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Изменение 1
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”;

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”; признава, че 
държавите-членки са длъжни да 
гарантират, че политиките в 
областта на обществените поръчки 
се провеждат в рамките на тези 
граници;

Or. en

Изменение 2
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”;

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”; подкрепя 
намерението на Комисията да 
повиши ефективността на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като ги опрости 
и обърне повече внимание на нуждите 
на малките възлагащи органи и 
общите цели на обществото, тъй 
като това е единственият начин да 
се гарантира, че обществената 
поръчка постига възможно най-
добрите и устойчиви резултати 
срещу възможно най-малката 
инвестиция на време и обществени 
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средства;

Or. lt

Изменение 3
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”;

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 
на стратегията „ЕС 2020”; подкрепя 
намерението на Комисията да 
повиши ефективността на 
процедурите за възлагане на
обществени поръчки, като ги опрости 
и обърне повече внимание на нуждите 
на малките възлагащи органи и 
общите цели на обществото, тъй 
като това е единственият начин да 
се гарантира, че обществената 
поръчка постига възможно най-
добрите и устойчиви резултати 
срещу възможно най-малката 
инвестиция на време и обществени 
средства;

Or. lt

Изменение 4
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за постигане на целите 

1. приветства факта, че Комисията 
разглежда обществените поръчки като 
важен компонент за прехода към 
устойчива икономика, повече 
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на стратегията „ЕС 2020”; иновации, ефективност на ресурсите 
и постигане на целите на стратегията 
„ЕС 2020”;

Or. en

Изменение 5
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. във връзка с това подчертава колко 
е важно да се използва възможността 
в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки да бъдат 
включени решаващи фактори,
различни от цената, като екологични
и обществени фактори.

Or. en

Изменение 6
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че по-осезаемото 
отчитане на свързаните с околната среда 
въпроси в обществените поръчки
създава голям потенциал за икономии, 
тъй като в този случай се вземат по-
добре предвид свързаните с жизнения 
цикъл разходи;

2. счита, че съществува потенциална 
възможност да се постигнат 
дългосрочни икономии чрез по-
осезаемото отчитане на свързаните с 
околната среда въпроси в обществените 
поръчки, както и чрез по-осезаемо 
отчитане на свързаните с жизнения 
цикъл разходи;

Or. it



PE467.159v01-00 6/42 AM\870545BG.doc

BG

Изменение 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че по-осезаемото 
отчитане на свързаните с околната среда 
въпроси в обществените поръчки 
създава голям потенциал за икономии, 
тъй като в този случай се вземат по-
добре предвид свързаните с жизнения 
цикъл разходи;

2. подчертава, че по-осезаемото 
отчитане на свързаните с околната среда 
въпроси в обществените поръчки 
създава голям потенциал за икономии, 
тъй като в този случай се вземат по-
добре предвид свързаните с жизнения 
цикъл разходи; в това отношение 
следва да бъде отдаден приоритет на 
критериите на ЕС за екомаркировка, 
разработени за услуги;

Or. en

Изменение 8
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че разходите на 
публичните институции в 
Европейския съюз представляват 
значителна част от БВП на Европа; 
счита, че моделите на вредни за 
околната среда производства и 
потребления могат да бъдат 
намалени чрез възлагане на договори за 
обществени поръчки;

Or. de

Изменение 9
Kriton Arsenis
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че потреблението в 
публични сектор в ЕС представлява 
ежегодно приблизително 17 % от 
брутния вътрешен продукт на ЕС; 
отново заявява потенциала на 
тяхната покупателна мощ при 
насърчаването на ефективност на 
ресурсите, устойчиви модели на 
производство и потребление и 
иновации;

Or. en

Изменение 10
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява своята загриженост във 
връзка с неефективното прилагане на 
доброволния инструмент на ЕС 
„Зелени обществени поръчки“ (GPP);

Or. en

Изменение 11
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
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които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

