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Amendamentul 1
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
reprezintă 17 % din PIB al UE și, într-o 
perioadă de criză, constituie un 
instrument-cheie bazat pe piață pentru 
relansarea economiei, care joacă un rol 
important în asigurarea și crearea ocupării 
durabile a forței de muncă, în favorizarea 
inovării și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

Or. it

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care poate contribui, de asemenea, 
la menținerea și asigurarea ocupării 
durabile a forței de muncă și a unor 
condiții de muncă sustenabile, în plus față 
de celelalte obiective;

Or. de

Amendamentul 3
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie cu caracter 
social, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

Or. de

Amendamentul 4
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile; subliniază în același timp că, 
deseori, aplicarea dreptului contractual 
public în cazul prestării de servicii sociale 
personalizate nu este adecvată pentru a 
obține rezultate optime pentru beneficiarii 
serviciilor; solicită, prin urmare, 
recunoașterea în conformitate cu dreptul 
european a celor mai bune practici din 
statele membre ca alternativă la aplicarea 
dreptului contractual public; aceasta 
presupune ca toți ofertanții să aibă 
capacitatea de a satisface condițiile 
stabilite anterior prin lege, indiferent de 
forma juridică prin care aceștia sunt 
autorizați să presteze servicii, ținându-se 
cont în acest caz de principiile menționate 
în dreptul primar, cum ar fi egalitatea de 
tratament, nediscriminarea și 
transparența;

Or. de
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Amendamentul 5
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile; solicită ca standardele 
sociale, respectarea convențiilor colective 
și plata salariilor și onorariilor minime 
stabilite prin lege să devină criterii 
obligatorii în cazul atribuirii contractului 
de achiziție publică, pentru punerea în 
aplicare a contractului și lanțurile 
prestațiilor anticipate și de aprovizionare, 
în vederea respectării principiului 
„remunerare egală, pentru muncă egală, 
în același loc”;

Or. de

Amendamentul 6
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile și care poate avea o 
contribuție importantă la îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute de Strategia 
Europa 2020; în plus, subliniază 
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importanța achizițiilor publicepentru 
promovarea unui model social european, 
bazat pe munca de calitate, egalitate de 
șanse, nediscriminare și incluziune 
socială;

Or. it

Amendamentul 7
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile; în acest context, subliniază că 
autoritățile publice ar trebui, ca regulă 
generală, să includă printre criteriile de 
selecție clauze care să prevadă
respectarea salariilor și a condițiilor de 
muncă, așa cum au fost ele stabilite în 
legislație sau în convențiile colective;

Or. en

Amendamentul 8
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
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sustenabile; sustenabile; încurajează achizițiile publice 
ecologice în vederea îmbunătățirii 
inovării în mediul de afaceri, în special al 
IMM-urilor; 

Or. lt

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile;

1. remarcă faptul că achizițiile publice 
constituie un instrument-cheie bazat pe 
piață, care joacă un rol important în 
asigurarea ocupării durabile a forței de 
muncă și a unor condiții de muncă 
sustenabile; solicită abordarea în cadrul 
achizițiilor publice a nevoilor speciale de 
încadrare în muncă a grupurilor sociale 
vulnerabile și dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 10
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că 
asigurarea pentru autoritățile 
contractante a unui cadru legal clar și 
simplu de gestionat este o competență 
comunitară, în timp ce tipul ofertei și al 
prestării serviciilor publice revine 
autorităților comunale și regionale, motiv 
pentru care trebuie să li se garanteze 
suficientă flexibilitate și libertate de 
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manevră autorităților naționale, regionale 
și locale, în vederea stimulării pieței
muncii la nivel regional, local și național;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că normele privind 
achizițiile publice trebuie să fie mai 
simple și mai flexibile, astfel încât 
obligațiile de serviciu public să poată fi 
îndeplinite; insistă asupra faptului că 
modificările aduse normelor privind 
achizițiile publice trebuie să rămână 
neutre în ceea ce privește proprietatea 
publică versus cea privată, în 
conformitate cu articolul 345 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 12
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că deja legislația 
comunitară privind contractele de 
achiziții publice în vigoare permite luarea 
în considerare a aspectelor sociale la 
atribuirea contractelor de achiziții 
publice; constată totuși că există încă 
neclarități în privința aplicării practice;

