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Poprawka 1
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że udział zamówień 
publicznych w PKB UE wynosi 17%, w 
związku z czym, w obecnej kryzysowej 
sytuacji, są one podstawowym 
instrumentem rynkowym służącym 
ożywieniu gospodarczemu, który odgrywa 
rolę we wspieraniu i tworzeniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy, a
także w promowaniu innowacji;

Or. it

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu
trwałego zatrudnienia i trwałych warunków 
pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który oprócz realizacji innych celów może 
również przyczynić się do osiągnięcia i 
wsparcia trwałego zatrudnienia i trwałych 
warunków pracy;

Or. de

Poprawka 3
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem
ukierunkowanym na społeczeństwo, który 
odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

Or. de

Poprawka 4
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy; 
podkreśla jednocześnie, że stosowanie 
prawa zamówień publicznych podczas 
świadczenia usług społecznych dla ludzi 
często nie służy osiągnięciu optymalnych 
wyników na rzecz użytkowników usług; 
dlatego domaga się europejskiego uznania 
sprawdzonych procedur państw 
członkowskich jako alternatywy dla 
stosowania prawa zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że procedury te opierają 
się na tym, że wszyscy dostawcy usług, 
którzy są w stanie spełnić warunki 
ustalone wcześniej na mocy prawa, 
zostaną dopuszczeni do świadczenia usług 
niezależnie od swojej formy prawnej oraz 
że zostaną przy tym uwzględnione zasady 
określone w prawie pierwotnym, takie jak 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji i zasada przejrzystości;

Or. de
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Poprawka 5
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy; 
domaga się, aby standardy społeczne, 
wierność z układami zbiorowymi oraz 
wypłacanie minimalnego, ustalonego na 
mocy prawa wynagrodzenia i honorarium 
za wykonanie zamówienia i w ramach 
łańcucha świadczeń wcześniejszych i 
dostaw były wiążącymi kryteriami 
udzielania zamówień, tak aby zapewnić 
przestrzeganie zasady równego 
wynagrodzenia za taką samą pracę w 
takim samym miejscu;

Or. de

Poprawka 6
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy 
oraz może w znaczącym stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”; podkreśla 
również ważną rolę, jaką zamówienia 
publiczne mogą odegrać w promowaniu 
europejskiego modelu społecznego 
opartego na miejscach pracy wysokiej 
jakości, równych szansach, 
niedyskryminacji i włączeniu społecznym;
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Or. it

Poprawka 7
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy; 
podkreśla w tym kontekście, że władze 
publiczne z reguły powinny uwzględniać w 
klauzulach zawierających kryteria wyboru 
apel o przestrzeganie warunków wypłaty 
wynagrodzenia i warunków pracy 
określonych na mocy prawa lub w 
układach zbiorowych;

Or. en

Poprawka 8
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy, w 
tworzeniu otoczenia bardziej 
sprzyjającego innowacyjności 
przedsiębiorstw, w propagowaniu 
zielonych zamówień publicznych oraz w 
ulepszaniu warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

Or. lt
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Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy;

1. zauważa, że zamówienia publiczne są 
podstawowym instrumentem rynkowym, 
który odgrywa rolę we wspieraniu trwałego 
zatrudnienia i trwałych warunków pracy; 
wzywa do uwzględnienia w ramach 
polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych szczególnych potrzeb 
odnośnie do zatrudnienia zagrożonych 
grup społecznych i grup społecznych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 10
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że określenie jasnych i 
nieskomplikowanych pod kątem 
administracyjnym ram prawnych dla 
instytucji zamawiających należy do 
kompetencji wspólnotowych, podczas gdy 
ustalenie rodzaju oferty i sposobu 
świadczenia usług publicznych jest 
obowiązkiem lokalnych i regionalnych 
organów samorządowych, w związku z 
czym organom regionalnym i lokalnym 
należy zapewnić dostateczną elastyczność 
i swobodę działania, tak aby ożywić rynek 
pracy na szczeblu regionalnym, lokalnym 
i krajowym;

Or. de
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Poprawka 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych należy uprościć i 
uelastycznić, tak aby można było wypełnić 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych; nalega, aby zmiana 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych pozostała neutralna pod 
względem własności prywatnej w 
porównaniu do własności publicznej 
zgodnie z art. 345 TFUE;

