 
PIN; aicina Komisiju censties panākt 
lielāku noteikumu elastīgumu, lai veicinātu 
sociālā publiskā iepirkuma izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, ka liela nozīme ir pienācīgas 
nodarbinātības principu ievērošanai 
publiskā iepirkuma procedūrās Eiropas 
Savienībā, un aicina ES Komisiju, 
pārskatot direktīvas publiskā iepirkuma 
jomā, noteikumos iekļaut atsauci uz 
dažādiem SDO darba standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ES tiesību aktu publiskā 
iepirkuma jomā uzlabojumi ļautu labāk 
noteikt vairākas galvenās koncepcijas un 
jēdzienus, nodrošinot iestādēm, kas 
piešķir līgumslēgšanas tiesības, 
uzņēmumiem un tādējādi arī darba 
ņēmējiem lielāku tiesisko noteiktību;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka SDO konvenciju Nr. 94 
par darba tiesību klauzulām publiskā 
iepirkuma līgumos ir ratificējušas 
11 ES dalībvalstis, un aicina Komisiju 
mudināt visas ES dalībvalstis ratificēt šo 
konvenciju, lai šajā jomā mazinātu EKT 
nesen izskatīto lietu nevēlamo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju oficiāli atzīt arī citus 
pakalpojumu sniedzēju atlases veidus, 
piemēram, „iekšējā iepirkuma” un 
„pakalpojumu koncesijas” metodes un 
skaidri norādīt, ka visi vispārējās nozīmes 
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sociālo pakalpojumu (VNSP) līgumu 
slēgšanas un finansēšanas veidi ir 
līdzvērtīgi; aicina paplašināt „iekšējā 
iepirkuma” metodi, iekļaujot arī tos 
pakalpojumu sniedzējus, kuri atbilst 
īpašiem vispārējas nozīmes kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzstāj, ka direktīvai jārosina un 
skaidri jāatļauj līgumslēdzējām iestādēm 
atsaukties uz politikas horizontālajiem 
mērķiem, piemēram, saistībā ar 
ilgtspējīgas attīstības kritēriju ievērošanu 
attiecībā uz konkursa priekšmetu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e uzskata, ka pārskatītajā direktīvā 
skaidri jānosaka, ka arī tā sauktās 
„neredzamās īpašības” ir ražojumu 
īpašības un ka uz tām var atsaukties 
konkursa tehniskajā specifikācijā; 
uzskata, ka pienācīga uzmanība jāpievērš 
ražojuma vai pakalpojuma ilgtspējīgai 
ražošanai vai sniegšanai kā ražojuma vai 
pakalpojuma, par ko slēdz līgumu, 
īpašībai, nevis kā līguma izpildes 
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aspektam;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo”
vērtību;

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo” 
vērtību; tāpēc aicina līgumslēdzējas 
iestādes izvērtēt sociālos riskus un to 
darbības un piegādes ķēdes ietekmi; 
aicina Komisiju veicināt kontaktpunktu 
izveidi ekoloģiski atbildīga publiskā 
iepirkuma veicināšanai atsevišķās 
dalībvalstīs, lai attīstītu sociāli atbildīga 
iepirkuma praksi un sniegtu 
ieinteresētajām personām specializētas 
juridiskās konsultācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo” 
vērtību;

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo” 
vērtību; atzīst arī, ka valsts pārvaldes 
iestādes var dot lielu ieguldījumu 
stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā, 
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veicinot inovācijas, radot darba vietas, 
sekmējot sociālo integrāciju, cīnoties pret 
klimata pārmaiņām un veicinot jauniešu 
līdzdalību izglītībā un mācībās publiskā 
iepirkuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo” 
vērtību;