Or. de
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Amendamentul 13
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină menținerea actualei clasificări 
a categoriilor de servicii A și B, cea din 
urmă pentru domeniile în care nu există 
concurență transfrontalieră sau pentru a 
căror natură achizițiile publice ale UE 
sunt inadecvate, de exemplu servicii 
sociale și de sănătate;

Or. en

Amendamentul 14
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că autoritățile publice 
cheltuiesc peste 16 % din PIB-ul Europei 
și, prin urmare, trebuie încurajate să 
asigure un angajament mai puternic 
pentru furnizarea de soluții privind 
inovarea socială și oportunitățile pieței 
muncii cu ajutorul acestei sume, în 
special oferind servicii publice mai 
eficiente;

Or. en

Amendamentul 15
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. sprijină încurajarea achizițiilor 
publice în domeniul mărfurilor, de 
exemplu folosind criterii ale comerțului 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 16
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care 
poate limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA; invită Comisia 
să urmărească o flexibilitate mai mare a 
normelor, pentru a garanta că achizițiile 
publice sociale se pot desfășura efectiv;

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care ar 
putea limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA, dar subliniază 
faptul că normele privind achizițiile 
publice sunt, în anumite domenii, chiar 
mai restrictive decât în cadrul GPA; invită 
Comisia să urmărească o flexibilitate mai 
mare a normelor, pentru a garanta că 
achizițiile publice sociale se pot desfășura 
efectiv;

Or. en

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care 

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care 
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poate limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA; invită Comisia 
să urmărească o flexibilitate mai mare a 
normelor, pentru a garanta că achizițiile
publice sociale se pot desfășura efectiv;

poate limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA; invită Comisia 
să urmărească simplificarea și o 
flexibilitate mai mare a normelor, cu 
respectarea principiilor aplicabile 
(concurență, transparență, 
nediscriminare, rentabilitate), pentru a 
facilita desfășurarea efectivă a achizițiilor
publice sociale;

Or. de

Amendamentul 18
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care 
poate limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA; invită Comisia 
să urmărească o flexibilitate mai mare a 
normelor, pentru a garanta că achizițiile
publice sociale se pot desfășura efectiv;

2. recunoaște importanța Acordului OMC 
privind achizițiile publice (GPA), care 
poate limita sfera de aplicare a oricăror 
adaptări legislative la nivelul UE, întrucât 
un număr de cerințe procedurale provin 
direct din dispozițiile GPA; invită Comisia 
să urmărească o flexibilitate mai mare a 
normelor, pentru a sprijini desfășurarea 
efectivă a achizițiilor publice sociale;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că este important ca 
principiile privind munca decentă să fie 
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respectate în cadrul achizițiilor publice 
din UE și solicită Comisiei UE să includă 
trimiteri la o gamă largă de standarde de 
muncă ale OIM, pentru a fi incluse în 
articole în orice revizuire a directivelor 
privind achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că dezvoltarea 
legislației Uniunii Europene privind 
achizițiile publice ar putea contribui la 
perfectarea anumitor concepte și noțiuni 
fundamentale, cu scopul de a spori 
securitatea juridică a autorităților 
contractante, a întreprinderilor, precum și 
a lucrătorilor;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. remarcă faptul că 11 state membre ale 
UE au ratificat Convenția 94 a OIM –
clauze privind condițiile de muncă în 
contractele publice și solicită Comisiei să 
încurajeze ratificarea acestei Convenții de 
către toate statele membre ale UE, pentru 
a atenua efectele nedorite ale recentelor 
cauze CEJ în această privință;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită oficial Comisiei să recunoască 
alte modalități de selecție a furnizorilor, 
cum ar fi metodele „interne”și cele ale 
„concesionării de servicii”și solicită 
explicit acordarea unei valori egale 
tuturor opțiunilor de contractare și 
finanțare a SSIG; solicită extinderea 
metodei „interne”, pentru a include 
furnizorii de servicii care respectă 
criteriile specifice de interes general;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. insistă asupra faptului că directiva ar 
trebui să încurajeze și să le permită 
explicit autorităților contractante să facă 
referire la obiective politice orizontale, 
cum ar fi criteriile de dezvoltare durabilă 
în domeniile de aplicare ale cererilor de 
oferte;