Or. en

Poprawka 12
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że już obowiązujące unijne 
prawo zamówień publicznych zezwala na 
uwzględnienie przy udzielaniu zamówień 
publicznych aspektów społecznych; 
stwierdza jednak, że istnieje jeszcze 
potrzeba określenia zastosowań 
praktycznych;

Or. de

Poprawka 13
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. popiera zachowanie obecnej 
klasyfikacji kategorii usług A i B, przy 
czym kategoria usług B powinna odnosić 
się do kwestii związanych z brakiem 
konkurencji transgranicznej lub z takim 
charakterem, który sprawia, że unijne 
zamówienia publiczne są niewłaściwe na 
przykład dla usług opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 14
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że władze publiczne wydatkują 
ponad 16% europejskiego PKB i w 
związku z tym należy zachęcić je do 
silniejszego zaangażowania w 
poszukiwanie rozwiązań na rzecz 
innowacji społecznych i rynkowych 
możliwości zatrudnienia przy użyciu tych 
wydatków, w szczególności poprzez 
świadczenie skuteczniejszych usług 
publicznych;

Or. en

Poprawka 15
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. popiera zachęcanie do udzielania 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych na towary, na przykład 
poprzez stosowanie kryteriów 
sprawiedliwego handlu;

Or. en

Poprawka 16
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
które może ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, 
tak aby zagwarantować dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych;

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
które mogłoby ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA, lecz podkreśla, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych są w niektórych 
dziedzinach nawet bardziej restrykcyjne 
niż w GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, 
tak aby zagwarantować dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
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które może ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, 
tak aby zagwarantować dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych;

które może ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA; wzywa Komisję, aby przy 
uwzględnieniu obowiązujących zasad 
(konkurencji, przejrzystości, 
niedyskryminacji, rentowności) dążyła do 
uproszczenia i zwiększenia elastyczności 
tych przepisów, tak aby ułatwić
dopuszczalność społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 18
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
które może ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, 
tak aby zagwarantować dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych;

2. uznaje znaczenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
które może ograniczyć zakres 
ewentualnych dostosowań przepisów na 
szczeblu UE, ponieważ szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z 
GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, 
tak aby wesprzeć dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje znaczenie poszanowania w 
ramach zamówień publicznych w UE 
zasad godnej pracy i wzywa Komisję UE 
do uwzględnienia w artykułach, podczas 
przeglądu dyrektyw dotyczących procedur 
udzielania zamówień publicznych, 
odniesienia do szerokiego zakresu 
standardów pracy określonych przez 
MOP;

Or. en

Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że postępy dokonane w 
obszarze prawodawstwa dotyczącego 
zamówień publicznych mogłyby 
przyczynić się do lepszego zdefiniowania 
niektórych podstawowych pojęć, aby 
zapewnić instytucjom zamawiającym, 
przedsiębiorstwom, a w związku z tym 
również pracownikom większą pewność 
prawa;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że 11 państw członkowskich 
UE ratyfikowało konwencję MOP nr 94 
dotyczącą postanowień o pracy w 
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umowach zawieranych przez władze 
publiczne oraz wzywa Komisję do 
zachęcania wszystkich państw 
członkowskich UE do ratyfikowania tej 
konwencji w celu złagodzenia 
niepożądanych skutków spraw sądowych 
rozpatrywanych ostatnio w tym kontekście 
przez Trybunał Sprawiedliwości;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do formalnego 
uznania innych metod wyboru 
usługodawców, takich jak metoda typu 
in-house i metoda koncesji na usługi, oraz 
do wyraźnego dostosowania jednakowej 
wartości do wszystkich opcji zamawiania i 
finansowania usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym; wzywa 
do rozszerzenia metody typu in-house w 
celu uwzględnienia usługodawców, którzy
spełniają konkretne kryteria interesu 
ogólnego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. nalega, aby dyrektywa zachęcała do 
odnoszenia się do horyzontalnych celów 
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politycznych, takich jak kryteria 
zrównoważonego rozwoju w kontekście 
ofert przetargowych, i aby wyraźnie 
zezwalała na to instytucjom 
zamawiającym;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. uważa, że podczas przeglądu 
dyrektywy należy wyraźnie stwierdzić, że 
„niewidoczne” charakterystyki również są 
charakterystykami produkcji oraz że 
można się na nie powoływać w 
specyfikacjach technicznych ofert 
przetargowych; podkreśla, że to, czy 
usługa lub produkt został wyprodukowany 
w sposób zrównoważony, należy 
odpowiednio rozpatrywać jako 
charakterystykę produktu lub usługi 
będącej przedmiotem zamówienia, a nie 
jako aspekt realizacji zamówienia;