които се подпомага устойчивото 
развитие;

Or. en

Изменение 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните органи да възлагат за 
изпълнение договори, чрез които се 
подпомага устойчивото развитие, 
енергийна ефективност и по-широко 
използване на възобновяеми 
източници на енергия; Отбелязва, че 
съществуват множество доказателства, 
че директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

Or. en

Изменение 13
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 

(Не се отнася до българския текст.)
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директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

Or. it

Изменение 14
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие и доставките от местни 
пазари; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

Or. en

Изменение 15
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес; подчертава, 
че договорите за създаване на ЕС 
изискват законодателството да бъде 
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предназначено да подпомага, а не да 
спира или възпрепятства 
възможността на държавите-
членки, местните и регионалните 
органи да насърчават защитата на 
околната среда и цели за устойчиво 
развитие;

Or. en

Изменение 16
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес;

3. приветства широко разпространеното 
желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да 
възлагат за изпълнение договори, чрез 
които се подпомага устойчивото 
развитие; Отбелязва, че съществуват 
множество доказателства, че 
директивата и нейното прилагане 
затрудняват този процес и че 
неяснотите в действащите правила 
за обществените поръчки са 
предизвикали недоразумения и 
различни тълкувания във връзка с 
включването на критериите за 
устойчивост на околната среда в 
договорите.

Or. en

Изменение 17
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. поддържа становището, че 
Директивите следва да насърчават и 
изрично да позволяват на 
възлагащите органи да се позовават 
на целите на хоризонталните 
политики, като критерии за 
устойчиво развитие, в предмета на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 18
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да
оценяват условия, свързани с околната 
среда, и да вземат предвид 
въздействието върху околната среда при 
възлагането на договорите;

Or. en

Изменение 19
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. застъпва се за включването във 
всички съответни договори за 
обществени поръчки на съображения 
относно околната среда; подчертава, че 
Директивата за обществените поръчки 
следва да бъде изменена, където е 
необходимо, за да бъде посочено по-
ясно, че за обществените оператори е 
както желателно, така и възможно да 
налагат условия, свързани с околната 
среда, и да вземат предвид 
въздействието върху околната среда при 
възлагането на договорите;

Or. en

Изменение 20
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е 
желателно, финансово изгодно и 
възможно да налагат условия, свързани 
с околната среда, и да вземат предвид 
въздействието върху околната среда при 
възлагането на договорите;

Or. de

Изменение 21
Cristian Silviu Buşoi
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на
договорите;

4. застъпва се за вземането предвид в 
процедурите за обществени поръчки на 
съображения относно околната среда, 
освен ако екологичните изисквания са 
без значение за предмета; подчертава, 
че Директивата за обществените 
поръчки следва да бъде изменена, за да 
бъде посочено по-ясно, че за 
възлагащите органи е както желателно, 
така и възможно да налагат критерии, 
свързани с околната среда, като вземат 
предвид въздействието върху околната 
среда на етапа на възлагане;

Or. en

Изменение 22
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната 
среда; подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. Счита, че в договорите за
обществени поръчки следва да бъдат 
включвани, когато е уместно, 
съображения относно околната среда, 
интегрирането на хора с увреждания 
на пазара на труда и безопасни 
условия на труд; подчертава, че 
Директивата за обществените поръчки 
следва да бъде изменена, за да бъде 
посочено по-ясно, че за обществените 
оператори е както желателно, така и 
възможно при възлагането на 
договорите да:

- налагат условия, свързани с околната 
среда, и да вземат предвид 
въздействието върху околната среда;
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- налагат условия, които да 
насърчават интегрирането на хора с 
увреждания на пазара на труда;
- налагат условия, подпомагащи по-
съвършени стандарти относно 
безопасните условия на труд;
- предвиждат, че горните условия 
трябва, също така, да се прилагат 
при сключване на договори с 
подизпълнители;