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir 
svarīga loma, jo tās var izmantot savu 
pirktspēju, lai iepirktu preces un 
pakalpojumus ar augstāku „sociālo” 
vērtību; uzsver, ka jāveicina sociāla 
iepirkuma izmantošana saskaņā ar tādiem 
principiem kā konkurence, pārredzamība, 
diskriminācijas novēršana un izmaksu 
lietderība, ņemot vērā MVU vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka, pārskatot direktīvas, jāņem 
vērā Lisabonas līguma noteikumi par 
apņemšanos panākt pilnīgu 
nodarbinātību, proti, sociālo tirgus 
ekonomiku, un par atbildību kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
jomā, kā arī par pārvaldes iestāžu un 
dalībvalstu tiesībām pieņemt lēmumus par 



PE467.257v01-00 16/45 AM\871310LV.doc

LV

sabiedrisko pakalpojumu finansēšanu, 
organizāciju un sniegšanu; tas attiecas arī 
uz valsts pārvaldes iestāžu brīvu izvēli 
sniegt minētos pakalpojumus, izmantojot 
iekšējo iepirkumu vai īstenojot sadarbību 
pašvaldību starpā (valsts iestāžu 
savstarpējā sadarbība), un arī šos 
jautājumus vajadzētu atstāt ārpus 
publiskā iepirkuma direktīvu darbības 
jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju rosināt līgumslēdzējas 
iestādes un attiecīgās aģentūras valsts 
līmenī iepirkuma procedūras sākotnējā 
posmā vairāk iesaistīt sociālekonomiskās 
un brīvprātīgo organizācijas, lai 
nodrošinātu, ka konkursa dokumentu 
izstrādes procesā lielāka uzmanība tiek 
pievērsta sociālajiem jautājumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atbalsta praktiskas VNSP „iekšējā 
iepirkuma” konkursu organizēšanas 
iespējas iestrādāšanu normatīvajos aktos, 
kas būtu izstrādāti pēc pārskatītās 
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Regulas (EK) Nr. 1370/2007 par 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un 
autoceļus, parauga un kuros būtu
noteikts, ka ikviena kompetenta vietējā 
iestāde var izlemt pati sniegt 
pakalpojumus vai arī piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus kādai juridiski 
nošķirtai personai, kuru kompetentā 
vietējā varas iestāde kontrolē tāpat kā 
savas struktūrvienības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka, lai veicinātu atbildīgu un 
sociāli ilgtspējīgu sadarbību starp 
pircējiem un piegādātājiem, liela nozīme 
ir ciešākai sadarbībai un labākai 
komunikācijai visu ieinteresēto personu 
starpā; aicina Komisiju aktīvāk organizēt 
informācijas un komunikācijas kampaņas 
par sociāli atbildīga iepirkuma 
pozitīvajiem aspektiem, izplatot labāko 
praksi dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka esošais ekonomiski 
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visizdevīgākā piedāvājuma (MEAT) 
piešķiršanas kritērijs jāaizstāj ar no 
ilgtspējības viedokļa visizdevīgākā 
piedāvājuma (SMART) kritēriju, lai 
mudinātu tirgus piedāvāt sociāli, 
ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīgākus 
ražojumus un pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzskata, ka piešķirot publiskā 
iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības, 
pamatojoties uz ekonomiski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritēriju, lielākais uzsvars 
jāliek uz cenas kritēriju;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām, 
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 
kopējā cikla izmaksas;

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi 
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; uzsver, ka šīm 
darbībām jāņem vērā kopējā cikla 
izmaksas; aicina Komisiju izstrādāt 
priekšlikumu par Eiropas korporatīvās 
sociālās atbildības sertifikācijas sistēmu, 
un uzskata, ka šādas sistēmas ieviešanai 
jānodrošina iespēja līgumslēdzējām 
iestādēm iekļaut publiskā iepirkuma 
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procedūru atlases kritērijos prasību 
uzņēmumiem iegūt šādu sertifikātu vai 
citu ES kvalitātes vai vides aizsardzības 
sertifikātu (vai citā valstī izdotu 
sertifikātu, kas atzīts par līdzvērtīgu ES 
sertifikātam);

Or. it

Grozījums Nr. 35
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā 
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām, 
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 
kopējā cikla izmaksas;