Or. en

Poprawka 25
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”;

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”; w 
związku z tym wzywa instytucje 
zamawiające do oceny zagrożeń 
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społecznych oraz skutków własnej 
działalności oraz działalności 
prowadzonej w ramach łańcucha dostaw; 
wzywa Komisję do wspierania tworzenia 
punktów kontaktowych ds. zamówień 
publicznych przyjaznych dla środowiska w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
aby rozwijać praktyki odpowiedzialnego 
społecznie udzielania zamówień i 
zapewnić zainteresowanym stronom 
profesjonalne doradztwo prawne;

Or. it

Poprawka 26
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”;

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”; 
uznaje również, że władze publiczne mogą 
wnieść istotny wkład na rzecz osiągnięcia 
celów strategii „UE 2020” poprzez 
wspieranie innowacji, tworzenie miejsc 
pracy, promowanie włączenia 
społecznego, zwalczanie zmiany klimatu i 
włączanie młodych ludzi w kształcenie i 
szkolenie w kontekście zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”;

3. uznaje istotną rolę instytucji 
zamawiających, które wykorzystują swoją 
siłę nabywczą do zamawiania towarów i 
usług o większej wartości „społecznej”; 
podkreśla, że zamówienia społeczne 
należy propagować zgodnie z zasadami 
konkurencji, przejrzystości, 
niedyskryminacji, gospodarności i 
poszanowania potrzeb MŚP;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że każdy przegląd dyrektyw 
musi odzwierciedlać postanowienia 
Traktatu z Lizbony pod względem 
zaangażowania na rzecz pełnego 
zatrudnienia, społecznej gospodarki 
rynkowej oraz obowiązków dotyczących 
wysokiej jakości usług publicznych oraz 
przysługującej władzom publicznym i 
państwom członkowskim swobody 
decydowania o finansowaniu, 
organizowaniu i świadczeniu usług 
publicznych; obejmuje to uszanowanie 
wyboru władz publicznych dotyczącego 
świadczenia tych usług zgodnie z metodą 
typu in-house lub poprzez współpracę 
międzygminną (publiczno-publiczną), 
która nie powinna wchodzić w zakres 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 29
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zachęcania 
instytucji zamawiających i odpowiednich 
agencji na szczeblu krajowym do 
ściślejszego angażowania organizacji 
społeczno-gospodarczych i 
wolontariackich na wstępnych etapach 
opracowywania procedur udzielania 
zamówień, aby zapewnić uwzględnienie w 
większym stopniu kwestii społecznych w 
procesie sporządzania dokumentów 
przetargowych;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wspiera normatywne zakorzenienie 
praktycznej opcji ogłaszania przetargów 
in-house na usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w oparciu o wzór 
przedstawiony w zmienionym 
rozporządzeniu nr 1370/2007 dotyczącym 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, co 
umożliwiłoby wszystkim właściwym 
władzom lokalnym samodzielne 
decydowanie o świadczeniu usług lub 
udzielaniu zamówień publicznych na 
usługi podmiotowi niezależnemu pod 
względem prawnym, nad którym właściwe 
władze lokalne sprawują kontrolę 
podobną do tej sprawowanej nad własnym 
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departamentem;

Or. en

Poprawka 31
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie ściślejszej 
współpracy i lepszej komunikacji między 
zainteresowanymi stronami w 
promowaniu odpowiedzialnej i 
zrównoważonej społecznie współpracy 
między nabywcami i dostawcami; wzywa 
Komisję do wspierania kampanii 
informacyjno-komunikacyjnych na temat 
korzyści wynikających z odpowiedzialnego 
społecznie udzielania zamówień poprzez 
rozpowszechnianie dobrych praktyk we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że istniejące kryterium wyboru 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie 
(MEAT) należy zastąpić kryterium oferty 
ocenionej najkorzystniej pod kątem 
zrównoważonego charakteru (SMART) 
jako sposób na nakłonienie rynków do 
dostarczania produktów i usług bardziej 
zrównoważonych pod względem 
społecznym, ekonomicznym i 
środowiskowym;
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Or. en