Or. it

Изменение 23
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, 
условия за хуманно отношение към 
селскостопанските животни, където 
е уместно, и да вземат предвид 
въздействието върху околната среда при 
възлагането на договорите;

Or. en

Изменение 24
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда, и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда при възлагането на 
договорите;

4. застъпва се за включването във 
всички договори за обществени поръчки 
на съображения относно околната среда; 
подчертава, че Директивата за 
обществените поръчки следва да бъде 
изменена, за да бъде посочено по-ясно, 
че за обществените оператори е както 
желателно, така и възможно да налагат 
условия, свързани с околната среда в 
техническите спецификации и да 
вземат предвид въздействието върху 
околната среда в критериите за 
възлагане при възлагането на 
договорите.

Or. sv

Изменение 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава институциите на ЕС да 
използват устойчивостта като 
стандартен критерий при 
обществените поръчки;

Or. en

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че следва да има 
връзка между тези екологични 
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критерии и предмета на договора, за 
да се избегнат нарушения на 
конкуренцията и правна несигурност, 
което би възпрепятствало определени 
предприятия, а именно МСП, да 
участват в процедури за възлагане на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 27
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. признава, че покупателната 
способност на публичния сектор 
може да бъде съществен двигател за 
разработването на екологично 
устойчива технология, продукти и 
услуги;

Or. en

Изменение 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да извърши 
анализ на разходите и ползите за 
устойчивите поръчки, вземайки 
предвид свързаните с жизнения цикъл 
разходи;

Or. en
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Изменение 29
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта 
обществените стандарти да се 
вземат предвид при възлагането на
договори за обществени поръчки;

Or. de

Изменение 30
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да 
бъдат прилагани спрямо по-
едромащабните договори; продължава 
да счита, че най-голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 
не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното и лишено от гъвкавост 
законодателство;

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, за договори с 
по-малък обхват; продължава да счита, 
че най-голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 
не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното и лишено от гъвкавост 
законодателство;

Or. en

Изменение 31
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да бъдат 
прилагани спрямо по-едромащабните 
договори; продължава да счита, че най-
голямата пречка за по-екологосъобразни 
обществени поръчки не е толкова 
липсата на желание, колкото неясното и 
лишено от гъвкавост законодателство;

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да бъдат 
прилагани спрямо по-едромащабните 
договори; продължава да счита, че най-
голямата пречка за по-екологосъобразни 
обществени поръчки не е толкова 
липсата на желание, колкото липсата 
на информираност за 
възможностите и неясното и лишено 
от гъвкавост законодателство;

Or. en

Изменение 32
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да 
бъдат прилагани спрямо по-
едромащабните договори; продължава 
да счита, че най-голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 
не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното и лишено от 
гъвкавост законодателство;

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки; продължава да 
счита, че най-голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 
не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното законодателство;

Or. it
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Изменение 33
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да бъдат 
прилагани спрямо по-едромащабните 
договори; продължава да счита, че най-
голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 
не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното и лишено от 
гъвкавост законодателство;

5. предпочита да насърчава и улеснява 
устойчивите и зелени обществени
поръчки, извършвани от обществени 
оператори, отколкото да определя 
задължителни квоти за обществени 
поръчки в договори с по-малък обхват; 
въпреки това счита, че задължителните 
квоти трябва да бъдат прилагани спрямо 
по-едромащабните договори; 
продължава да счита, че 
задължителните квоти ще насърчат 
новаторството, ефективността на 
ресурсите и енергийната 
ефективност, както и прехода към 
устойчива икономика на ЕС;

Or. en

Изменение 34
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти за 
обществени поръчки в договори с по-
малък обхват; въпреки това счита, че 
задължителните квоти трябва да 
бъдат прилагани спрямо по-
едромащабните договори; продължава 
да счита, че най-голямата пречка за по-
екологосъобразни обществени поръчки 