4. uzsver, ka, lai nodrošinātu iepirkuma 
iekšējā tirgus optimālu darbību un 
harmonisku attīstību, ir ļoti svarīgi noteikt 
augstas prasības par prasmēm un apmācību 
gan līgumslēdzējām iestādēm, gan arī 
individuāliem uzņēmumiem; tomēr uzsver, 
ka šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām, 
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 
kopējā cikla izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām, 
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi 
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību, piemēram, par 
stažēšanās un prakses sistēmu vai 
pieaugušo izglītības sistēmu; tomēr uzsver, 
ka šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
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kopējā cikla izmaksas; priekšmetu un jābūt proporcionālām;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām,
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 
kopējā cikla izmaksas;

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi 
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt tieši saistītām ar 
līguma priekšmetu, jābūt proporcionālām 
un ekonomiski izdevīgām;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Thomas Händel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām,
ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā 
kopējā cikla izmaksas;

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi 
līgumu specifikācijās iekļaut prasības par 
prasmēm un apmācību; tomēr uzsver, ka 
šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma 
priekšmetu un ekonomiski izdevīgām un 
jāņem vērā kopējā cikla izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka visās publiskā iepirkuma 
procedūrās jāņem vērā cikla izmaksas un 
ka Komisijai jānosaka šādu izmaksu 
aprēķināšanas metode; uzskata, ka pēc 
tam jāievieš saistoši ES standarti, nosakot 
maksimālās cikla izmaksas dažādiem 
publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka direktīvu noteikumiem 
jābūt konkrētākiem attiecībā uz pieejas 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, 
un ka direktīvās jānosaka prasība 
līgumslēdzējām iestādēm to īstenotajās 
iepirkuma procedūrās piemērot vides 
aizsardzības un/vai sociālos un godīgas 
tirdzniecības principus;

Or. hu

Grozījums Nr. 41
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 

5. norāda, ka MVU, kuriem saskaņā ar 
aprēķiniem līgumu vērtības izteiksmē 
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radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

piešķir 31–38 % no publiskā iepirkuma, ir 
ES ekonomikas pamats un tiem ir milzīgs 
darba vietu radīšanas, izaugsmes un 
inovācijas potenciāls; uzsver, ka lielāka 
MVU pieeja pārredzamam un pieticīgam 
Eiropas iepirkumu tirgum varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot;

Or. it

Grozījums Nr. 42
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot, piemēram, 
atvieglojot prasības attiecībā uz 
pierādījumiem un garantijām un 
uzlabojot iepirkuma procedūras; tāpēc 
aicina dalībvalstis aktīvāk rīkoties, 
veicinot atbilstību Eiropas labākās 
prakses kodeksam, lai sekmētu MVU 
pieeju publiskajam iepirkumam;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
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radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot; uzskata, ka, lai 
nodrošinātu darba vietas, izšķiroša 
nozīme ir MVU pieejas publisko 
iepirkumu līgumu piešķiršanas 
procedūrām vienkāršošanai, atvieglojot 
prasības par informācijas sniegšanu un 
piedāvājot tehniskas un juridiskas 
konsultācijas piedāvājumu izstrādes laikā;

Or. it

Grozījums Nr. 44
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot; aicina Komisiju, 
pārskatot publiskā iepirkuma noteikumus, 
piedāvāt papildu instrumentus, lai 
veicinātu MVU iesaistīšanos publiskajā 
iepirkumā, un mazināt MVU uzlikto 
administratīvo slogu, it īpaši atlases 
posmā;

Or. lt

Grozījums Nr. 45
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot; aicina Komisiju, 
pārskatot publiskā iepirkuma noteikumus, 
piedāvāt papildu instrumentus, lai 
veicinātu MVU iesaistīšanos publiskajā 
iepirkumā, un mazināt MVU uzlikto 
administratīvo slogu, it īpaši atlases 
posmā;