Poprawka 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. uważa, że należy ustanowić 
maksymalną cenę progową dla zamówień 
publicznych udzielanych w wyniku 
wyłonienia oferty najkorzystniejszej pod 
względem ekonomicznym;

Or. it

Poprawka 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, 
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla, że takie działania 
muszą brać pod uwagę całkowite koszty 
cyklu eksploatacji; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
europejskiego systemu certyfikacji 
mechanizmów społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
jest zdania, że po wprowadzeniu takiego 
systemu instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość włączenia do kryteriów 
wyboru, stosowanych w ramach procedur 
udzielania zamówień, wymogu posiadania 
przez przedsiębiorstwo takiej certyfikacji 
lub innych dokumentów UE 
poświadczających jakość i zgodność z 
normami ochrony środowiska (lub
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certyfikatów wydanych w innych 
państwach, uznawanych za równoważne 
przez UE);

Or. it

Poprawka 35
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach
zamówienia jako długoterminowej
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, 
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ustanowienia ścisłych wymogów w 
zakresie umiejętności i szkoleń, zarówno w 
odniesieniu do instytucji zamawiających, 
jak i poszczególnych podmiotów 
gospodarczych, aby zapewnić optymalne 
funkcjonowanie i harmonijne budowanie 
rynku wewnętrznego w sektorze 
zamówień; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, 
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

Or. it

Poprawka 36
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń, np. programów 
praktyk i stażów lub programów 
nauczania dorosłych, w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
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przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, 
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia i proporcjonalne;

Or. en

Poprawka 37
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, proporcjonalne,
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być konkretnie powiązane 
z przedmiotem zamówienia, muszą być
proporcjonalne i opłacalne ekonomicznie;

Or. de

Poprawka 38
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, 
opłacalne ekonomicznie i muszą brać pod 
uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

4. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględniania wymogów w zakresie 
umiejętności i szkoleń w specyfikacjach 
zamówienia jako długoterminowej 
strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do 
przedmiotu zamówienia, nie mogą być
niekorzystne pod względem
ekonomicznym i muszą brać pod uwagę 
całkowite koszty cyklu eksploatacji;

Or. de
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Poprawka 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że wszystkie procedury 
udzielania zamówień publicznych 
powinny uwzględniać koszty cyklu 
eksploatacji oraz że Komisja powinna 
opracować metodę określania takich 
kosztów; uważa, że następnie należy 
wprowadzić wiążące unijne normy i 
ustanawiające maksymalne koszty cyklu 
eksploatacji dla różnych rodzajów 
zamówień publicznych;

Or. it

Poprawka 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że teksty dyrektyw muszą być 
bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o 
poprawę dostępu dla osób 
niepełnosprawnych oraz że powinny 
zawierać wymóg uwzględniania przez 
instytucje zamawiające aspektów 
środowiskowych i/lub społecznych oraz 
związanych ze sprawiedliwym handlem w 
ich procedurach udzielania zamówień;

Or. hu

Poprawka 41
Mara Bizzotto
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP, których udział w 
ogólnej liczbie zamówień publicznych pod 
względem wartości wynosi, zgodnie z 
szacunkami, od 31% do 38%, są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji; podkreśla, że 
większy dostęp do przejrzystego i 
wydajnego europejskiego rynku zamówień 
może pomóc MŚP w wykorzystaniu tego 
potencjału;