5. предпочита да насърчава и улеснява 
обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да 
определя задължителни квоти; 
продължава да счита, че най-голямата 
пречка за по-екологосъобразни 
обществени поръчки не е толкова 
липсата на желание, колкото неясното и 
лишено от гъвкавост законодателство;
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не е толкова липсата на желание, 
колкото неясното и лишено от гъвкавост 
законодателство;

Or. sv

Изменение 35
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че задължителните 
предписания, наложени на централно 
равнище, като например прекалено 
подробни технически спецификации 
относно екологосъобразното
естество на предмета на договора за 
обществена поръчка, биха могли да 
намалят избора и конкуренцията на 
пазарите на обществени поръчки, 
което да доведе до по-малко 
участници в процедурите, по-високи 
цени и по-малко иновации;

Or. en

Изменение 36
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условията за 

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условията за 
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него; него до етапа на потребление с оглед 
статистиката за загубите, свързани 
с дейностите нагоре по веригата;

Or. en

Изменение 37
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изказва твърдението, че 
директивата следва да бъде изменена, 
за да стане по-ясно, че е както 
възможно, така и желателно отчитането 
на въздействието върху околната среда 
от страна на субекта на договора през 
целия жизнен цикъл, включително целия 
производствен процес и условията за 
него;

6. счита, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условията за 
него;

Or. en

Изменение 38
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане 
по-ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на
въздействието върху околната среда от 
страна на субекта на договора през 
целия жизнен цикъл, включително целия 
производствен процес и условията за 
него;

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да бъде 
отчетено въздействието върху 
околната среда от страна на субекта на 
договора през целия жизнен цикъл, 
включително целия производствен 
процес и условията за него;
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Or. de

Изменение 39
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на
въздействието върху околната среда 
от страна на субекта на договора през 
целия жизнен цикъл, включително 
целия производствен процес и 
условията за него;

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно вземането предвид на 
свързаните с жизнения цикъл разходи
при определянето на икономически 
най-изгодното предложение и 
призовава Комисията да предложи 
методология за изчисляване на 
свързаните с жизнения цикъл 
разходи;

Or. en

Изменение 40
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условия за него;

6. изказва твърдението, че би било 
подходящо да бъде изменена 
директивата, за да стане по-ясно, че е 
както възможно, така и желателно 
отчитането на въздействието върху 
околната среда от страна на субекта на 
договора през целия жизнен цикъл;

Or. it
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Изменение 41
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условия за него;

6. Изказва твърдението, че директивата 
следва да бъде изменена, за да стане по-
ясно, че е както възможно, така и 
желателно отчитането на въздействието 
върху околната среда от страна на 
субекта на договора през целия жизнен 
цикъл, включително целия 
производствен процес и условия за него; 
изразява стремеж за изменения в 
директивата от гледна точка на 
общественото здраве, за да заяви 
изрично, че не пречи на никоя 
държава да съблюдава Конвенция 
№ 94 на МОТ;

Or. sv

Изменение 42
János Áder

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. препоръчва, от гледна точка на 
критериите за възлагане, 
предоставянето на възможност на 
най-екологосъобразното предложение, 
със задължителни критерии, 
изискващи вземането предвид на 
свързаните с жизнения цикъл 
разходи;

Or. hu
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Изменение 43
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че публичните органи 
следва да бъдат насърчени и 
посъветвани да заложат екологични 
условия за предложенията от самото 
начало, и призовава за законодателни 
изменения, които да гарантират, че 
като правило договорите се възлагат 
въз основа на икономически най-
изгодното предложение, като се 
включат всички свързани с жизнения 
цикъл разходи, вземайки предвид 
разходите във връзка с екологичното 
замърсяване, където това е 
възможно;

Or. en

Изменение 44
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава колко важно е за 
държавите-членки да насърчават и да 
ангажират МСП да кандидатстват 
за договори за обществени поръчки;