Or. lt

Grozījums Nr. 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot, un tāpēc stratēģijā 
„ES 2020” jāpanāk līdzsvars starp 
objektivitāti un diskriminācijas 
novēršanu, cenšoties nodrošināt godīgu 
konkurenci un atbilstīgu MVU pieeju 
publiskajam iepirkumam;

Or. hu

Grozījums Nr. 47
Zigmantas Balčytis
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tām ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu šo
palīdzēt šo potenciālu izmantot;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas 
pamats un tiem ir milzīgs darba vietu 
radīšanas, izaugsmes un inovācijas 
potenciāls un ka lielāka MVU pieeja 
publisko iepirkumu tirgiem varētu palīdzēt 
šo potenciālu izmantot; aicina Komisiju 
steidzami izvērtēt, vai Eiropas līmeņa 
normatīvajiem aktiem nebūtu 
jānodrošina, ka līgumslēdzējas iestādes 
pēc iespējas labāk izmanto MVU 
ekonomisko un inovācijas potenciālu;

Or. lt

Grozījums Nr. 48
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Eiropas publiskā iepirkuma 
tirgus ir atvērtāks nekā ES starptautisko 
partneru tirgi un tāpēc Eiropas uzņēmumi 
nevar konkurēt ar trešo valstu 
uzņēmumiem uz līdzvērtīgiem 
konkurences noteikumiem un joprojām 
saskaras ar grūtībām, cenšoties iegūt 
pieeju trešo valstu tirgiem; aicina 
Komisiju nodrošināt Eiropas un citu 
valstu savstarpīgumu attiecībā uz tirgu 
atvēršanu un pieeju publiskā iepirkuma 
līgumiem saskaņā ar nolīgumiem, kas 
noslēgti ES un trešo valstu starpā;

Or. lt
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Grozījums Nr. 49
Julie Girling

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka administratīvā sloga, 
piemēram, darījumu izmaksu, 
mazināšanā, it īpaši MVU, ļoti liela 
nozīme ir e-iepirkumam; šai sakarībā 
uzsver, ka arī turpmāk jāveicina e-
iepirkuma izmantošana un uzņēmējiem 
un darbiniekiem jānodrošina atbilstīga 
apmācība;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina no jauna definēt „ekonomiski 
visizdevīgākā piedāvājuma” jēdzienu, lai 
publiskā iepirkuma līgumos, tostarp arī 
apakšlīgumos, valsts un vietējā līmeņa 
sociālo un kvalitātes kritēriju izpildi 
noteiktu par obligātu prasību attiecībā uz 
VNSP sniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. īpaši uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un jāuzlabo 
to elastīgums, un tādējādi jāveicina sociāli 
inovatīva publiskā iepirkuma procedūra; 
uzsver, ka spēkā esošie ES tiesību akti 
publiskā iepirkuma jomā jau piedāvā šim 
nolūkam piemērotus instrumentus 
(piemēram, izpildes prasības, ekonomiski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju un 
kopējā cikla izmaksu novērtējumu); 
aicina Komisiju arī turpmāk izdarīt 
spiedienu, lai šāda veida instrumenti tiktu 
izmantoti, un meklēt citas iespējas 
sociālās inovācijas veicināšanai, 
piemēram, izmantojot variantu 
pieņemamības vispārēju pieņemšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ir ļoti svarīgi vienkāršot
publiskā iepirkuma procedūras un 
samazināt prasības, kas uzņēmumiem 
jāizpilda, lai piedalītos publiskā iepirkuma 
procedūrā; uzsver arī, ka, lai radītu 
jaunas nodarbinātības iespējas un 
pienācīgas kvalitātes darba vietas un lai 
sekmētu sociālo integrāciju, jāveicina 
sociāli atbildīga publiskā iepirkuma 
procedūra;

Or. it
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Grozījums Nr. 53
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi, lai 
veicinātu ekonomiski un sociāli izdevīgu
publiskā iepirkuma procedūru, it īpaši 
palielinot sieviešu, darba ņēmēju, kuri 
mācās, darba ņēmēju ar invaliditāti un 
gados vecāku darba ņēmēju 
nodarbinātību;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi gan iestāžu, 
gan arī uzņēmumu interesēs, lai veicinātu 
pieeju sociāli inovatīvai publiskā 
iepirkuma procedūrai un lai nodrošinātu 
tās izplatību;