Or. en

Amendamentul 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan
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Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. consideră că ar trebui menționat 
explicit în directiva revizuită faptul că 
acele caracteristici „invizibile” sunt și 
caracteristici de producție, putându-se 
face referire la ele în specificațiile tehnice 
ale ofertelor; subliniază faptul că 
producția durabilă a unui serviciu sau 
produs ar trebui considerată, în mod 
corespunzător, drept o caracteristică a 
produsului sau serviciului contractat și nu 
un aspect al executării contractului;

Or. en

Amendamentul 25
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată;

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată; 
astfel, invită autoritățile contractante să 
evalueze riscurile sociale și impactul 
propriei activități și a lanțului de 
aprovizionare; invită Comisia să 
promoveze dezvoltarea punctelor de 
contact pentru achizițiile publice 
ecoresponsabile în cadrul fiecărui stat 
membru, cu scopul de a dezvolta practici 
corespunzătoare achizițiilor publice 
responsabile din punct de vedere social și 
de a oferi consultanță juridică specializată 
părților interesate;

Or. it
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Amendamentul 26
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată;

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată; 
recunoaște, de asemenea, că autoritățile 
publice pot avea o contribuție importantă 
la realizarea obiectivelor UE 2020, prin 
încurajarea inovării, crearea de locuri de 
muncă, promovarea incluziunii sociale, 
combaterea schimbărilor climatice și 
integrarea tinerilor în educație și formare, 
în contextul achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată;

3. recunoaște rolul important al 
autorităților contractante în ceea ce privește 
utilizarea puterii de cumpărare de care 
dispun pentru a achiziționa bunuri și 
servicii cu o valoare socială mai ridicată; 
subliniază faptul că achizițiile publice 
sociale ar trebui promovate în 
conformitate cu principiile concurenței, 
transparenței, nediscriminării și eficienței 
din punct de vedere financiar și 
respectând nevoile IMM-urilor;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că orice revizuire a 
directivelor trebuie să reflecte dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona, în ceea ce 
privește angajamentele referitoare la 
ocuparea integrală a forței de muncă, o 
economie socială de piață și 
responsabilitățile privind serviciile publice 
de calitate și libertatea autorităților 
publice și a statelor membre de a decide 
cu privire la finanțarea, organizarea și 
furnizarea de servicii publice; aceasta 
include respectarea alegerii autorităților 
publice de a oferi aceste servicii „intern” 
sau prin cooperare intermunicipală 
(public-public), care ar trebui, de 
asemenea, să nu fie inclusă în domeniul 
de aplicare al directivelor privind 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 29
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să promoveze, prin 
autoritățile contractante și organismele 
competente la nivel național, o mai mare 
implicare a organizațiilor socioeconomice 
și de voluntariat în faza de analiză inițială 
a achizițiilor publice cu scopul de a 
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evalua într-un mod mai aprofundat 
problemele specifice cu caracter social la 
întocmirea documentelor pentru licitație;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. sprijină consolidarea normelor privind 
o opțiune practică de cerere de ofertă 
„internă” pentru SSIG, pe baza modelului 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 
revizuit privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători, 
care să prevadă că orice autoritate locală 
competentă poate decide să furnizeze 
servicii sau să atribuie contracte de 
servicii publice unei entități cu 
personalitate juridică distinctă, asupra 
căreia autoritatea locală competentă 
exercită un control similar celui exercitat 
asupra propriului departament;

Or. en

Amendamentul 31
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța unei mai mari 
cooperări și comunicări între toate părțile 
interesate, cu scopul de a promova o 
colaborare responsabilă și durabilă din 
punct de vedere social, între cumpărători 
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și întreprinzători; invită Comisia să 
intensifice campaniile de informare și de 
comunicare cu privire la avantajele 
oferite de achizițiile publice responsabile 
din punct de vedere social, prin difuzarea 
de bune practici între statele membre;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că criteriile existente de 
atribuire a ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic (MEAT) ar 
trebui înlocuite cu cele privind oferta 
nominală cea mai avantajoasă din 
punctul de vedere al durabilității 
(SMART), ca o modalitate de a determina 
piețele să furnizeze produse și servicii mai 
durabile din punct de vedere social, 
economic și ecologic;

Or. en

Amendamentul 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că trebuie fixat un prag 
maxim prin care prețul este luat în 
considerare în atribuirea contractelor de 
achiziții publice, pe baza ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic;
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Or. xm