Or. en

Изменение 45
János Áder

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. отбелязва, че като се има предвид 
тази цел, следва да бъде създадена 
възможност за широкообхватен 
анализ на свързаните с жизнения 
цикъл разходи, така че възлагащите 
органи да разполагат с действителна 
информация относно приложението 
на аспектите на околната среда;

Or. hu

Изменение 46
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че подобряването на 
достъпа до обществени поръчки за 
МСП е важно за иновативните МСП; 
следва да бъде отбелязано, че е 
вероятно иновативните МСП да 
излязат с нови решения в отговор на
екологичните съображения в 
обществените поръчки; подчертава, 
че държавите-членки следва да 
насърчат възлагащите органи да 
мислят по-новаторски, тъй като 
съществува необходимост от 
промяна в културата на публичния 
сектор, за да се насърчават 
иновативни доставки на развойни
продукти;

Or. en

Изменение 47
Sirpa Pietikäinen
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че „ниската цена” като
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда;

7. счита, че „най-ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда, съгласно които 
иновациите и дългосрочните 
инвестиции в устойчиви 
алтернативи винаги се ползват със 
запазена квота от 30 %;

Or. en

Изменение 48
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че „ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда;

7. счита, че „най-ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда; признава, че ще трябва 
да бъдат взети предвид и други 
фактори;

Or. en



AM\870545BG.doc 27/42 PE467.159v01-00

BG

Изменение 49
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че „ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда;

7. счита, че „най-ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда; въпреки това 
отбелязва, че отговорнсотта за 
окончателното решение следва да 
остане за възлагащия орган;

Or. fi

Изменение 50
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че „ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай или че 
в техническите спецификации са били 
наложени строги условия, свързани с 
околната среда;

7. счита, че „най-ниската цена” като 
критерий за възлагане на договор следва 
да бъде използвана единствено ако 
може да се докаже, че свързаните с 
околната среда изисквания не са 
релевантни в конкретния случай и 
социалните стандарти се спазват
или че в техническите спецификации са 
били наложени строги условия, 
свързани с околната среда;

Or. de



PE467.159v01-00 28/42 AM\870545BG.doc

BG

Изменение 51
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че това дали един 
продукт или услуга е бил устойчиво 
произвеждан или не правилно се 
счита за характеристика на 
продукта; изтъква, че следва да бъде 
изяснен обхватът за включване на 
изисквания за производствения процес 
в техническите спецификации за 
всички видове договори, за да се даде 
възможност на възлагащите органи 
да контролират въздействието на 
възлаганите от тях договори върху 
околната среда и върху обществото;

Or. en

Изменение 52
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните, 
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните, 
които са по-строги от общите за ЕС 
правила, за да отразят, допълнят и 
укрепят различните частни и 
доброволни бизнес стратегии, които 
вече работят в посока устойчиви 
разработки и устойчиви новаторски
решения;

Or. en
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Изменение 53
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните, 
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда, здравето, 
безопасността и животните, които са 
по-строги от общите за ЕС правила;

Or. en

Изменение 54
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните,
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните 
съгласно предвиденото в 
националното законодателство или в 
законодателството на ЕС;

Or. en

Изменение 55
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните, 
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

8. подчертава по-специално 
необходимостта от уточняване, че
държавите-членки имат право във 
всеки един момент да наложат
условия във връзка с околната среда, 
защитата на животните, 
интеграцията на хора с увреждания и 
безопасността на труда, които са по-
строги от общите за ЕС правила или са 
съобразени със специфичните 
характеристики на тяхната 
национална територия; 

Or. it

Изменение 56
Pavel Poc

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда и животните, 
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

8. отбелязва по-специално 
необходимостта от уточняване, че е 
възможно налагането на условия за 
защита на околната среда, животните, 
растенията и/или екосистемите,
които са по-строги от общите за ЕС 
правила;

Or. en

Изменение 57
János Áder

Проектостановище
Параграф 8a (нов)
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Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че ефективното 
функциониране на зелените 
обществени поръчки изисква ясни и 
недвусмислени правила на ЕС, които 
точно определят рамката на 
законодателството и прилагането на 
държавите-членки.