Or. it

Poprawka 42
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału, na 
przykład poprzez zmniejszenie 
obowiązków dokumentowania i gwarancji 
oraz usprawnienie elektronicznego 
udzielania zamówień; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
wzmocnionych działań w celu wsparcia 
stosowania europejskiego przewodnika 
sprawdzonych metod ułatwiania dostępu 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawka 43
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału; jest 
zdania, że ułatwienie dostępu MŚP do 
procedur udzielania zamówień 
publicznych, poprzez ograniczenie 
wymogów informacyjnych i zapewnienie 
doradztwa technicznego i prawnego w 
trakcie przygotowywania ofert, ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymywania 
miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 44
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału; 
wzywa Komisję, w ramach przeglądu 
zasad udzielania zamówień publicznych, 
do opracowania dodatkowych 
instrumentów wspierania zaangażowania 
MŚP w obszarze zamówień publicznych 
oraz do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego, zwłaszcza na etapie 
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wyboru;

Or. lt

Poprawka 45
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału; 
wzywa Komisję, w ramach przeglądu 
zasad udzielania zamówień publicznych, 
do opracowania dodatkowych 
instrumentów wspierania zaangażowania 
MŚP w obszarze zamówień publicznych 
oraz do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego, zwłaszcza na etapie 
wyboru;

Or. lt

Poprawka 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału; w 
ramach strategii „Europa 2020” należy 
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zatem zapewnić równowagę między 
obiektywnością i niedyskryminacją, 
podejmując próbę zapewnienia uczciwej 
konkurencji i odpowiedniego dostępu dla 
MŚP;

Or. hu

Poprawka 47
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

5. zauważa, że MŚP są podstawą 
gospodarki UE i posiadają ogromny 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy 
dostęp do rynku zamówień może pomóc 
MŚP w wykorzystaniu tego potencjału; 
wzywa Komisję do oceny, w trybie pilnym, 
potrzeby przyjęcia środków prawnych na 
szczeblu europejskim, aby dopilnować, że 
instytucje zamawiające jak najlepiej 
wykorzystują gospodarczy i innowacyjny 
potencjał MŚP;

Or. lt

Poprawka 48
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że europejski rynek 
zamówień publicznych jest bardziej 
otwarty niż rynki międzynarodowych 
parterów UE, w wyniku czego 
przedsiębiorstwa europejskie nie mogą 
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konkurować na równych warunkach z 
przedsiębiorstwami z państw trzecich oraz 
mają wciąż trudności z uzyskaniem 
dostępu do rynków państw trzecich; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
wzajemności w odniesieniu do stopnia 
otwarcia rynków oraz dostępu do 
zamówień publicznych w Europie i poza 
jej terytorium zgodnie z umowami między 
UE i państwami trzecimi;

Or. lt

Poprawka 49
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje ważną rolę e-zamówień w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych, 
takich jak koszty transakcyjne nakładane 
w szczególności na MŚP; podkreśla w tym 
kontekście, że należy w dalszym stopniu 
stymulować stosowanie e-zamówień oraz 
to, że przedsiębiorcy i pracownicy powinni 
przejść odpowiednie szkolenie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do zmiany definicji koncepcji 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, 
tak aby krajowe i lokalne kryteria 
społeczne i kryteria jakości w odniesieniu 
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do świadczenia usług socjalnych w 
interesie ogólnym uczynić obowiązkowym 
wymogiem udzielania zamówień 
publicznych, łącznie ze zlecaniem 
podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 51
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla w szczególności, że zmiana w 
praktykach udzielania zamówień powinna 
mieć na celu uproszenie i uelastycznienie
zasad obowiązujących w tym zakresie, 
ułatwiając w ten sposób udzielanie 
zamówień publicznych, które będą 
innowacyjne pod względem społecznym; 
podkreśla, że zgodnie z obowiązującym 
unijnym prawem zamówień publicznych 
dostępne są już w tym celu odpowiednie 
instrumenty (np. wymogi wydajności, 
zasada najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty, uwzględnienie całkowitych kosztów 
cyklu eksploatacji); wzywa Komisję do 
dalszego pobudzania stosowania tych 
instrumentów oraz do sprawdzenia 
wykraczających poza to możliwości 
wsparcia innowacji społecznych, takich 
jak ogólne dopuszczenie ofert 
wariantowych;

Or. de

Poprawka 52
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 6. podkreśla znaczenie uproszczenia 
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udzielania zamówień powinna mieć na 
celu uproszenie zasad obowiązujących w 
tym zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

praktyk udzielania zamówień i 
ograniczenia do minimum wymogów, 
jakie przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby 
wziąć udział w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; podkreśla ponadto 
potrzebę ułatwienia odpowiedzialnego 
społecznie udzielania zamówień 
publicznych, aby promować nowe 
możliwości zatrudnienia i godne miejsca 
pracy, a także sprzyjać włączeniu 
społecznemu;