Or. it

Grozījums Nr. 55
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli ilgtspējīga publiskā 
iepirkuma procedūra, lai sekmētu 
inovāciju, saudzīgu attieksmi pret vidi, 
cīņu pret klimata pārmaiņām, zemāku 
enerģijas patēriņu un labākas 
nodarbinātības iespējas;

Or. it

Grozījums Nr. 56
Thomas Händel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli orientēta un inovatīva 
publiskā iepirkuma procedūra;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra; uzsver, ka Publiskā 
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iepirkuma direktīva jāgroza, lai skaidrāk 
noteiktu, ka valsts uzņēmumi publiskā 
iepirkuma līgumu piešķiršanā var izvirzīt 
prasības un ņemt vērā sociālo kritēriju un 
kvalitatīvas nodarbinātības kritēriju un ka 
šāda rīcība ir pat vēlama;

Or. sv

Grozījums Nr. 58
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra; norāda, ka 
jānodrošina tiesiskā noteiktība, lai 
veicinātu inovatīvu un sociāli atbilstīgu 
iepirkuma risinājumu izstrādi un lai 
mazinātu bailes no negatīvām juridiskām 
sekām; šai sakarībā uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādēm jāļauj piemērot 
augstākus kritērijus nekā noteikts ES 
obligātajās prasībās;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
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jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra; uzsver, ka iepirkuma 
procedūrā būtiski jāpalielina sociālā un 
vides aizsardzības kritērija nozīme un ka 
zemākās cenas kritērijam līgumu 
piešķiršanas procedūrās jābūt 
sekundāram;

Or. de

Grozījums Nr. 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma 
procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo 
publiskā iepirkuma noteikumi un tādējādi 
jāveicina sociāli inovatīva publiskā 
iepirkuma procedūra; uzsver, ka, veicot 
iepirkuma noteikumu reformu, jāpalielina 
valsts pārvaldes iestāžu nozīme inovācijas 
veicināšanā;

Or. hu

Grozījums Nr. 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt 
augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus 
un produktus, izmantojot publisko 
finansējumu, un atzīt, ka līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršana, pamatojoties uz 
zemāko cenu, to nenodrošina; aicina 
Komisiju likvidēt zemākās cenas kritēriju 
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kā piešķiršanas kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka sociāli atbildīgs publiskais 
iepirkums palīdz uzlabot atbilstību 
Kopienas vērtībām un izpildīt Kopienas 
prasības, jo tiek ņemtas vērā visu 
lietotāju, tostarp lietotāju ar invaliditāti 
un atšķirīgu etnisko izcelsmi, vajadzības;

Or. it

Grozījums Nr. 63
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka vienkāršotā „zemākās 
cenas” kritērija aizstāšanai ar kopējā 
cikla izmaksu pieeju, izmantojot 
apzīmējumu „ekonomiski 
visizdevīgākais”, ir liels potenciāls 
sociālajā un vides aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Philippe Boulland
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atbalsta pašreizējā tiesiskā regulējuma 
publiskā iepirkuma jomā grozījumus, lai 
ņemtu vērā sociālo pakalpojumu īpašo 
raksturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Julie Girling

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai, 
uzlabojot elastīgumu, nemazinātos 
līgumslēdzēju iestāžu un pretendentu 
pārskatatbildība, radot negatīvu ietekmi 
uz nodarbinātības iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Julie Girling

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka atsevišķu prioritāšu 
veicināšana sociālās un nodarbinātības 
politikas jomā, izmantojot publisko 
iepirkumu, var palielināt subjektīvu 
lēmumu pieņemšanas risku un apgrūtināt 
šādu lēmumu atcelšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka līgumslēdzējām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai piemērot sankcijas 
par to, ka nav sasniegti ilgtspējīgas 
attīstības mērķi saskaņā ar konkursa 
dokumentos norādītajiem kritērijiem, 
tostarp arī apakšuzņēmuma līguma 
attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata arī, ka saistībā ar VNSP 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu būt 
iespējai rezervēt īpašus līgumus bezpeļņas 
organizācijām, kas specializējas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā;