Or. hu

Изменение 58
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. признава, че държавите-членки 
има различни потребности в 
областта на околната среда, които 
следва да бъдат зачитани в рамките 
на тази директива;

Or. en

Изменение 59
János Áder

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. отбелязва, че в случай на 
неизпълнение или непълно изпълнение 
на условията по отношение на 
околната среда, ex post проверките и 
санкциите са особено важни при 
изпълнението на обществените 
поръчки;
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Or. hu

Изменение 60
János Áder

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. препоръчва, ако изделието или 
услугата предмет на обществената 
поръчка може да бъде доставено/а на 
местно равнище, процедурата, в 
съответствие с принципа на близост, 
да бъде отворена за местни 
предприятия (основно МСП), като по 
този начин се намали и екологичното 
бреме, причинено от обществената 
поръчка (напр. емисиите на
въглероден диоксид);

Or. hu

Изменение 61
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че засиленото използване на 
процедурата на договаряне би 
спомогнало за насърчаването както 
на новаторството, така и на 
устойчивите решения;

заличава се

Or. it

Изменение 62
Rolandas Paksas
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Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава колко е важно за 
държавите-членки и за Комисията да 
насърчават развитието на международен 
климат и екологични норми, почиващи 
върху начина на мислене, основан върху 
жизнения цикъл, тъй като по този начин 
се улесняват благоприятните за 
околната среда обществени поръчки за 
обществения сектор, а на предприятията 
се дава възможност да се съревновават 
за договори в различни държави;

10. подчертава колко е важно за 
държавите-членки и за Комисията да 
насърчават развитието на международен 
климат и екологични норми, почиващи 
върху начина на мислене, основан върху 
жизнения цикъл, тъй като по този начин 
се улесняват благоприятните за 
околната среда обществени поръчки за 
обществения сектор, а на предприятията 
се дава възможност да се съревновават 
за договори в различни държави;
обръща внимание на голямото 
значение на обществените поръчки за 
опазването на климата, енергийната 
ефективност, околната среда и 
новаторството и отново заявява, че 
публичните органи следва да бъдат 
насърчавани и поставени в положение 
да залагат в основата на 
обществените поръчки екологични и 
други критерии; призовава Комисията 
да проучи възможността за 
използване на договори за зелени 
обществени поръчки като 
инструмент за насърчаване на 
устойчивото развитие;

Or. lt

Изменение 63
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава колко е важно за 
държавите-членки и за Комисията да 
насърчават развитието на международен 
климат и екологични норми, почиващи 

10. подчертава колко е важно за 
държавите-членки и за Комисията да 
насърчават развитието на международен 
климат и екологични норми, почиващи 
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върху начина на мислене, основан върху 
жизнения цикъл, тъй като по този начин 
се улесняват благоприятните за 
околната среда обществени поръчки за 
обществения сектор, а на предприятията 
се дава възможност да се съревновават 
за договори в различни държави;

върху начина на мислене, основан върху 
жизнения цикъл, тъй като по този начин 
се улесняват благоприятните за 
околната среда обществени поръчки за 
обществения сектор, а на предприятията 
се дава възможност да се съревновават 
за договори в различни държави;
обръща внимание на голямото 
значение на обществените поръчки за 
опазването на климата, енергийната 
ефективност, околната среда и 
новаторството и отново заявява, че 
публичните органи следва да бъдат 
насърчавани и поставени в положение 
да залагат в основата на 
обществените поръчки екологични и 
други критерии; призовава Комисията 
да проучи възможността за 
използване на договори за зелени 
обществени поръчки като 
инструмент за насърчаване на 
устойчивото развитие;