Amendamentul 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a 
contractului, dar și proporționale și 
avantajoase din punct de vedere economic 
și să țină seama de costul total pe întreaga 
durată de desfășurare a proiectului;

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază că 
aceste acțiuni trebuie să țină seama de 
costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului; invită Comisia să 
propună un proiect de sistem european de 
certificare a responsabilității sociale a 
întreprinderilor și consideră că, odată ce 
acest sistem intră în funcțiune, va trebui 
să fie posibil ca autoritățile contractante 
să stabilească drept criteriu de selecție 
pentru o licitație de achiziții publice 
obținerea sau neobținerea de către o 
întreprindere a acestei certificări sau a 
altor certificări de calitate sau de mediu la 
nivel european (sau certificări din alte 
țări a căror valoare este recunoscută de 
către Uniunea Europeană);

Or. xm

Amendamentul 35
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța includerii
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 

4. insistă asupra importanței asigurării 
unor cerințe stricte referitoare la 
competențe și formare, atât din partea 
autorităților contractante, cât și din 
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că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului;

partea fiecărui operator, cu scopul de a 
garanta o funcționare optimă și o 
dezvoltare armonioasă a pieței interne a 
achizițiilor; subliniază totuși că aceste 
acțiuni trebuie să fie relevante pentru 
domeniul de aplicare a contractului, dar și 
proporționale și avantajoase din punct de 
vedere economic și să țină seama de costul 
total pe întreaga durată de desfășurare a 
proiectului; 

Or. it

Amendamentul 36
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului;

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare, de exemplu la programele de 
ucenicie și de stagiatură sau la 
programele de învățare pentru adulți, în 
specificațiile contractului ca strategie pe 
termen lung; subliniază totuși că aceste 
acțiuni trebuie să fie relevante pentru 
domeniul de aplicare a contractului și 
proporționale; 

Or. en

Amendamentul 37
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 



AM\871310RO.doc 21/46 PE467.257v01-00

RO

formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a
contractului, dar și proporționale și 
avantajoase din punct de vedere economic 
și să țină seama de costul total pe întreaga 
durată de desfășurare a proiectului;

formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să se raporteze în 
mod concret la obiectul contractului, dar 
și să fie proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului;

Or. de

Amendamentul 38
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului;

4. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și avantajoase din punct de vedere 
economic și să țină seama de costul total pe 
întreaga durată de desfășurare a 
proiectului;

Or. de

Amendamentul 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că fiecare achiziție publică 
trebuie să țină seama de costurile pe care 
le presupune întregul ciclu de viață și că 
Comisia ar trebui să elaboreze o 
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metodologie pentru a determina aceste 
costuri; consideră că, într-o etapă 
următoare, vor trebui fixate standarde 
obligatorii la nivel european, care să 
stabilească costurile maxime pe întreaga 
durată de desfășurare a proiectului, în 
funcție de diferitele tipuri de achiziții 
publice;

Or. xm

Amendament 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. constată că textul directivelor ar 
necesita clarificări ulterioare în privința 
îmbunătățirii accesibilității acestora de 
către persoanele cu dizabilități; directivele 
ar putea să le solicite contractanților să 
aplice în mod obligatoriu în momentul 
achizițiilor publice, criterii ecologice 
și/sau sociale, respectiv criterii de comerț
echitabil;

Or. hu

Amendamentul 41
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 

5. constată că IMM-urile, care, conform 
estimărilor, reprezintă între 31 % și 38 % 
din valoarea totală a achizițiilor publice,
constituie motorul economiei UE și au un 
potențial enorm de creare de locuri de 
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IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

muncă, de stimulare a creșterii economice 
și a inovării; subliniază că sporirea 
accesului IMM-urilor la o piață europeană 
transparentă și simplă de achiziții publice
le poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

Or. it

Amendamentul 42
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial, de exemplu prin obligații reduse 
de prezentare de mijloace de probă și de 
garanție, precum și prin îmbunătățirea 
atribuirii pe cale electronică a 
contractelor de achiziții publice; în acest 
context, solicită statelor membre să 
acționeze intens în sensul promovării 
respectării orientărilor europene privind 
cele mai bune practici de facilitare a 
accesului IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 43
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial; consideră că un acces mai 
simplu al IMM-urilor la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice, reducând obligațiile procedurale 
aferente informării și oferind servicii de 
consultanță juridică și tehnică în 
întocmirea proiectului de ofertă, este 
extrem de important pentru menținerea 
nivelului ocupării forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 44
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului;