Or. it

Grozījums Nr. 69
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

7. uzskata, ka publiskā un privātā sektora 
partnerība nav piemērots līgumslēgšanas 
modelis, jo nereti šādas partnerības 
iznākums ir liela neveiksme, radot 
ārkārtīgi lielas izmaksas nodokļu 
maksātājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Raffaele Baldassarre
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi; tomēr norāda, 
ka dalībvalstīs pastāv lielas atšķirības šajā 
jomā piemērojamo juridisko un 
procesuālo prasību ziņā; tāpēc aicina 
Komisiju precizēt publiskā un privātā 
sektora partnerības jēdzienu, it īpaši 
attiecībā uz to, kā puses kopā uzņemas 
riskus un izpilda savas finansiālās 
saistības;

Or. it

Grozījums Nr. 73
Julie Girling

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi, veicinot godīgu 
konkurenti un labākās prakses apmaiņu 
dalībvalstīs sociālās un nodarbinātības 
politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi;

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, 
sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā 
sektora partnerības izveidi; vienlaicīgi 
atzinīgi vērtē to, ka publiskā un privātā 
sektora sadarbība ir izņēmums, kas 
neietilpst iepirkuma direktīvas darbības 
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka sociālie pakalpojumi ir 
Eiropas Sociālā modeļa daļa un ka 
bezpeļņas organizācijas veicina sociālo 
kohēziju un pilda ļoti svarīgu funkciju 
sociālajā politikā; tāpēc atzinīgi vērtē 
atvieglojumu piemērošanu bezpeļņas 
organizācijām, piešķirot sociālo 
pakalpojumu līgumus;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka publiskais iepirkums, ja to 
izmanto efektīvi, var kļūt par reālu 
virzītājspēku kvalitatīvas nodarbinātības, 
algu un darba apstākļu, kā arī 
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vienlīdzības veicināšanā, prasmju un 
izglītības attīstībā, vides politikas 
īstenošanā un pētniecības un inovāciju 
stimulēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu 
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu 
darbā1;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 78
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu 
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu 
darbā2;

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja novērtēt 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā 1. panta 4. punkta 
faktisko īstenošanu un tā ietekmi uz 
uzņēmumu no trešām valstīm pieeju ES 
iepirkuma tirgum;

                                               
1 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).
2 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).
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Or. it

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā*;

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā1 un nav 
skaidri noteikts, ka uz norīkotajiem darba 
ņēmējiem attiecas līgumi par algas 
normām, par kuriem panākta vienošanās 
ar arodbiedrībām, kas atzītas dalībai 
sarunās par darba koplīguma slēgšanu, 
un attiecīgās prasības par obligāti 
nodrošināmajiem darba apstākļiem, kas ir 
spēkā uzņemošajā uzņēmumā vai 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

Or. de

Grozījums Nr. 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā*;

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā2; šai 
sakarībā uzskata, ka ES jānosaka 
vispārīgi noteikumi, kas reglamentē darba 

                                               
1 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).
2 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).
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apstākļus līgumu izpildes laikā un kas ir 
saistoši gan uzņēmējiem, gan arī 
apakšuzņēmējiem;

Or. it

Grozījums Nr. 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā*;

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izmantota iespēja precizēt atšķirīgos 
viedokļus par publisko iepirkumu attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā1 un 
aicina Komisiju grozīt direktīvu, lai tā 
neliegtu valstīm pildīt SDO Konvencijas 
Nr. 94 prasības;