Or. lt

Изменение 64
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава връзката между 
благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството; подчертава, че това 
става още по-ясно при съчетаването на 
свързани с околната среда условия в 
техническите спецификации с даването 
на по-добри оценки на етапа на 
възлагане на предложения, които 
изпълняват определени 
свръхсъвременни изисквания, свързани 
с околната среда;

11. подчертава връзката между 
благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството; подчертава, че това 
става още по-ясно при съчетаването на 
свързани с околната среда условия в 
техническите спецификации с даването 
на по-добри оценки на етапа на 
възлагане на предложения, които 
изпълняват определени 
свръхсъвременни изисквания, свързани 
с околната среда; въпреки това 
подчертава, че това повишаване на 
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оценката не следва да дава 
несъразмерно по-голяма тежест на 
екологичните съображения в 
сравнение с ценовия критерий;

Or. en

Изменение 65
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава връзката между 
благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството; подчертава, че това 
става още по-ясно при съчетаването 
на свързани с околната среда условия в 
техническите спецификации с даването 
на по-добри оценки на етапа на 
възлагане на предложения, които 
изпълняват определени 
свръхсъвременни изисквания, свързани 
с околната среда;

11. счита, че би могла да бъде 
създадена връзка между 
благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството, ако например свързани 
с околната среда условия в 
техническите спецификации бъдат 
съчетани с даването на по-добри 
оценки на етапа на възлагане на 
предложения, които изпълняват 
определени свръхсъвременни 
изисквания, свързани с околната среда;
счита, че подобна бонуса система би 
могла да се предвиди също и за 
предложения, поставящи специфично 
ударение върху интеграцията на хора 
с увреждания на пазара на труда и 
върху безопасността на труда; 

Or. it

Изменение 66
Dan Jørgensen

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава връзката между 11. подчертава връзката между 
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благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството; подчертава, че това 
става още по-ясно при съчетаването на 
свързани с околната среда условия в 
техническите спецификации с даването 
на по-добри оценки на етапа на 
възлагане на предложения, които 
изпълняват определени 
свръхсъвременни изисквания, свързани 
с околната среда;

благоприятните за околната среда 
обществени поръчки и насърчаването на 
новаторството; подчертава, че това 
става още по-ясно при съчетаването на 
свързани с околната среда условия в 
техническите спецификации с даването 
на по-добри оценки на етапа на 
възлагане на предложения, които 
изпълняват определени 
свръхсъвременни изисквания, свързани 
с околната среда и екологосъобразни
решения;

Or. en

Изменение 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. подчертава, че при закупуването 
и наемането на оборудване, което 
консумира енергия, възлагащите 
органи следва да използват критерии, 
равностойни на енергийните 
стандарти и стандартите за 
екомаркировка, за да определят
средните икономии на енергия;

Or. en

Изменение 68
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на 
определен продукт или услуга, 

заличава се
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например в случая с храните, може да 
бъде трудно; счита, че следва да бъде 
дадено изрично разрешено 
изискването превозът на 
хранителния продукт до купувача да 
не води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама; 
счита, че изискването за по-
ефективно използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от 
налагане на такива условия, когато не 
съществуват основания за такива 
действия.

Or. en

Изменение 69
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на 
определен продукт или услуга, 
например в случая с храните, може да 
бъде трудно; счита, че следва да бъде 
дадено изрично разрешено 
изискването превозът на 
хранителния продукт до купувача да 
не води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама; 
счита, че изискването за по-
ефективно използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от 
налагане на такива условия, когато не 
съществуват основания за такива 
действия.

заличава се
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Or. it

Изменение 70
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга, например в случая 
с храните, може да бъде трудно; 
счита, че следва да бъде дадено изрично 
разрешено изискването превозът на 
хранителния продукт до купувача да 
не води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама; счита, 
че изискването за по-ефективно 
използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от 
налагане на такива условия, когато не 
съществуват основания за такива 
действия.