Or. it

Poprawka 53
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, 
istotnych z punktu widzenia gospodarki i 
polityki społecznej, w szczególności 
poprzez częstsze zatrudnianie kobiet, osób, 
które przeszły praktykę zawodową, osób 
niepełnosprawnych i starszych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 54
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
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uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie z korzyścią zarówno dla 
instytucji, jak i przedsiębiorstw, aby 
ułatwić dostęp i zapewnić 
rozpowszechnienie zamówień, które będą 
innowacyjne pod względem społecznym;

Or. it

Poprawka 55
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą zrównoważone pod względem 
społecznym, aby promować innowację, 
przyjazność dla środowiska, działania w 
zakresie zwalczania zmiany klimatu, 
mniejsze zużycie energii i lepsze 
możliwości zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 56
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie społecznych i innowacyjnych
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będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym; podkreśla, że należy zmienić 
dyrektywy dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w celu uściślenia, 
że jest zarówno pożądane jak i możliwe, 
aby podmioty publiczne przy udzielaniu 
zamówień ustalały warunki i uwzględniały 
kryteria społeczne i dotyczące 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. sv

Poprawka 58
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym; wskazuje na potrzebę 
pewności prawnej w celu zachęcenia do 
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poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie społecznie odpowiedzialnych 
zamówień oraz wyeliminowania obawy 
wystąpienia negatywnych skutków 
prawnych; podkreśla w tym kontekście, że 
władze publiczne muszą mieć możliwość 
stosowania wyższych kryteriów niż 
minimalne przepisy UE;

Or. en

Poprawka 59
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
społecznym; podkreśla, że należy wyraźnie 
wzmocnić znaczenie społecznych i 
ekologicznych kryteriów udzielania 
zamówień publicznych oraz że kryterium 
najniższej ceny musi mieć przy udzielaniu 
zamówień podrzędne znaczenie;

Or. de

Poprawka 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 

6. podkreśla, że zmiana w praktykach 
udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszczenie zasad obowiązujących w tym 
zakresie, ułatwiając w ten sposób 
udzielanie zamówień publicznych, które 
będą innowacyjne pod względem 
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społecznym; społecznym; każda reforma zasad 
udzielania zamówień musi zakładać 
zwiększeni roli organów władz 
publicznych w promowaniu innowacji;

Or. hu

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

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
wysokiej jakości usług socjalnych i 
towarów w kontekście wydatkowania 
środków publicznych oraz uznania, że 
udzielanie zamówień w oparciu o 
najniższą cenę nie przyczyni się do 
zapewnienia wysokiej jakości; wzywa 
Komisję do zniesienia kryterium 
najniższej ceny jako kryterium udzielenia 
zamówienia;

Or. en

Poprawka 62
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że udzielanie zamówień 
odpowiedzialne społecznie przyczynia się 
do poprawy zgodności z wartościami 
wspólnotowymi oraz spełniania wymogów 
wspólnotowych, ponieważ uwzględnia 
potrzeby wszystkich podmiotów, w tym 
osób niepełnosprawnych oraz osób 
pochodzących z różnych grup etnicznych;

Or. it
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Poprawka 63
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla ogromny potencjał 
społeczny i środowiskowy, jeśli chodzi o 
zaniechanie nazbyt uproszczonego 
paradygmatu „najniższej ceny” oraz 
przejście na sprytniejsze podejście do 
określania kosztów cyklu życia przy użyciu 
terminu „najkorzystniejszy 
ekonomicznie”;

Or. en

Poprawka 64
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. opowiada się za zmianą istniejących 
ram prawnych dotyczących zamówień 
publicznych, aby uwzględnić szczególną 
charakterystykę usług socjalnych;