5. subliniază importanța includerii 
cerințelor referitoare la competențe și 
formare în specificațiile contractului ca 
strategie pe termen lung; subliniază totuși 
că aceste acțiuni trebuie să fie relevante 
pentru domeniul de aplicare a contractului, 
dar și proporționale și avantajoase din 
punct de vedere economic și să țină seama 
de costul total pe întreaga durată de 
desfășurare a proiectului; solicită Comisiei 
să revizuiască normele privind achizițiile 
publice și participarea IMM-urilor la 
achizițiile publice și încurajează 
introducerea stimulentelor în vederea 
reducerii sarcinii administrative în cazul 
IMM-urilor, în special în faza de selecție;
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Or. lt

Amendamentul 45
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial; solicită Comisiei să revizuiască 
normele privind achizițiile publice și 
participarea IMM-urilor la achizițiile 
publice și încurajează introducerea 
stimulentelor în vederea reducerii sarcinii 
administrative în cazul IMM-urilor, în 
special în faza de selecție;

Or. lt

Amendament 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial; în acest scop trebuie găsit 
echilibrul între obiectivele strategice ale 
UE 2020, cel de obiectivitate și cel de non-
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discriminare, încercând facilitarea 
concurenței loiale și accesul 
corespunzător al IMM-urilor;

Or. hu

Amendamentul 47
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial;

5. constată că IMM-urile reprezintă 
motorul economiei UE și au un potențial 
enorm de creare de locuri de muncă, de 
stimulare a creșterii economice și a 
inovării, precum și că sporirea accesului 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice le 
poate sprijini în valorificarea acestui 
potențial; îndeamnă Comisia să 
examineze necesitatea de a adopta măsuri 
legislative la nivelul UE pentru a asigura 
că autoritățile contractante care se ocupă 
cu achizițiile publice înțeleg pe deplin 
potențialul economic și inovator al IMM-
urilor;

Or. lt

Amendamentul 48
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că piața achizițiilor 
publice din UE este mai deschisă decât 
cea a partenerilor internaționali ai UE, 
astfel încât întreprinderile din UE nu pot 
concura cu întreprinderile străine, iar 
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accesul pe piețele țărilor terțe este dificil; 
invită Comisia să asigure accesul reciproc 
pe piață și accesul la UE și la piețele 
străine de achiziții publice, în 
conformitate cu acordurile încheiate de 
UE cu țările terțe;

Or. lt

Amendamentul 49
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște rolul valoros al achizițiilor 
publice electronice în reducerea 
dificultăților administrative de tipul 
costurilor de tranzacționare, în special 
pentru IMM-uri; subliniază, în acest 
context, că utilizarea achizițiilor publice 
electronice ar trebui stimulată și că 
antreprenorii și angajații ar trebui să fie 
instruiți corespunzător;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b.solicită redefinirea conceptului „oferta 
cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”, pentru ca criteriile sociale și 
de calitate locale și naționale pentru 
furnizarea de SSIG să devină o cerință
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obligatorie în contractele de achiziții 
publice, inclusiv în cazul subcontractării;

Or. en

Amendamentul 51
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea și flexibilizarea normelor 
aplicabile în acest domeniu și, astfel, 
facilitarea desfășurării unor achiziții 
publice inovatoare din punct de vedere 
social; subliniază că sunt disponibile în 
acest sens instrumentele corespunzătoare 
legislației comunitare privind contractele 
de achiziții publice în vigoare (de exemplu 
criteriile de referință, principiul ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, luarea în considerare a 
costurilor pe întregul ciclu de viață); 
solicită Comisiei să stimuleze în 
continuare aplicarea acestor instrumente 
și să verifice posibilitățile suplimentare de 
promovare a inovării sociale, cum ar fi 
admiterea generală a ofertelor alternative;

Or. de

Amendamentul 52
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 6. subliniază importanța simplificării
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achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

practicilor de achiziții publice și reducerea 
la minimum a obligațiilor pe care trebuie 
să le îndeplinească societățile pentru a 
putea participa la o procedură de achiziții 
publice; în plus, subliniază importanța 
facilitării desfășurării unor achiziții 
publice responsabile din punct de vedere 
social, utile pentru promovarea unor noi 
oportunități de ocupare a forței de muncă, 
a unor locuri de muncă demne și pentru 
favorizarea incluziunii sociale;