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга се извършва чрез 
приспадане; поради това счита, че 
залагането, съгласно някои 
предложения, на съответно изискване
превозът на продукти до купувача да не 
води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама
безспорно би довело до незабавен 
разход, при което всички екологични 
ползи ще трябва да бъдат определени 
по индуктивен път в течение на 
времето.

Or. it

Изменение 71
Dan Jørgensen

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга, например в случая с 
храните, може да бъде трудно; счита, че 
следва да бъде дадено изрично 
разрешено изискването превозът на 

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга, например в случая с 
храните, може да бъде трудно и също 
така, в някои случаи, усложнено от 
превозване на излишно големи 



AM\870545BG.doc 39/42 PE467.159v01-00

BG

хранителния продукт до купувача да не 
води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама; счита, 
че изискването за по-ефективно 
използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от налагане на 
такива условия, когато не съществуват 
основания за такива действия.

разстояния на живи животни за 
храна; счита, че следва да бъде дадено 
изрично разрешено изискването 
превозът на хранителния продукт до 
купувача да не води до увеличаване на 
емисиите на CO2 с повече от няколко 
грама; счита, че изискването за по-
ефективно използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от налагане на 
такива условия, когато не съществуват 
основания за такива действия.

Or. en

Изменение 72
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга, например в случая с 
храните, може да бъде трудно; счита, че 
следва да бъде дадено изрично 
разрешено изискването превозът на 
хранителния продукт до купувача да не 
води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама; счита, 
че изискването за по-ефективно 
използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от налагане на 
такива условия, когато не съществуват 
основания за такива действия.

12. признава, че изчисляването на 
климатичния отпечатък на определен 
продукт или услуга, например в случая с 
храните, може да бъде трудно; счита, че 
следва да бъде дадено изрично 
разрешено изискването превозът на 
хранителния продукт до купувача да не 
води до увеличаване на емисиите на 
CO2 с повече от няколко грама, тъй 
като може да се приеме, че превозът 
поражда съществена част от 
емисиите CO2 на изделието и няма 
международно признати стандарти в 
областта на климата за въпросните 
храни; счита, че изискването за по-
ефективно използване на парите на 
данъкоплатците, в съчетания с други 
изисквания и правила, които уреждат 
обществените поръчки, ще възпират 
избраните представители от налагане на 
такива условия, когато не съществуват 
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основания за такива действия.

Or. sv

Изменение 73
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. подчертава, че във всички процеси 
по обществени поръчки, трябва да 
бъде вземан предвид принципът на 
социално приобщаване.
Призовава Комисията да изиска от
държавите-членки да използват 
конкуренти предложения само в 
случай на услуги, за които съществува 
действително и естествено пазарно 
предлагане и търсене на услуги , тъй 
като конкурентните предложения за 
услуги, за които няма действителни и 
естествени пазари, пораждат 
ненужни разходи, административни 
тежести и могат да заплашат 
качеството на услугите и 
способността на третия сектор да 
предоставя услуги.

Or. en

Изменение 74
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. подчертава, че е възможно, чрез 
обществени поръчки и чрез 
субсидиране на екологосъобразни 
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логистични решения, да се намали 
броят на курсовете, необходимостта 
от автомобилен превоз и емисиите на 
CO2;

Or. fi

Изменение 75
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. счита, че възлагащите органи 
следва да бъдат в състояние да 
налагат санкции за неизпълнение на 
целите за устойчиво развитие в 
съответствие с критериите, указани 
в предложението, включително в 
случай на възлагане на
подизпълнители.

Or. en

Изменение 76
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. счита, че повишената 
загриженост по отношение на 
въздействието на продуктите и 
дейностите върху климата и 
околната среда изисква 
преразглеждане на възможността да 
се отдаде предимство на местни 
доставчици; в този контекст
призовава за преразглеждане на 
граничните стойности и счита, че 
устойчивостта следва да има 
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предимство пред тясното тълкуване 
на правилата на вътрешния пазар;

Or. en