Or. sv

Grozījums Nr. 82
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ražojuma vai pakalpojuma 
ilgtspējīga ražošana pareizi tiek uzskatīta 
par īpašību, ko var salīdzināt un pretstatīt 
ražojumiem vai pakalpojumiem, kas nav 
ražoti ilgtspējīgi; norāda, ka, lai 
līgumslēdzējas iestādes varētu kontrolēt 
līgumu, ko tās piešķīrušas, ekoloģisko un 
sociālo ietekmi, jāprecizē, kādas prasības 
attiecībā uz ražošanas procesu var iekļaut 
visu veidu līgumu tehniskajā 

                                               
1 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).
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specifikācijā; uzsver, ka, it īpaši attiecībā 
uz sociālajiem un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz darba 
apstākļiem, ražošanas process ir būtisks 
aspekts produkta novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju publiskā iepirkuma 
noteikumos likt uzsvaru uz ilgtspējīgu 
iepirkumu, ieviešot jaunu SMART (no 
ilgtspējības viedokļa visizdevīgākā 
piedāvājuma) piešķiršanas kritēriju, ar to 
aizstājot ekonomiski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritēriju, lai norādītu uz to, 
ka publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanā 
liela nozīme ir sociālajiem un vides 
aizsardzības apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju likvidēt saistību ar 
līguma priekšmetu vai būtiski uzlabot tās 
elastīgumu, lai iepirkuma procedūrā būtu 
iespējams izdarīt sociālā un vides 
aizsardzības ziņā efektīvāku izvēli, 
uzlabojot publiskā iepirkuma 
pārredzamību;
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, ka ir būtiski nodrošināt, lai 
visas prasības, it īpaši prasības, kas 
attiecas uz darba apstākļiem, un vides 
aizsardzības un kvalitātes prasības, kas ir 
saistošas uzņēmējiem, izpildītu arī 
apakšuzņēmēji; turklāt uzskata, ka 
jānosaka atbildības ķēde, saskaņā ar kuru 
uzņēmēji tiek saukti pie atbildības par 
apakšuzņēmēju pieļautiem pārkāpumiem, 
it īpaši saistībā ar darba apstākļiem, 
pamatojoties uz solidārās atbildības 
principu uzņēmēju un apakšuzņēmēju 
starpā;

Or. it

Grozījums Nr. 86
Thomas Händel

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju skaidri noteikt vienu 
no pamatprincipiem, ko piemēro visos 
gadījumos, saskaņā ar kuru uzņēmējiem 
nosaka papildu prasības attiecībā uz 
līguma izpildes sociālo, vides aizsardzības 
un/vai inovācijas aspektu, ja šādas 
prasības ir cieši saistītas ar līguma 
priekšmetu un izriet no līguma 
specifikācijas;
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Or. de

Grozījums Nr. 87
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka MVU var uzskatīt par 
Eiropas ekonomikas pamatu un ka MVU 
atvieglota pieeja publiskā iepirkuma 
procedūrām ir būtisks priekšnosacījums 
darba vietu saglabāšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Thomas Händel

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju nodrošināt, ka 
publiskā iepirkuma līgumus piešķir tikai 
tādiem uzņēmumiem, kas, iesniedzot 
piedāvājumu, rakstveidā apņemas 
nodrošināt, ka pagaidu darba ņēmēji 
Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 
nozīmē, kas nodarbināti saistībā ar 
līguma izpildi, saņems vienlīdzīgu 
samaksu ar to pastāvīgajiem darbiniekiem 
par tādu pašu darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 89
Philippe Boulland
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Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina pēc iespējas samazināt 
uzņēmumu izmaksas, kas rodas, 
piedaloties publiskā iepirkuma līgumu 
konkursos, lai uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspēju un veicinātu 
nodarbinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c atbalsta aicinājumu uzlabot publiskā 
iepirkuma procedūru elastīgumu un 
norises ātrumu, lai uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspēju un tādējādi radītu vairāk 
darba vietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d aicina definēt jēdzienu „pārrobežu”, 
lai varētu izstrādāt atbilstīgu tiesisko 
regulējumu darba ņēmēju norīkošanas 
jomā;

Or. fr
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