Or. it

Amendamentul 53
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice cu valoare 
economică și sociopolitică, în special 
printr-un grad sporit de încadrare în 
muncă a femeilor, a ucenicilor, a 
persoanelor cu handicap și a angajaților 
mai în vârstă;

Or. de

Amendamentul 54
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 6. subliniază că modificările practicilor de 
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achiziții publice ar trebui să urmărească o 
simplificare a normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu, atât în beneficiul autorităților 
publice, cât și în cel al societăților și, 
astfel facilitarea accesului acestora 
împreună cu popularizarea unor achiziții 
inovatoare din punct de vedere social;

Or. it

Amendamentul 55
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice durabile din punct de 
vedere social, cu scopul de a promova 
inovarea, respectarea mediului, contrastul 
cu schimbările climatice, reducerea 
consumului energetic și îmbunătățirea 
oportunităților de angajare;

Or. it

Amendamentul 56
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare, cu 
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de vedere social; caracter social;

Or. de

Amendamentul 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social; subliniază faptul că
directiva privind achizițiile publice trebuie 
modificată astfel încât să devină mai 
explicit faptul că este de dorit și posibil, în 
același timp, pentru sectorul public să 
facă cereri și să ia în considerare criteriile 
sociale, precum și condițiile bune de 
muncă la atribuirea contractelor;

Or. sv

Amendamentul 58
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social; semnalează nevoia de 
securitate juridică pentru a încuraja 
soluțiile inovatoare și sociale de achiziții 
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publice și pentru a înlătura temerea față 
de consecințele juridice negative; 
subliniază, în acest context, că autoritățile 
publice ar trebui să aibă permisiunea de a 
aplica criterii mai înalte decât normele 
minime ale UE;

Or. en

Amendamentul 59
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social; subliniază că importanța 
criteriilor sociale și ecologice în 
procedura de atribuire a contractelor 
trebuie accentuată în mod semnificativ și 
că criteriul celui mai mic preț trebuie să 
fie secundar în atribuirea contractelor de 
achiziții publice;

Or. de

Amendament 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendament

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 

6. subliniază că modificările practicilor de 
achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest 
domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării 
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unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social;

unor achiziții publice inovatoare din punct 
de vedere social; în urma reformării 
normelor privind achizițiile publice, 
trebuie crescut rolul autorităților în 
promovarea inovațiilor;

Or. hu

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

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța garantării unor 
servicii și bunuri sociale de înaltă calitate 
atunci când sunt cheltuiți bani publici și a 
recunoașterii faptului că achizițiile 
publice bazate pe prețul cel mai scăzut nu 
vor ajuta la obținerea acestei calități; 
solicită Comisiei să înlăture criteriul de 
atribuire care constă în prețul cel mai 
scăzut;

Or. en

Amendamentul 62
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că achizițiile publice 
responsabile din punct de vedere social 
contribuie la îmbunătățirea și la 
respectarea valorilor și cerințelor 
comunității, deoarece țin cont de 
necesitățile tuturor utilizatorilor, inclusiv 
ale persoanelor cu handicap și ale celor 
care aparțin diferitelor etnii;
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Or. it

Amendamentul 63
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. evidențiază marele potențial social și 
de mediu care poate fi obținut prin 
renunțarea la paradigma simplistă „prețul 
cel mai scăzut” și trecerea la o abordare 
mai inteligentă a costului pentru întreaga 
durată de desfășurare a proiectului, prin 
folosirea termenului „cel mai avantajos 
din punct de vedere economic”;

Or. en

Amendamentul 64
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. dorește modificarea cadrului legislativ 
actual cu privire la achizițiile publice, în 
funcție de particularitățile serviciilor 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 65
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța garantării 
faptului că o mai mare flexibilitate nu are 
drept rezultat o răspundere mai mică atât 
din partea autorităților contractante, cât 
și a ofertanților, cu efecte negative asupra 
posibilităților de angajare;