Or. fr

Poprawka 65
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie zapewnienia, że 
większa elastyczność nie skutkuje 
mniejszą odpowiedzialnością zarówno 
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instytucji zamawiających, jak i oferentów, 
co mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 66
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że propagowanie 
niektórych zasad w dziedzinie polityki 
społecznej i polityki zatrudnienia za 
pośrednictwem zamówień publicznych 
może zwiększyć ryzyko podejmowania 
subiektywnych decyzji oraz może sprawić, 
że tego typu decyzje będą trudne do 
cofnięcia;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że instytucje zamawiające 
powinny móc nakładać kary za 
nieosiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z kryteriami wskazanymi 
w ofercie przetargowej, w tym również w 
przypadku zlecenia podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. jest również zadania, że w odniesieniu 
do usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zastrzegania 
specjalnych zamówień dla organizacji 
nienastawionych na zysk, które 
specjalizują się w świadczeniu usług 
socjalnych;

Or. it

Poprawka 69
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych 
partnerstw publiczno-prywatnych;

skreślony

Or. it

Poprawka 70
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych 
partnerstw publiczno-prywatnych;

skreślony

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych 
partnerstw publiczno-prywatnych;

7. jest zdania, że partnerstwa publiczno-
prywatne nie są dobrym wzorem 
działalności przetargowej; tego typu 
partnerstwa często kończą się fiaskiem, co 
wiąże się z koniecznością pokrycia 
ogromnych kosztów przez podatników;

Or. en

Poprawka 72
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych;

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych; wskazuje jednak 
na duże różnice między państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wymogi 
prawne i proceduralne mające 
zastosowanie w tym obszarze; wzywa 
zatem Komisję do uściślenia pojęcia 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do sposobu 
podziału ryzyka między stronami i 
wywiązywania się z zobowiązań 
finansowych; 

Or. it

Poprawka 73
Julie Girling
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych;

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych poprzez 
propagowanie uczciwej konkurencji oraz 
wymianę najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do polityki społecznej i polityki 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 74
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych;

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w 
ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych; jednocześnie z 
zadowoleniem przyjmuje wykluczenie 
współpracy publiczno-publicznej, która 
nie wchodzi w zakres dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 75
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje, że usługi społeczne są 
integralną częścią europejskiego modelu 
społecznego oraz że organizacje 
użyteczności publicznej wspierają 
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współpracę społeczną i zajmują ważną 
pozycję społeczno-polityczną; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem 
faworyzowanie organizacji użyteczności 
publicznej przy udzielaniu zamówień na 
usługi społeczne;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje, że zamówienia publiczne, jeśli 
będą wykorzystywane skutecznie, mogą 
być prawdziwym motorem napędzającym 
propagowanie wysokiej jakości miejsc 
pracy, wynagrodzenia i warunków, 
równości, rozwoju umiejętności, 
szkolenia, promowanie polityki 
środowiskowej oraz oferowanie zachęt na 
rzecz badań i innowacji;

Or. en

Poprawka 77
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników1;

skreślony

__________________
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1. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-
346/06 [2008] ECR I 01989 (Dirk Rüffert 
przeciwko Land Niedersachsen).

Or. en

Poprawka 78
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii
delegowania pracowników1;

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do oceny 
rzeczywistego stanu wdrożenia art. 1 ust. 4 
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników oraz jego 
wpływu na dostęp do rynku zamówień UE 
przedsiębiorstw z krajów spoza UE;

Or. it

Poprawka 79
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników1;

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników1 oraz tego, że 
pracownicy delegowani podlegają 
obowiązującym układom zbiorowym, 
zawartym ze zdolnymi do negocjowania 
układów zbiorowych związkami 
zawodowymi, oraz odpowiednim 
minimalnym warunkom pracy 
obowiązującym w przedsiębiorstwie 
przyjmującym lub w jednostce 
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przyjmującej;

Or. de

Poprawka 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników1;

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników1; w związku z 
tym jest zdania, że UE powinna 
opracować ogólne przepisy prawne 
regulujące warunki pracy w trakcie 
realizacji zamówień, mające zastosowanie 
zarówno do wykonawców jak i 
podwykonawców;

Or. it

Poprawka 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników;

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej 
księdze nie skorzystano z okazji do 
wyjaśnienia rozbieżnych poglądów na 
temat zamówień publicznych w kwestii 
delegowania pracowników oraz wzywa 
Komisję do zmiany przedmiotowej 
dyrektywy, aby jej przepisy nie 
uniemożliwiały celowo żadnemu państwu 
spełnienia wymogów Konwencji MOP nr 
94;