Or. en

Amendamentul 66
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că promovarea unor 
priorități în domeniul politicilor sociale și 
de ocupare a forței de muncă prin 
intermediul achizițiilor publice poate 
crește riscul luării de decizii subiective, 
asemenea decizii putând fi greu 
reversibile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că autoritățile contractante 
ar trebui să poată impune sancțiuni 
pentru neîndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, conform criteriilor 
indicate în cererea de ofertă, inclusiv în 
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cazul subcontractării;

Or. en

Amendamentul 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. în plus, consideră că, în domeniul 
SSIG, ar trebui ca autoritățile 
contractante să poată stabili că o anumită 
achiziție este rezervată asociațiilor fără 
scop lucrativ, care au drept domeniu de 
activitate prestarea de servicii sociale;

Or. xm

Amendamentul 69
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate 
juca în facilitarea dezvoltării unor 
parteneriate public-private de succes;

eliminat

Or. it

Amendamentul 70
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate 
juca în facilitarea dezvoltării unor 
parteneriate public-private de succes;

eliminat

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate 
juca în facilitarea dezvoltării unor 
parteneriate public-private de succes;

7. consideră că parteneriatele public-
private nu reprezintă un bun model de 
achiziții publice; asemenea parteneriate s-
au încheiat adesea dezastruos, cu 
cheltuieli enorme din partea 
contribuabilului;

Or. en

Amendamentul 72
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes;

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes; evidențiază totuși 
diferențe importante între cerințele de 
reglementare și cele procedurale ale 
diferitelor state membre; astfel, invită 
Comisia să definească mai bine conceptul 
de parteneriat public-privat, în special în 
ceea ce privește asumarea de riscuri în 
comun și angajamentele economice între 
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părți;

Or. it

Amendamentul 73
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes;

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes, promovând 
concurența loială și schimbul de bune 
practici între statele membre, în raport cu 
politicile sociale și de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 74
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes;

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca 
în facilitarea dezvoltării unor parteneriate 
public-private de succes; salută în același 
timp exceptarea cooperării între 
instituțiile publice, care nu face obiectul 
directivei în materie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice;

Or. de
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Amendamentul 75
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește faptul că asistența socială 
este parte integrantă a modelului social 
european și că organizațiile de voluntari 
sprijină coeziunea socială și ocupă o 
poziție politico-socială importantă; salută, 
prin urmare, favorizarea organizațiilor de 
voluntari la acordarea contractelor de 
asistență socială;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște faptul că achizițiile 
publice, dacă sunt folosite eficient, ar 
putea reprezenta un adevărat motor 
pentru promovarea locurilor de muncă, a 
salariilor și a condițiilor de muncă 
calitative, a egalității, pentru dezvoltarea 
competențelor, pentru formare, 
promovarea politicilor de mediu și 
stimularea cercetării și a inovării; 

Or. en

Amendamentul 77
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că în cartea verde nu 
sunt clarificate viziunile divergente 
asupra achizițiilor publice în materie de 
detașare a lucrătorilor;

eliminat

__________________
1. Hotărârea Curții de Justiție din 
3 aprilie 2008 în cauza C-346/06 [2008], 
Repertoriu, p. I-01989 (Dirk Rüffert/Land 
Niedersachsen).

Or. en

Amendamentul 78
Raffaele Baldassarre

Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt
clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare
a lucrătorilor1;

8. regretă faptul că în cartea verde nu este 
analizată aplicarea efectivă a dispozițiilor 
articolului 1 alineatul (4) din Directiva 
96/71/CE privind detașarea lucrătorilor și 
impactul acestora asupra accesului pe 
piața achizițiilor UE de către societăți 
care provin din țări terțe;

Or. it

Amendamentul 79
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 
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clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 
lucrătorilor;

clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 
lucrătorilor, referitoare la faptul că 
lucrătorii detașați fac obiectul acordurilor 
colective în vigoare încheiate cu sindicate 
prin negocieri colective, corespunzător 
condițiilor minime de lucru din 
întreprinderile, respectiv autoritățile 
locale angajatoare;

Or. de

Amendamentul 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 
clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 
lucrătorilor1;

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 
clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 
lucrătorilor1; în acest sens, consideră că, 
la nivel european, ar trebui stabilite prin 
lege câteva clauze generale privind 
condițiile de muncă și executarea 
contractelor de achiziții, care să prevadă 
obligații atât pentru contractanți, cât și 
pentru subcontractanți;

Or. xm

Amendamentul 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 
clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt 
clarificate viziunile divergente asupra 
achizițiilor publice în materie de detașare a 
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lucrătorilor1; lucrătorilor1 și solicită Comisiei să 
modifice directiva astfel încât să nu 
împiedice în mod expres niciun stat să 
îndeplinească cerințele Convenției OIM 
nr. 94;

Or. sv

Amendamentul 82
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că producția 
durabilă sau nedurabilă a unui serviciu 
sau produs este considerată, în mod 
întemeiat, drept o caracteristică a 
produsului, care poate fi comparat și 
confruntat cu produse sau servicii care nu 
au fost produse în mod durabil; 
evidențiază faptul că scopul includerii 
cerințelor privind procesul de producție în 
specificațiile tehnice pentru fiecare tip de 
contracte ar trebui clarificat, pentru a le 
permite autorităților contractante să 
controleze impactul social și de mediu al 
contractelor pe care ele le-au atribuit; 
subliniază că, în special în ceea ce 
privește serviciile sociale și de sănătate, 
dar și în ceea ce privește condițiile de 
muncă, procesul de producție este un 
element important atunci când este vorba 
de evaluarea produsului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei ca, în cadrul 
normelor privind achizițiile publice, să se 
axeze în principal pe achizițiile durabile, 
prin introducerea unui nou criteriu de 
atribuire SMART (oferta nominală cea 
mai avantajoasă din punctul de vedere al 
durabilității), pentru a înlocui cererea de 
ofertă cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic, cu scopul de a evidenția 
importanța luării în calcul, în cadrul 
achizițiilor publice, a considerentelor 
sociale și de mediu;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei să elimine legătura 
cu domeniul de aplicare al contractului 
sau să sporească flexibilitatea acestei 
legături, pentru a permite realizarea de 
alegeri sociale și de mediu mai eficiente în 
ceea ce privește achizițiile publice, proces 
prin care acestea vor deveni mai 
transparente; 

Or. en

Amendamentul 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază că nu se poate renunța la 
garantarea obligației contractanților,
precum și a subcontractanților de a 
respecta toate condițiile, în special cele de 
muncă, de mediu și de calitate; în plus, 
consideră că trebuie să existe o ierarhie în 
ceea ce privește răspunderea, prin care 
contractanții să devină responsabili și 
pentru eventualele nerespectări din partea 
subcontractanților, în special în ceea ce 
privește condițiile de lucru, introducând 
așa-numita „joint several liability” 
(răspundere individuală și în solidar) a 
contractanților și subcontractanților;

Or. xm

Amendamentul 86
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să clarifice că, în 
principiu, pentru punerea în aplicare a 
contractului trebuie impuse întotdeauna 
furnizorului cerințe suplimentare 
referitoare la aspecte sociale și legate de 
mediu și/sau de inovare, dacă acestea se 
raportează în mod obiectiv la obiectul 
contractului și rezultă din caietul de 
sarcini;

Or. de

Amendamentul 87
Philippe Boulland



AM\871310RO.doc 45/46 PE467.257v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că IMM-urile pot fi 
considerate drept țesutul viu al economiei 
europene și este de părere că facilitarea 
accesului IMM-urilor la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice este fundamentală pentru 
menținerea ocupării forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 88
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Comisiei să se asigure că 
contractele de achiziții publice sunt 
atribuite numai întreprinderilor care, în 
momentul depunerii ofertei, se angajează 
în scris să ofere lucrătorilor interimari, în 
conformitate cu directiva privind munca 
interimară, aceeași remunerație pe care o 
acordă angajaților permanenți pentru 
aceeași activitate realizată;

Or. de

Amendamentul 89
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită o reducere la maximum a 
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cheltuielilor pe care trebuie să și le asume 
întreprinderile pentru a putea licita 
pentru un contract de achiziții publice, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
acestora și a creșterii numărului de locuri 
de muncă;

Or. fr

Amendamentul 90
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. recomandă sporirea flexibilității și 
accelerarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice pentru a 
permite întreprinderilor să își 
îmbunătățească competitivitatea și astfel, 
să crească gradul de ocupare a forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 91
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. recomandă ca noțiunea de 
„transfrontalier” să fie clarificată, în 
vederea definirii unui regim juridic 
adecvat, aplicabil lucrătorilor detașați;

Or. fr