Or. sv
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Poprawka 82
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że to, czy usługa lub 
produkt zostały wyprodukowany w sposób 
zrównoważony, należy słusznie uznać za 
charakterystykę produktu, który można 
porównać i zestawić z usługami lub 
produktami, które nie zostały 
wyprodukowane w sposób zrównoważony; 
zwraca uwagę, że zakres uwzględnienia 
wymogów dotyczących procesu produkcji 
w specyfikacjach technicznych dla 
wszystkich rodzajów zamówień należy 
wyjaśnić w celu umożliwienia instytucjom 
zamawiającym kontrolowania 
środowiskowego i społecznego wpływu 
udzielonych przez nie zamówień; 
podkreśla, że w szczególności w 
odniesieniu do usług socjalnych i 
zdrowotnych, lecz także w odniesieniu do 
warunków pracy proces produkcji 
odgrywa ważną rolę w ocenie produktu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do uczynienia 
zrównoważonych zamówień publicznych 
głównym elementem przepisów 
dotyczących zamówień publicznych 
poprzez wprowadzenie nowego kryterium 
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udzielania zamówień SMART (oferta 
oceniona najkorzystniej pod kątem 
zrównoważonego charakteru) w celu 
zastąpienia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, tak aby odzwierciedlić 
znaczenia uwzględnienia w zamówieniach 
publicznych aspektów społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do usunięcia lub 
znacznego uelastycznienia związku z 
przedmiotem zamówienia w celu 
umożliwienia dokonywania 
skuteczniejszych wyborów w dziedzinie 
zamówień społecznych i środowiskowych, 
co zwiększy przejrzystość zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma 
dopilnowanie, aby wszystkie warunki – w 
szczególności obejmujące wymogi w 
zakresie warunków pracy, ochrony 
środowiska i jakości – które muszą spełnić 
wykonawcy, zostały również spełnione 
przez podwykonawców; uważa również, że 
należy ustanowić łańcuch 
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odpowiedzialności, w ramach którego 
wykonawcy będą ponosić 
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia 
podwykonawców, zwłaszcza w odniesieniu 
do warunków pracy, w oparciu o zasadę 
odpowiedzialności solidarnej między 
wykonawcami i podwykonawcami; 

Or. it

Poprawka 86
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do wyjaśnienia, że 
wykonawcom zawsze należy zasadniczo 
stawiać dodatkowe wymagania dotyczące 
wykonania zamówienia, które odnoszą się 
do aspektów społecznych, środowiskowych 
i/lub innowacyjnych, jeśli mają one 
merytoryczny związek z przedmiotem 
zamówienia i wynikają ze specyfikacji;

Or. de

Poprawka 87
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że MŚP można uznać za 
siłę napędową gospodarki europejskiej i 
uważa, że łatwy dostęp MŚP do procedur 
udzielania zamówień publicznych ma 
zasadnicze znaczenia dla utrzymywania 
miejsc pracy;

Or. fr
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Poprawka 88
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
zamówienia publiczne były udzielane tylko 
takim przedsiębiorstwom, które przy 
składaniu oferty zobowiążą się na piśmie 
do zapewnienia, że zgodnie z dyrektywą w 
sprawie pracy tymczasowej pracownicy 
tymczasowi przy wykonywaniu 
świadczenia będą otrzymywali za taką 
samą pracę takie samo wynagrodzenie co 
pracownicy zatrudnieni na stałe;

Or. de

Poprawka 89
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa do ograniczenia do minimum 
kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa biorących udział w 
procedurze udzielania zamówień 
publicznych, aby zwiększyć 
konkurencyjność przedsiębiorstw oraz 
poziom zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 90
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9c. opowiada się za zwiększeniem 
elastyczności i szybkości procedur 
udzielania zamówień publicznych, aby 
przedsiębiorstwa mogły być bardziej 
konkurencyjne i w związku z tym tworzyć 
więcej miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 91
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. wzywa do zdefiniowania pojęcia 
„transgraniczny”, aby umożliwić 
ustanowienie odpowiednich ram 
prawnych dotyczących delegowanych 
pracowników;

Or. fr


